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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Úpravna vody Želivka
za rok 2011
a) Historie smluvních vztahů akciové společnosti Úpravna vody Želivka
Úpravna vody Želivka v Hulicích se zdrojem surové vody z vodárenské nádrže Švihov, která je
společně s úpravnami vody v Káraném a Praze Podolí součástí Středočeské vodárenské soustavy,
dodává vodu nejen do Hlavního města Prahy ale i do regionu Vysočina a některých oblastí
středočeského regionu.
Privatizačním rozhodnutím převedl stát 1. 1. 1998 hlavnímu městu Praze a Zájmovému sdružení
právnických osob „Úpravna vody Želivka“ bezúplatně adekvátní části Středočeské vodárenské
soustavy, jako infrastrukturní vodohospodářský majetek.
„Úpravna vody Želivka“ jako vlastník infrastrukturního majetku má již 14 let s Pražskou
vodohospodářskou společností a.s. uzavřenou Smlouvu o nájmu a správě věcí ve vlastnictví
zájmového sdružení Úpravna vody Želivka v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb
souvisejících (dále smlouva o nájmu a správě), kterou byl majetek sdružení (právní předchůdce a.s.
ÚVŽ) předán do správy PVS. V návaznosti na Smlouvu o nájmu a správě uzavřela PVS, a.s. k zajištění
provozu veškerého spravovaného majetku smlouvu o provozování s akciovou společností Pražské
vodovody a kanalizace.
Smlouva mezi PVS a ÚVŽ končí sice 30. 11. 2013, ale provozovatelská smlouva uzavřená mezi PVS
a.s. a PVK a.s. končí již 5. 11. 2013. V roce 2011 začaly přípravy na výběr provozovatele majetku ve
vlastnictví společnosti ÚVŽ, a.s. po uplynutí výše uvedených lhůt.
V roce 2011 byla ukončena etapa transformace Zájmového sdružení na akciovou společnost, neboť
sdružení v tomto roce přestalo být akcionářem společnosti a veškerý likvidační zůstatek ve formě
akcií byl definitivně rozdělen mezi 64 obcí, jako bývalých členů sdružení.
Současně došlo během roku 2011 k výměně akcií společnosti na základě rozhodnutí valné hromady
z roku 2010 ve věci snížení základního kapitálu o částku 463 500 tisíc Kč. Rozhodnutí o snížení
základního kapitálu nemělo vliv na celkovou výši vlastního kapitálu, došlo pouze ke změně struktury
pasiv bilance společnosti.
b) Složení představenstva společnosti:
Od 1. 1. 2011 do 14. 10. 2011 pracovalo představenstvo ve složení:
Mgr. Bohumil Černý, předseda představenstva
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Ing. Jiří Toman, člen představenstva
Mgr. Luděk Jeništa, člen představenstva
Ing. Jana Černá, členka představenstva
Ing. Tomáš Dufek, člen představenstva
Na základě rozhodnutí z mimořádné valné hromady dne 14. 10. 2011 byli odvoláni z představenstva
Ing. Jiří Toman, Mgr. Bohumil Černý a Ing. Jana Černá. S účinností od 15. 10. 2011 byli za členy
představenstva zvoleni Ing. Jana Černá, Ing. Petr Šimánek a Mgr. Jan Morávek.
Od 24. 10. do 31. 12. 2011 pracovalo představenstvo ÚVŽ ve složení:
Ing. Jana Černá, předsedkyně představenstva
Mgr. Jan Morávek, místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Dufek, člen představenstva
Mgr. Luděk Jeništa, člen představenstva
Ing. Petr Šimánek, člen představenstva
Společnost ÚVŽ měla v roce 2011 v pracovním poměru jednoho zaměstnance, který zajišťoval
koordinační a kontrolní činnosti chodu společnosti. V roce 2011 nedošlo ve společnosti
k personálním změnám. Veškeré další činnosti společnosti byly zajišťovány smluvně v tomto
rozsahu:


administrativní a ekonomický servis,



správa a rozvoj majetku,



právní služby,



daňové poradenství.

c) Činnost představenstva v roce 2011
Vzhledem ke smluvnímu zajištění správy, provozu a servisní činnosti se soustředila činnost
představenstva společnosti i v roce 2011 převážně na činnosti kontrolní pro zajištění zodpovědného
plnění povinností vlastníka nejvýznamnějšího vodního zdroje Středočeské vodárenské soustavy.
Majetek ve vlastnictví ÚVŽ je spravován PVS a provozován PVK. Nájemné za rok 2011 bylo hrazeno
na základě smlouvy o nájmu. Nájemné ve výši 119 382 tis. Kč bez DPH je rozděleno na formu
nepeněžní, sloužící pro realizované investice (zhodnocení majetku společnosti) a opravy, a formu
peněžní. Neproinvestovaná nepeněžní část nájemného byla převedena v peněžním ekvivalentu na
účet ÚVŽ. K 31. 12. 2011 činí naspořená částka téměř 152 mil. Kč.
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V roce 2011 proběhla příprava a realizace všech staveb dle 1. změny ročního investičního plánu
2011. Celkové plnění staveb v roce 2011 bylo ve výši 98 %, z toho plnění realizace staveb bylo ve
výši 99,5 %. Úspora realizačních nákladů u 3 investičních akcí je 0,5 %.
Jako rozestavěné stavby před rokem 2011 byly realizovány 2 akce. Staveb, které byly v roce 2011
nově zahajované bylo realizováno 8 (z toho 2 x SZNR- stroje a zařízení nezahrnuté v rozpočtu) a
připravovaných staveb bylo celkem 11 staveb.
V kategorii rozestavěných staveb byly dokončeny akce „Osazení nových čerpadel prací vody“ a akce
„Pospojování elektro v objektech úpravny vody Želivka“ v březnu 2011 v termínu dle dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo.

V kategorii nově zahajovaných staveb byla zahájena realizace akcí „Rekonstrukce elektroinstalace u
sušičky vzduch F1“ a „Rekonstrukce stavební elektroinstalace D1“, které dle smlouvy o dílo měly být
dokončeny v únoru 2012, ale nakonec první jmenovaná stavba byla dokončena už v prosinci 2011 a
2. stavba v řádném termínu. Během roku 2011 byly v této skupině zrealizovány v termínu
následující akce: „Úprava oplocení u vjezdu k panu Kulíkovi“, Sanace trhlin betonového ostění
štolového přivaděče“, „Propojení tlakového vzduchu F1 a F2“, „SZNR, sonda tlakové ztráty na filtru
– 3 ks“ a dvě akce SZNR: „SZNR, výměna průtokoměru nátoku do vodojemu prací vody, 2 ks“ a
„SZNR, čítač částic pro monitorování pitné vody – 2“.
Ve skupině připravovaných staveb byly zpracovány dokumentace pro výběr zhotovitele u akcí:
„Rekonstrukce čerpací stanice surové vody“, „Rekonstrukce požárních vodovodů vodojemu Jesenice“,
„Rekonstrukce sytičů vápna č.1 a č.2 dávkování D2“, „Rekonstrukce elektroinstalace v budově ozonizace“,
pro akci „Výstavba flotace a rekonstrukce filtrace 2“ byla zpracována dokumentace pro územní řízení a byl
vydán územní souhlas. Pro akci „Kalové hospodářství“ byla zpracována technická studie proveditelnosti. U
akce „ Oplocení za skladem chlóru včetně terénních úprav“ Krajský úřad Středočeského kraje potvrdil územní
rozhodnutí MěÚ Vlašim s nabytím právní moci v září 2011. Realizace je plánována v roce 2012. Příprava akcí
„Sanace kolektoru ÚVŽ“ a „Výměna napájecích kabelů 6 kV do čerpací stanice surové vody“ byla na základě
SIP 2012-16 přeřazena do přípravy roku 2012. U akce „Monitorovací vrty – štola oblast Jesenice“ mělo být
zajištěno umístění 3 monitorovacích vrtů na cizích pozemcích. Od jejich majitelů se nepodařilo získat souhlas
s umístěním stavby. Proto byla požádána firma provádějící technickobezpečnostní dohled VD-TBD a.s. o
přehodnocení umístění pozorovacích vrtů.
V roce 2011 byla navýšena rezerva na celkovou výši 112 811 tisíc Kč s výhledem na realizaci akce
„Rekonstrukce čerpací stanice surové vody v období 2012 – 2014“.
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Celkové plnění plánu investic v roce 2011 včetně výhledu na rok 2012 je vyčísleno v níže uvedené tabulce (v
tis. Kč bez DPH):
Typ investiční akce

Plán 2011

Skutečnost 2011

Plán 2012

Investiční akce rozestavěné před rokem 2011

4 299

4 299

5 750

Investiční akce nově zahajované v roce 2011

10 620

10 536

96 248

Investiční akce připravované

17 194

16 522

9 400

Rezerva

112 811

113 567

104 048

Celkem

144 924

144 924

215 446

d) O předpokládaném vývoji účetní jednotky
Pro rok 2011 byl představenstvem schválen dodatek č. VII ke smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví
Úpravna vody Želivka, a.s. ze dne 30. 11. 1998 – v aktualizovaném znění s PVS. Došlo k navýšení nájemného
na částku 121 650 tis. Kč. Byly zahájeny přípravy na výběr provozovatele. Rok 2012 bude stěžejním rokem
pro jednotlivé právní úkony determinující budoucí provozování vodohospodářského majetku po 5. 11. 2013.

Vzhledem ke změnám v kvalitě surové vody oproti šedesátým letům minulého století, ve kterých
byla úpravna projektována, byla chemicko-technologickým průzkumem prokázána vhodnost změny
jednostupňového upravování na upravování dvoustupňové. Jako první stupeň úpravy byla navržena
flotace a druhý stupeň bude realizován na dvouvrstvých filtrech s náplní tvořenou pískem a
aktivním uhlí. ÚVŽ, a.s. vlastní vodohospodářské zařízení, na kterém se vyrábí pitná vody pro více
než 1,5 mil. obyvatel. Jako vlastník musí zajistit účinnost vodárenské technologie na současnou
kvalitu surové vody, ale také na zhoršující se vývoj znečištění vody v nádrži Švihov na Želivce. Z této
povinnosti pramenní snaha vedení společnosti se připravit včas na možnost splnění podmínek pro
získání dotace ze Státního fondu životního prostředí na stavbu „Výstavba flotace a rekonstrukce
filtrace 2“.
Podnikatelskou činnost společnosti ÚVŽ, a.s. v roce 2012 ovlivňují zejména tyto záměry:
1) Spolupráce s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. při realizaci Smlouvy o nájmu a správě věcí ve
vlastnictví společnosti Úpravny vody Želivka, a.s., zejména s ohledem na přípravu investic dlouhodobého
charakteru a identifikaci a sjednocování majetku společnosti z hlediska katastrů nemovitostí
2) Úkony související s výběrem provozovatele vodohospodářské infrastruktury resp. výběrem způsobu
provozování v souvislosti se skončením nájemního vztahu v roce 2013“
3) Spolupráce s příslušnými ministerstvy na možnosti získání dotace na technické zhodnocení majetku
společnosti
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4) V rámci mimořádného členství ve sdružení SOVAK (sdružení oboru vodovodu a kanalizací) hájit a
prosazovat v komisi vlastníků zájmy společnosti jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, jak při
tvorbě koncepčních materiálů, tak při tvorbě stanovisek k novelám legislativních předpisů na úseku
vodního hospodářství.

e) Skutečnosti po datu 31. 12. 2011
Představenstvo na svých zasedáních od počátku roku 2012 projednalo čtvrtletní předkládání informace o
plnění investičního plánu a schválilo Dodatek č. VII ke smlouvě o nájmu a správě věcí s účinností od 1. 1.
2012 a Finanční plán společnosti pro rok 2012. Dále představenstvo schválilo Zprávu představenstva
společnosti ÚVŽ, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011, projednalo účetní závěrku i návrh na
rozdělení zisku.

Představenstvo úzce spolupracuje s odborným týmem, který se zabývá variantami možného
provozování vodohospodářského majetku po 5. 11. 2013. Členy odborného týmu jsou zástupci
jmenovaní představenstvem na návrh většinového akcionáře a minoritních akcionářů.
f) Přehled o stavu a vývoji dlouhodobého majetku ve vlastnictví Úpravna vody Želivka, a.s.
K 31. 12. 2011 vlastnila akciová společnost Úpravna vody Želivka dlouhodobý hmotný majetek
v pořizovacích cenách v celkové výši 3 782 365 tis. Kč, z něhož největší část tvořil dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek sloužící především k vodohospodářským účelům (3 737 714 tis. Kč) a
rozestavěné investice (44 651 tis. Kč).

Stav k
31.12.2008

Stav k
31.12.2009

Stav k
31.12.2010

Stav k
31.12.2011

146 510

174 752

151 806

44 651

Budovy a stavby

3 011 745

3 032 667

3 085 963

3 142 321

Movitý majetek

375 051

450 031

484 771

563 985

Pozemky

14 903

14 903

14 903

14 903

Nehmotný majetek, umělecká díla

9 026

10 420

14 203

16 505

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

Celkem dlouhodobý majetek

3 557 235

3 682 774

3 751 647

3 782 365

Pořizovací cena (v tis. Kč)
Pořízený dl.hm. a nehm. majetek

Zařazením nového majetku a technickým zhodnocením stávajícího majetku v rámci investiční
činnosti z nájemného, který oproti předchozímu roku vzrostl o 137,8 tis. Kč a poklesem účtu
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nedokončených investic oproti roku 2010 o 107 155 tis. Kč, se v roce 2011 zvýšil dlouhodobý
majetek ve vlastnictví ÚVŽ, a.s. o 30 718 tis. Kč.

Vývoj dlouhodobého majetku ve vlastnictví ÚVŽ, a.s.
2 100 000
1 800 000

(v tis. Kč)

1 500 000
1 200 000
900 000
600 000
300 000
0

Pořízený
majetek

Budovy a
stavby

Movitý majetek

Pozemky

Stav k 31.12.2008

146 510

3 011 745

375 051

14 903

9 026

Stav k 31.12.2009

174 752

3 032 667

450 031

14 903

10 420

Stav k 31.12.2010

151 806

3 085 963

484 771

14 903

14 203

Stav k 31.12.2011

44 651

3 142 321

563 985

14 903

16 505

Jiný dlouhod.
majetek

U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího vodohospodářským účelům došlo
v roce 2011 k pohybům, které zachycuje následující tabulka.
(údaje v Kč )
Vyřazení - likvidace

Nemovitý
majetek

Budovy a
stavby

0

Zařazení (nový majetek)

6 936 636

Movitý
majetek

Pozemky

Celkem

-647 000

0

-647 000

76 625 877

83 562 513

z toho:

0
investice z nájemného

0

6 936 636

76 625 877

0

83 562 513

vlastník

0

0

0

0

0

2 302 500

49 420 560

3 234 918

0

54 957 978

Zvýšení pořizovacích cen

0

0

0

0

0

Snížení - částečná likvidace

0

0

0

0

0

Úpravna vody Želivka, a.s.

2 302 500

56 357 196

79 213 795

0

137 873 491

Technické zhodnocení

Mezi nejdůležitější akce, které byly v roce 2011 zařazeny do majetku patřily:
Rekonstrukce ozonizace ÚV Želivka ve výši 78,1 mil. Kč, Osazení nových čerpadel prací vody
ve filtraci 1 ve výši 14,1 mil. Kč, Rekonstrukce elektroinstalace na filtraci 2 v hodnotě 7,3 mil. Kč,
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Rekonstrukce elektroinstalace 2 vodojemu Jesenice 1 ve výši 4,1 mil. Kč, Sanace regulačního
vodojemu č.1 v hodnotě 3,9 mil. Kč a Rekonstrukce elektroinstalace 1 vodojemu Jesenice 1 ve
výši 2,8 mil. Kč. V rámci těchto staveb došlo i k technickému zhodnocení stávajícího software ve
výši 2,3 mil. Kč.
Z celkové částky 44,7 mil. Kč nedokončených investic tvoří nejvýznamnější podíl akce Výstavba
flotace a rekonstrukce filtrace II ve výši 16,5 mil. Kč. Rekonstrukce čerpací stanice surové vody
ve výši 10,6 mil. Kč a Sanace trhlin betonového ostění štolového přivaděče ve výši 9,2 mil. Kč.

Opravy majetku ve vlastnictví Úpravna vody Želivka, a.s.
Na majetku akciové společnosti ÚVŽ byly provedeny během roku 2011 opravy v celkové výši
8 087 tis. Kč. Mezi nedůležitější opravy patřila oprava chlórového přívodního potrubí v objektu
chlórovny 2. V roce 2011 vznikly na majetku tři havárie. Jednalo se o havárie na technologiích
(havárie čerpadla, transformátoru a zpětné klapky). Na jejich odstranění bylo vynaloženo celkem
764 tis. Kč.
(v tis. Kč
bez DPH)

Plán

Skutečnost

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

jmenovité
opravy

7 667

7 323

9 232

9 697

10 371

11 477

9 785

14 514

14 780

havarijní
opravy

800

764

1 218

0

1 589

1 602

103

658

362

rezerva

2 033

0

0

0

0

0

0

0

0

celkem

10 500

8 087

10 450

9 697

11 960

13 079

9 888

15 172

15 142

Závěrem představenstvo společnosti vyslovuje touto cestou poděkování za spolupráci pracovníkům
všech úřadů, organizací a společností, kteří se na úkolech akciové společnosti Úpravna vody Želivka
podílejí.

Ing. Jana Černá
Předsedkyně představenstva
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Zpráva představenstva společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2011, podle ustanovení §66a) obchodního zákoníku
Oddíl I.
Osoby tvořící holding
1. Ovládaná osoba
Společnost: Úpravna vody Želivka,a.s.
se sídlem:
Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
IČ:
264 96 224
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437
Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména správou vlastního movitého a
nemovitého majetku a poskytováním služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve
stanovách společnosti a výpise v obchodním rejstříku.
2. Ovládající osoba
Obec hlavní město Praha
Mariánské nám 2, Praha 1, 110 00 (dále jen HMP)
3. Propojené osoby
Společnosti řízené ovládající osobou:
Obchodní firma
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
(97,2 % podíl HMP)

Pražská vodohospodářská
společnost a.s. (100% podíl
HMP)

Kolektory Praha, a.s.

Sídlo

IČO

Praha 1, Žatecká
110/2
PSČ: 110 00

26496402

Praha 1, Žatecká
110/2
PSČ: 110 00

25656112

Praha 9, Pešlova
3/341

- výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- projektová činnost v investiční
výstavbě
- činnost účetních poradců,
vedení účetnictví
- zprostředkování obchodu

PSČ: 190 00
(100 % podíl HMP)

26714124
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Předmět podnikání

- inženýrská činnost v investiční
výstavbě
- opravy vyhrazených
elektrických zařízení
- výroba rozvaděčů nízkého
napětí a baterií, kabelů a vodičů
- testování, měření a analýzy
- zámečnictví
- výroba, instalace a opravy
elektronických zařízení
- činnost účetních poradců,
- vedení účetnictví, vedení
daňové evidence;
- specializovaný maloobchod
a maloobchod se smíšeným zbožím
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Pražské služby, a.s.

- výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Praha 9,
Pod Šancemi 444/1
PSČ: 190 00

-opravy silničních vozidel
60194120

(71,84 % podíl HMP, resp.
76,92 %)

- provádění staveb, jejich změn a
odstraňování
- montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení
- podnikání v oblasti nakládání s
nebezpečnými odpady
- silniční motorová doprava

Kongresové centrum
Praha, a.s.

Praha 4, 5. května 65
63080249

(100% podíl HMP)

PSČ: 140 21

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Praha 9,
Sokolovská 217/42
5886
PSČ: 190 22
(100% podíl HMP)
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- hostinská činnost.
- provozování parkingu
a
garáží
- zajišťování kongresů, sympozií,
veletrhů, výstav a dalších obdobných
společenských akcí
- zajišťování uměleckých
a
kulturních akcí
- pronájem nemovitostí s
poskytováním jen základních služeb s
tímto pronájmem spojených
- ubytovací služby
- kopírovací práce
- pronájem movitých věcí
- směnárenská činnost
- zprostředkování služeb

- provozování tramvajové dráhy,
speciální dráhy (metro) a lanové dráhy a
provozování drážní dopravy v hl.m.Praze
- silniční motorová doprava osobní,
nákladní
- opravy silničních vozidel, karoserií,
ostatních dopravních prostředků
- výroba, instalace a opravy
elektrických strojů a přístrojů
- zámečnictví
- provozování autoškoly,čerpacích
stanic
- psychologické poradenství a
diagnostika
- hostinská činnost
- provozování nestátního
zdravotnického zařízení
- montáž, údržba a servis
telekomunikačních zařízení
- poskytování telekomunikačních
služeb
- provozování garáží a odstavných
ploch,stanice technické kontroly, stanice
měření emisí
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Pražská energetika
Holding a.s.

Praha 10,

(51 % podíl HMP)

Na Hroudě 1492/4

Pražská plynárenská Holding
a.s.
(51 % podíl HMP)
Pražská teplárenská Holding
a.s.

PSČ: 100 05
Praha 4, U
Plynárny 500
PSČ: 140 00
Praha 7,
Partyzánská 1

(51 % podíl HMP)

PSČ: 170 00

Obecní dům, a.s.

Praha 1, náměstí
Republiky 1090/5

26428059

- spravování majetkových
účastí právnických osob
- činnost ekonomických a
organizačních poradců

26442272

- činnost ekonomických a
organizačních poradců

26416808

- činnost ekonomických a
organizačních poradců
- spravování majetkových
účastí právnických osob

- správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí
movitých

PSČ 111 21

- reklamní činnost a marketing
- hostinská činnost
27251918
(100% podíl HMP)

- agenturní činnost v oblasti
kultury a umění
- provozování kulturních a
kulturně-vzdělávacích akcí
- zprostředkování obchodu a
služeb
- ubytovací služby
- pořádání výstav, přehlídek
- realitní činnost

TRADE CENTRE PRAHA
akciová společnost /TCP/

Praha 2,
Blanická 1008/28

(90 % podíl HMP)
Rozvojové projekty Praha,
a.s.
(98,09 % podíl HMP)
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409316

- výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- činnost účetních poradců,
vedení účetnictví

PSČ: 120 00
Praha 2,
Blanická 1008/28
PSČ: 120 00

25649329

- výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
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Přehled nepřímo ovládaných akciových společností k 31. 12. 2011 vč. společností s kapitálovou
účastí akciových společností ovládaných přímo či nepřímo hl. m. Prahou
Nepřímo ovládané
společnosti a dceřiné
společnosti
Společnosti s kapitálovou
účastí Dopravní podnik
hl.m. Prahy, akciová
společnost:

% podíl
Sídlo

IČO

na ZK
% podíl DP na
ZK

100%

Praha 9,
Mladoboleslavská
133

60193298

RENCAR PRAHA, a.s.

28%

Praha 8, Křižíkova
148/34

506397

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s.

100%

Praha 5, Plzeňská
102/219

25632141

GTR-DP Praha s.r.o.
(dříve Elaugen DP Praha,
s.r.o.)

40%

Praha 9, Na obrátce
16/102

25146033

Praha 10, Na
Hroudě 1492/4

60193913

Pražská strojírna a.s.

Pražská energetika
Holding a.s. Nepřímo
ovládané společnosti:
Pražská energetika, a.s.
Společnosti s kapitálovou
účastí PRE

- koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej
- výroba a opravy ostatních
motorových dopravních
prostředků
- stavba strojů s
mechanickým pohonem
- výroba svařovaných
ocelov., mostních konstrukcí
ČD, svařování kolejových
vozidel v dopravě, aj.
výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- výuka, výchova a
vzdělávání
- koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej
- svařování, navařování a
broušení kolejových
konstrukcí městské
hromadné dopravy
- opravy a údržba
tramvajových tratí a
příslušenství, aj.

% podíl PREH v
PRE

50,78%

- obchod s elektřinou
- silniční motorová doprava
osobní a nákladní, aj.

% podíl PRE v
dceřin.spol.

PREdistribuce, a.s.

100%

Praha 5, Svornosti
3199/19a

27376516

PREleas, a.s.

100%

Praha 10, Limuzská
2110/8

25054040

PREměření, a.s.

100%

Praha 10, Na
Hroudě 2149/19

25677063
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Předmět podnikání

- distribuce elektřiny, aj.
- výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- autorizace pro ověřování
stanovených měřidel, montáž, opravy, revize a
zkoušky elektrických zařízení
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- výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona .

Pražská
plynárenská
Holding a.s.
Nepřímo ovládané
společnosti:

% podíl
PPH v
PP
-

Pražská
plynárenská, a. s.

58,04%

Praha 1,
Národní
37

obchod s plynem

- technicko-organizační činnost v oblasti
požární ochrany
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci
- podnikání v oblasti nakládání s
nebezpečnými odpady
60193492

- výroba a zpracování paliv a maziv
- výroba tepelné energie podléhající licenci
-

rozvod tepelné energie podléhající licenci

- výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, aj.
- distribuce elektřiny, aj.

Společnosti s kapitálovou % podíl PP v
účastí PP
dceřin.spol.
Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen
koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská
Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

100%

100%

Praha 4, U Plynárny
500

Praha 4, U Plynárny
1450/2a

27403505

- projektová činnost ve
výstavbě
47116471

Prometheus,
energetické služby,
s.r.o.
100%

63072599

Praha 4, U Plynárny
500

Měření dodávek plynu
a.s.
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100%

- distribuce plynu, aj.

29001498

- koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a
prodej, aj.
montáž měřidel,
leasing zařízení a techniky,
aj.
výroba, obchod a
služby neuvedené v
přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

- Výroba, instalace, opravy
el. strojů přístrojů a
telekomunikačních zařízení
výroba, obchod a
služby neuvedené v
přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

14

Pražská plynárenská
Správa majetku, s.r.o.,
člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

100%

Praha 4, U Plynárny
500

27436551

Informační služby
energetika, a.s.

100%

Praha 4, U Plynárny
500

26420830

Pragoplyn, a.s.

100%

Praha 1,
Jungmannova 36/31

27933318

Pražská teplárenská
Holding a.s. Nepřímo
ovládané společnosti:

- zprostředkování
obchodu a služeb
- realitní činnost
výkon komunikačních
činností na území České
republiky
ostatní hlasové služby
(služba není poskytovaná
jako veřejně dostupná)
pronájem okruhů
(služba není poskytovaná
jako veřejně dostupná)
služba přenosu dat
(služba není poskytovaná
jako veřejně dostupná)
služby přístupu k síti
Internet (služba není
poskytovaná jako veřejně
dostupná)
výroba, instalace,
opravy elektrických strojů a
přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
výroba, obchod a
služby neuvedené v
přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

- obchod s plynem a
elektřinou, aj.

% podíl PTH v
PT
- výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona
- výroba elektřiny

Pražská teplárenská,
a.s.

47,33%

Praha 7, Partyzánská
1/7

45273600
- obchod s elektřinou
- podnikání v oblasti
nakládání s nebezpečnými
odpady aj.

Společnosti s
kapitálovou účastí PT
Energotrans, a.s.
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% podíl PT v
dceřin.spol.
100%

Praha 7, Partyzánská
7/1

471 15 726

- výroba, přenos a
odbyt elektřiny a
tepla
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TERMONTA PRAHA
a.s.

100%

Praha 10,
Třebohostická 46/11

471 16 234

Teplo Neratovice, s.
r.o.

100%

Neratovice, Školní 162

498 27 316

Tuchoměřice, Ke
Špejcharu 392

26432331

Pražské služby , a.s. :
(ovládané společnosti
PS)
AKROP s.r.o

Nepřekonatelný
servis s.r.o.

100%

Společnosti s kapitálovou
účastí TCP

Praha 9, Pod Šancemi
444

Praha 2, Blanická
1008/28

Trade Centrum Praha, a.s.

-

úklidové práce

zprostředkování
obchodních služeb

100%

100%

- obchod s
elektřinou, aj.
- montáž, opravy,
revize a zkoušky
vyhrazených
plynových zařízení
- výroba strojů a
zařízení pro využití
mechanické energie,
aj.
- rozvod tepelné
energie
provozování
vodovodů a
kanalizací pro
veřejnou potřebu
- opravy
silničních vozidel

27257452

poskytování
technických služeb
nakládání s
odpady

- výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
0040931
živnostenského zákona;6
činnost účetních poradců,
vedení účetnictví

% podíl TCP v
dceřin.spol.
- inženýrská činnost ve
stavebnictví
- správa movitého a
nemovitého majetku

TCP – Vinohrady a.s.

100%

Praha 2, Blanická
1008/28

25672541
- Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

V tabulce jsou uvedeny hlavní předměty podnikání, podrobně je předmět podnikání propojených
osob specifikován ve stanovách společností (společenských smlouvách).
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Oddíl II.
Způsob ovládání
Ovládající osoba hlavní město Praha je ovládající osobou společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. dle
§ 66a Obch. Z. a zároveň ovládající osobou výše uvedených propojených osob.
Ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním
orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu ovládané osoby.

Oddíl III.
Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince
2011.

Oddíl IV.
Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládající a osobou ovládanou a osobou ovládanou a
propojenými osobami
Přehled o smlouvách uzavřených v rozhodném období :
Smlouva o nájmu a správě věci ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. v souvislosti
s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících
Pronajímatel :

Úpravna vody Želivka, a.s.

Nájemce : Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Předmět smlouvy: Dodatek č. VI . ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví společnosti
Úpravna vody Želivka, a.s. v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících
v aktualizovaném znění; změna smluvní výše nájemného pro rok 2011

Cena (výše nájemného) :

119.382.000,- Kč (bez DPH)

Nabytí účinnosti: 1.1.2011
Na základě shora uvedené smlouvy a jejích dodatků dochází ke správě vodohospodářského majetku a
každoročně je upravována výše nájemného za užívání vodohospodářského majetku. K újmě společnosti
Úpravna vody Želivka, a.s. na základě těchto smluvních vztahů nedošlo. Současně dochází na základě
správy majetku i k jeho opravám a ke změně objemu spravovaného majetku v návaznosti na obnovu
vodohospodářské infrastruktury.
O předání a převzetí majetku sepisuje přebírající a předávající předávací protokoly, celkové změny objemu
majetku a nájemního vztahu se promítají do dodatků.

Oddíl V.
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Opatření
V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a ostatních propojených osob ze
strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření
uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby.

Oddíl VI.
JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY
V průběhu účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající učiněny žádné právní úkony a ve prospěch
ostatních propojených osob ovládaných stejnou ovládající osobou byly činěny právní úkony související
s naplňováním níže uvedených smluv:

1.
Odběratel :

Úpravna vody Želivka, a.s.

Poskytovatel : Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Předmět smlouvy: Smlouva o poskytování služeb (administrativní a ekonomický servis),
uzavřená s účinností od 1.4.2005, jenž nahradila Smlouvu o poskytování služeb z roku 2002 ve znění
následných Dodatků
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou

Cena plnění za období 2011 činila 1.020.000,-Kč

Jako protiplnění jsou společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. poskytovány služby odpovídající hodnotě
poskytnutého plnění.
K újmě společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. na základě výše uvedené smlouvy nedošlo, smlouva o úhradě
újmy tudíž nebyla uzavřena.

2.
Odběratel (mandant) :

Zdroj pitné vody Káraný a,s,

Poskytovatel (mandatář) : Úpravna vody Želivka a.s.
Předmět smlouvy: Mandátní smlouva o řízení společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s.
Uzavřená s účinností od 1.9.2004
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Smlouva byla vypovězena a dne
1.12.2011 počal běh výpovědní lhůty.

Cena plnění za období 2011 činila 468.000,-Kč
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Jako protiplnění jsou společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. poskytovány služby odpovídající hodnotě
poskytnutého plnění spočívající v koncepci rozvoje společnosti a provozním řízení společnosti.

K újmě společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. na základě výše uvedené smlouvy nedošlo, smlouva o
úhradě újmy tudíž nebyla uzavřena.

Oddíl VII.
POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ
V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a ostatních propojených osob ze
strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a
protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby.
Společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, výše uvedených jiných
právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma.

Oddíl VIII.
Závěr
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. a předložena
k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi společnosti. Zpráva obsahuje pravdivé a úplné údaje odpovídající
skutečnosti roku 2011. Vzhledem k tomu, že Úpravna vody Želivka, a.s. je povinna ze zákona zpracovávat
Výroční zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást.
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Zpráva dozorčí rady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.
Dozorčí rada pracovala do 14. 10. 2011 v tříčlenném složení a to předseda Ing. Vojtěch Munzar,
místopředseda Ing. František Stádník a člen Ing. Karel Hagel.
Na valné hromadě dne 14. 10. 2011 bylo rozhodnuto o změně stanov a byl zvýšen počet členů
dozorčí rady na devět s tím, že menšinovým akcionářům dle dohod zůstává vedle práva obsadit
funkci předsedy dozorčí rady i právo nominovat do dozorčí rady tři zástupce a většinovému
akcionáři hl.m.Praha právo nominovat 6 členů. Po valné hromadě, která rozhodla o změnách
v dozorčí radě v souladu s nově přijatými stanovami, zůstalo neobsazeno jedno místo vyhrazené pro
zástupce menšinových akcionářů. Dne 3. 11. 2011, na prvním zasedání dozorčí rady v novém
složení, byl s účinností od 3. 11. 2011 jmenován Bc. Jan Tecl náhradním členem dozorčí rady na
dobu do příštího zasedání valné hromady. Dnešní valná hromada společnosti rozhodne, zda
jmenovaného člena dozorčí rady zvolí za řádného člena dozorčí rady nebo rozhodne o zvolení jiné
osoby za člena dozorčí rady. Místopředsedou dozorčí rady byl s účinností od 3. 11. 2011 zvolen Ing.
Tomáš Chvála.
Zástupci dozorčí rady se v průběhu roku 2011 pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva
společnosti a průběžně sledovali především hospodaření společnosti v souladu se schváleným
finančním plánem, investičním plánem společnosti a plánem oprav. Dozorčí rada se v průběhu roku
2011 sešla na svém samostatném jednání 5x. V souladu se Stanovami společnosti schválila dozorčí
rada na návrh představenstva „Dodatek ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví společnosti
Úpravna vody Želivka, a.s. v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících
v aktualizovaném znění na rok 2011“ včetně příloh, kterými jsou každoročně

návrh ročního investičního plánu pro rok 2011

střednědobý investiční plán pro roky 2011 - 2015

plán oprav na rok 2011
Schválená výše nájemného činila pro rok 2011 celkem 119 382 tis. Kč bez DPH

Na mimořádném zasedání dozorčí rady, konaném dne 18. 8. 2011, byla projednána žádost
představenstva o zařazení akce Výstavba flotace a rekonstrukce Filtrace II do přípravy RIP 2011
včetně přesunutí částky 10 mil. Kč z rezervy z RIP 2011 pro zajištění dokumentace této akce
k územnímu rozhodnutí. Investiční akce „Výstavba flotace a rekonstrukce filtrace II“ byla zařazena
do střednědobého investičního plánu ÚVŽ pro období let 2012-2016. Představenstvo společnosti
ÚVŽ v Rozhodnutí č. 545/2011 ze dne 24. 6. 2011 odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na tuto akci
na program Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici ve výši cca
1 mld. Kč, nelze ji financovat pouze z prostředků společnosti, avšak dokumentaci k ÚR musí
v předstihu zajistit investor z vlastních prostředků, protože je standardně projektová dokumentace
pro územní rozhodnutí přílohou k žádosti z programu SFŽP.
Dozorčí rada, stejně jako představenstvo, jednomyslně odsouhlasila zařazení akce Výstavba flotace
a rekonstrukce Filtrace II do přípravy RIP 2011 a přesunutí částky 10 mil. Kč z rezervy z RIP 2011 pro
zajištění dokumentace této akce k územnímu rozhodnutí. Tato akce je spolu se sledováním procesu
Výběru provozovatele vodohospodářského majetku ve vlastnictví společnosti stěžejní pro kontrolní
činnost dozorčí rady pro rok 2012 a následující.
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Materiály pro dnešní rozhodování řádné valné hromady přezkoumávala dozorčí rada v souladu se
svými povinnostmi podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a Stanov společnosti na
zasedání dne 17. května 2012 a přijala tato usnesení:

I.

vzala na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku
2011 zpracovanou představenstvem společnosti a konstatovala, že auditor Ing. Ladislav
Kozák s.r.o. nezjistil na základě svého ověření žádné skutečnosti, které by vedly
k domněnce, že Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 obsahuje
materiální věcné nesprávnosti. Vzhledem k tomu, že ani dozorčí rady neshledala
skutečnosti, které by svědčily o nepravdivosti údajů, a prohlášení uvedených
představenstvem ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami navrhuje valné
hromadě tuto Zprávu schválit
vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Úpravna
vody Želivka, a.s. za rok 2011 a stavu jejího majetku a konstatovala, že neshledala ve
Zprávě žádné nesrovnalosti a že tato zpráva podává reálný obraz o stavu majetku
společnosti a doporučuje valné hromadě schválit Zprávu
představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. za rok 2011 a stavu jejího
majetku jako součást Výroční zprávy společnosti

II.

III.

vzala na vědomí Zprávu auditora ze dne 29. 3. 2012 o ověření účetní závěrky za rok 2011
s výrokem bez výhrad a na základě návrhu představenstva a jeho přezkoumání
doporučuje valné hromadě Úpravny vody Želivka, a.s. ke schválení rozdělení čistého
zisku za rok 2011 ve výši
10 461 266,23 Kč takto:

a)
b)
c)

částku ve výši 5% čistého zisku, tj. 523 063,- Kč převést do rezervního fondu, který je
tvořen v souladu se stanovami a § 217 odst. 1 obchodního zákoníku
částku ve výši 8 938 203,23 Kč do fondu obnovy a rozvoje
částku 1 000 000,00 Kč do Fondu ochrany jakosti vody v povodí vodárenského zdroje
Švihov

Ing. Vojtěch Munzar
předseda dozorčí rady
V Praze dne 17. 5.2012
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2011

Výroční zpráva 2011

24

Výroční zpráva 2011

25

Výroční zpráva 2011

26

Příloha účetní závěrky
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Fotografie

Obrázek 1 - odběrný objekt

Obrázek 2- pohled na úpravnu
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Obrázek 3 - filtrace

Obrázek 4 - identifikátor kvality - pstruzi
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Obrázek 5 - stavba jímacího objektu

Obrázek 6 - stavba úpravny

Výroční zpráva 2011

35

