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Úvodní slovo předsedkyně představenstva

Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové,
hodnocený rok 2012 byl pro společnost Úpravna vody Želivka, a.s.
rokem zcela mimořádným a to nejen z důvodu, že v květnu 2012
uplynulo 40 let od doby, kdy byla slavnostně uvedena do provozu největší úpravna vody
v České republice, která je dnes ve výlučném vlastnictví akciové společnosti Úpravna vody
Želivka, a.s., ale především z důvodu, že akcionáři Úpravny vody Želivka rozhodli převzít
správu a provoz tohoto vodohospodářského zařízení a zajistit tak vlastnické provozování
svého majetku. Místo společnosti Pražské vodovody a kanalizace, vlastněné francouzskou
nadnárodní společností Veolia, bude provoz od listopadu 2013 zajišťovat Želivská provozní
s.r.o., kterou akcionáři prostřednictvím mateřské společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.
stoprocentně vlastní. Na valné hromadě společnosti 22. 6. 2012 byli akcionáři informováni o
tom, že v roce 2011 odsouhlasily představenstvo a dozorčí rada společnosti žádost o dotaci
v rámci programu Státního fondu životního prostředí na investiční akci „Výstavba flotace a
rekonstrukce filtrace II.“ Tato investiční akce, v předpokládané výši cca 1 mld. Kč, byla
zařazena do střednědobého investičního plánu společnosti pro období let 2012 - 2016.
Žádost byla podána na SFŽP v dubnu roku 2012.
V návaznosti na rozhodnutí akcionářů o vlastnickém modelu provozování a také s ohledem
na nárůst finanční spoluúčasti společnosti na investiční akci „Výstavba flotace a rekonstrukce
filtrace II“ o několik set milionů korun a z důvodu, že žádný z projektových dokumentů
týkající se výše uvedené investiční akce neuváděl následné provozní náklady, které
v budoucnu půjdou k tíži Úpravny vody Želivka, a.s. a tedy jejích akcionářů, rozhodly
představenstvo a dozorčí rada tento projekt prozatím nepustit do dalšího stupně řízení.
Nebylo povoleno zahájení veřejné soutěže na zhotovení projektové dokumentace pro
stavební povolení a pro výběr zhotovitele a projekt byl odložen, dokud nebudou
jednoznačně vyjasněny otázky jeho financování. Vedle již existujícího a potenciálně dalšího
zvýšení spoluúčasti společnosti byla nejistá i udržitelnost projektu, která je jedním
z posuzovaných kritérií pro udělení dotace. Proto představenstvo společnosti vzalo žádost o
přidělení dotace na tuto investiční akci zpět.
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Věřím, že se akciové společnosti Úpravna vody Želivka podaří v roce 2013 provést
transformaci oddílného modelu provozování na vlastnický model a vybudovat podnik
s obratem cca 700mil. Kč, jež bude od 6. 11. 2013 zabezpečovat prostřednictvím dceřiné
společnosti

Želivská

provozní

s.r.o.

všechny

zákonné

povinnosti

provozovatele

vodohospodářského majetku, zajišťovat kvalitní služby pro odběratele za únosnou cenu při
respektování oprávněných zájmů akcionářů a při vynakládání optimálních nákladů
umožňujících kvalifikovanou správu, provozování a obnovu majetku společnosti a udržovat
tak mimořádnou významnost úpravny vody Želivka jako součást nejvýznamnějšího
vodohospodářského komplexu v České republice.

Ing. Jana Černá
Předsedkyně představenstva
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Úpravna vody
Želivka, a.s.
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 kraje Vysočina a některých
oblastí Středočeského kraje.
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, a.s. jako vlastník infrastrukturního majetku má s Pražskou
vodohospodářskou společností a.s. uzavřenu 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. Obě uzavřené smlouvy o
správě a provozování končí dnem 5. 11. 2013.

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.
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V říjnu 2012 na základě zpracované Ekonomické, technicko – provozní a právní analýzy
variantních možností provozování vodohospodářského majetku po datu 5. 11. 2013
akcionáři zvolili jako budoucí model provozování Vlastnický model. Dozorčí rada následně
jednohlasně vydala rozhodnutí stejného obsahu. V listopadu 2012 byla založena dceřiná
společnost Želivská provozní s.r.o., která bude zajišťovat správu a provozování po 5. 11.
2013.

b) Složení představenstva společnosti:

Od 1. 1. 2012 do 22. 6. 2012 pracovalo představenstvo 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

Na základě rozhodnutí z řádné valné hromady dne 22. 6. 2012 byl odvolán z představenstva
Mgr. Jan Morávek. S účinností od 23. 6. 2012 byl za člena představenstva zvolen Ing. Radek
Lanč.

Od 23. 6. do 31. 12. 2012 pracovalo představenstvo ÚVŽ ve složení:
Ing. Jana Černá, předsedkyně představenstva
Ing. Radek Lanč, místopředseda představenstva (místopředsedou zvolen 25. 7. 2012)
Ing. Tomáš Dufek, člen představenstva
Mgr. Luděk Jeništa, člen představenstva
Ing. Petr Šimánek, člen představenstva
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Společnost ÚVŽ neměla od 1. 4. 2012 po ukončení pracovního poměru Ing. Evy Nesměrákové
v pracovním poměru žádného zaměstnance. Veškeré 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 2012

Vzhledem ke smluvnímu zajištění správy, provozu a servisní činnosti se soustředila činnost
představenstva společnosti i v roce 2012 na činnosti kontrolní pro zajištění zodpovědného
plnění povinností vlastníka nejvýznamnějšího vodního zdroje Středočeské vodárenské
soustavy a především na činnosti spojené s procesem výběru modelu provozování
vodohospodářského majetku společnosti po 5. 11. 2013.
Majetek ve vlastnictví ÚVŽ je spravován PVS a provozován PVK. Nájemné za rok 2012 bylo
hrazeno na základě smlouvy o nájmu. Nájemné ve výši 121 650 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. 2012 činí naspořená částka 210 mil. Kč.
V roce 2012 proběhla příprava a realizace všech staveb dle 1. změny RIP 2012. Celkové
plnění staveb v roce 2012 bylo ve výši 99%.
Rozestavěná stavba před rokem 2012 byla pouze jedna realizovaná akce. Staveb nově
zahajovaných bylo realizováno 5 (z toho 1 stroje a zařízení nezahrnuté v rozpočtu) a v
přípravě bylo celkem 12 staveb.
Z rozestavěných staveb byla dokončena akce „Rekonstrukce stavební elektroinstalace v D1“
v únoru 2012.
Z nově zahajovaných staveb byla dokončena realizace akcí „Oplocení pozemků za skladem
chloru včetně terénních úprav“, „Rekonstrukce elektroinstalace v budově ozonizace“,
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„Rekonstrukce požárních vodovodů VDJ Jesenice“, Rekonstrukce ovládání venkovního
osvětlení“ a akce SZNR – „Čítač částic pro monitorování pitné vody č. 3“.
Ve skupině připravovaných staveb byla zpracována dokumentace pro provedení stavby u
akcí: „Rekonstrukce odběrného místa Javorník“, „Zateplení AKO1 a AKO2 VDJ Jesenice“,
„Sanace Kolektoru ÚVŽ“, „Upgrade řídicího systému“ a připravují se výběrová řízení na jejich
realizaci. Pro investiční akce „Výměna uzávěrů a tvarovek UK Sázava“, „Výměna uzávěrů a
tvarovek UK Blanice“, „Výměna uzávěrů a tvarovek UK Vestec“ byla zpracována technická
studie proveditelnosti a pro investiční akci „Výměna napájecích kabelů 6 kV do ČSSV“ byly
připraveny podklady – pasportizace stávajících kabelových tras. U akce „Rekonstrukce sytičů
vápna č. 1 a č. 2 dávkování D2“ bylo provedeno výběrové řízení na realizaci stavby.
Na základě expertního posouzení investičních akcí „ Výstavba flotace a rekonstrukce filtrace
II“ a „ Rekonstrukce čerpací stanice surové vody“ byly přerušeny další činnosti a práce
související, do doby než na základě dalších relevantních odborných posudků nebude rozhodnuto
jinak.

Tabulka 1 - Celkové plnění plánu investic v roce 2012 včetně výhledu na rok 2013 (v tis. Kč bez DPH):

Typ investiční akce

Plán 2012

Skutečné plnění
2012

Plán 2013

Investiční akce rozestavěné před rokem 2012

5 746

5 746

žádné

Investiční akce nově zahajované v roce 2012

9 865

9 792

33 325

Investiční akce připravované

8 640

8 391

6 280

162

162

4 000

Celkem

24 413

24 091

43 605

Rezerva

191 033

0

238 372

Celkem + rezerva

215 446

24 091

281 977

SZNR - Stavby nezahrnuté v rozpočtu
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d) O předpokládaném vývoji účetní jednotky
Pro rok 2012 byl představenstvem schválen dodatek č. VIII ke smlouvě o nájmu a správě věcí
ve vlastnictví Úpravna vody Želivka, a.s. ze dne 30. 11. 1998 – v aktualizovaném znění s PVS.
Nájemné pro část roku 2013 tj. do 5. 11. 2013 činí částku 107 144 tis. Kč bez DPH.

Činnost společnosti ÚVŽ, a.s. v roce 2012 byla zaměřena především na:
1) Spolupráci 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“

e) Skutečnosti po datu 31. 12. 2012

V lednu 2013 došlo ke změně sídla společnosti na adresu K Horkám 16/23, Praha 10 Hostivař
a byla ukončena nájemní smlouva na nebytové prostory s PVS, a.s. ke dni 31. 1. 2013.
Představenstvem jmenovaný realizační tým, jehož členy jsou i členové představenstva
intenzivně pracuje na realizaci vlastnického modelu provozování vodohospodářského
majetku po 5. 11. 2013.

f) Přehled o stavu a vývoji dlouhodobého majetku ve vlastnictví Úpravna vody Želivka, a.s.

K 31. 12. 2012 vlastnila akciová společnost Úpravna vody Želivka dlouhodobý hmotný
majetek v pořizovacích cenách v celkové výši 3 806 312 tis. Kč, z něhož největší část tvořil
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek sloužící především k vodohospodářským účelům
(3 759 458 tis. Kč) a rozestavěné investice (46 854 tis. Kč).
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Stav k

Stav k

Stav k

Stav k

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

174 752

151 806

44 651

46 854

Budovy a stavby

3 032 667

3 085 963

3 142 321

3 162 630

Movitý majetek

450 031

484 771

563 985

565 420

Pozemky

14 903

14 903

14 903

14 903

Nehmotný majetek, umělecká díla

10 420

14 203

16 505

16 505

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

Celkem dlouhodobý majetek

3 682 774

3 751 647

3 782 365

3 806 312

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 21 744 tis. Kč a
poklesem účtu nedokončených investic oproti roku 2010 o 2 203 tis. Kč, se v roce 2012
zvýšil dlouhodobý majetek ve vlastnictví ÚVŽ, a.s. o 23 947 tis. Kč.
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Tabulka 2 - U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího vodohospodářským účelům došlo v
roce 2012 k těmto pohybům

(údaje v Kč )
Vyřazení - likvidace

Nemovitý
majetek

Budovy a
stavby

0

Zařazení (nový majetek)

195 772

Movitý
majetek

Pozemky

Celkem

0

0

0

1 434 667

1 630 439

z toho:

0
investice z nájemného

0

195 772

1 434 667

0

1 630 439

vlastník

0

0

0

0

0

Technické zhodnocení

0

20 113 705

0

0

20 113 705

Zvýšení pořizovacích cen

0

0

0

0

0

Snížení - částečná likvidace

0

0

0

0

0

Úpravna vody Želivka, a.s.

0

20 309 477

1 434 667

0

21 744 144

Mezi nejdůležitější akce, které byly v roce 2012 zařazeny do majetku, patřily:
Sanace trhlin betonového ostění štolového přivaděče ve výši 9,3 mil. Kč, Rekonstrukce
stavební elektroinstalace v D1 ve výši 6,2 mil. Kč, Oplocení pozemků za skladem chlóru vč.
terénních úprav v hodnotě 3,2 mil. Kč a Rekonstrukce elektroinstalace u sušičky vzduchu F1
ve výši 945 tis. Kč.
Z celkové částky 46,9 mil. Kč nedokončených investic tvoří i v roce 2012 akce Výstavba
flotace a rekonstrukce filtrace II ve výši 23,8 mil. Kč a Rekonstrukce čerpací stanice surové
vody ve výši 10,8 mil. Kč, Další významnou akcí je Rekonstrukce elektroinstalace v budově
ozonizace ve výši 6,7 mil.

Opravy majetku ve vlastnictví Úpravna vody Želivka, a.s.

Na majetku akciové společnosti ÚVŽ byly provedeny během roku 2012 opravy v celkové
výši 8 817 tis. Kč. Finančně nejnáročnější opravou byla oprava stěn a stropu kanálu a
ozonizačních nádrží v objektu filtrace 1. V roce 2012 vznikly na majetku dvě havárie.
Výroční zpráva 2012
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Jednalo se o havárii na vodovodním potrubí DN 150 v areálu úpravny vody a o havárii
digitálního záznamového zařízení pro uchovávání záznamů z kamer. Na havarijní opravy
bylo vynaloženo celkem 344 tis. Kč.

Tabulka 3 - přehled investic oprav majetku UVŽ
(v tis. Kč bez DPH)

Plán *)

Skutečnost

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

jmenovité opravy

7 395

8 473

7 323

9 232

9 697

10 371

11 477

9 785

14 514

14 780

havarijní opravy

615

344

764

1218

0

1 589

1 602

103

658

362

rezerva

890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

celkem

8 900

8 817

8 087

10 450

9 697

11 960

13 079

9 888

15 172

15 142

*) Plán pro období od 1. 1. 2013 do 5. 11. 2013

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. Radek Lanč
Místopředseda představenstva

Ing. Jana Černá
Předsedkyně představenstva
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Zpráva představenstva společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2012, 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

Sídlo

IČO
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Praha 1, Žatecká 110/2
26496402

(97,2 % podíl HMP)

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

PSČ: 110 00
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s. (100% podíl
HMP)

Praha 1, Žatecká 110/2
25656112
PSČ: 110 00

Kolektory Praha, a.s.
Praha 9, Pešlova 3/341
26714124
PSČ: 190 00
(100 % podíl HMP)

Pražské služby, a.s.

Praha 9,
Pod Šancemi 444/1

(71,84 % podíl HMP, resp.
76,92 %)

60194120

PSČ: 190 00

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

- hostinská činnost.
- zajišťování kongresů, sympozií,
veletrhů, výstav a dalších
obdobných společenských akcí
- zajišťování uměleckých
a
kulturních akcí
- pronájem nemovitostí
- ubytovací služby

PSČ: 140 21
(100% podíl HMP)
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Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

00005886

- 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 STK

26428059

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

Praha 9,
Sokolovská 217/42
PSČ: 190 22

(100% podíl HMP)

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

Obecní dům, a.s.
(100% podíl HMP)

Praha 10,
Na Hroudě 1492/4
PSČ: 100 05

- činnost ekonomických a

Praha 4, U Plynárny 500
26442272

organizačních poradců

PSČ: 140 00

- výroba, obchod, a služby
Praha 7, Partyzánská 1
26416808
PSČ: 170 00

Praha 1, náměstí Republiky
1090/5
PSČ 111 21

27251918

neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- spravování majetkových účastí
právnických osob
- správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí
movitých
- reklamní činnost a marketing
- hostinská činnost
- agenturní činnost v oblasti
kultury a umění
- provozování kulturních a
kulturně-vzdělávacích akcí
- zprostředkování obchodu a
služeb
- ubytovací služby
- pořádání výstav, přehlídek
- realitní činnost
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TRADE CENTRE PRAHA akciová
společnost /TCP/

Praha 2,
Blanická 1008/28

00409316

PSČ: 120 00

(90% podíl HMP)
Rozvojové projekty Praha a.s.

Praha 2,
Blanická 1008/28

(100 % podíl HMP)

25649329

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

PSČ: 120 00

Přehled nepřímo ovládaných akciových společností k 31.12.2012 vč.
společností s kapitálovou účastí akciových společností ovládaných přímo či
nepřímo hl.m. Prahou

Nepřímo ovládané
společnosti a dceřinné
společnosti

% podíl

Sídlo

IČO

Předmět podnikání

na ZK

Společnosti s
kapitálovou účastí
Dopravní podnik hl.m.
Prahy, akciová
% podíl DP na
společnost:
ZK
Pražská strojírna a.s.

100%

Praha 9,
Mladoboleslavská
133

60193298

- 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.
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RENCAR PRAHA, as.

28%

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

Praha 8, Křižíkova
148/34

00506397

Střední průmyslová
škola dopravní, a.s.

100%

Praha 5, Plzeňská
102/219

25632141

- výuka, výchova a vzdělávání

GTR-DP Praha s.r.o.

40%

Paha 9, Na obrátce
16/102

25146033

- koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej
- svařování, navařování a broušení
kolejových konstrukcí městské hromadné
dopravy

(dříve Elaugen DP
Praha, s.r.o.)

- opravy a údržba tramvajových tratí a
příslušenství, aj.
Pražská energetika
Holding a.s. Nepřímo
ovládané společnosti:
Pražská energetika,
a.s.

% podíl PREH
v PRE
58,040%

- obchod s elektřinou
Praha 10, Na
Hroudě 1492/4

60193913

- silniční motorová doprava osobní a
nákladní, aj.

Společnosti s
% podíl PRE v
kapitálovou účastí PRE dceřin.spol.
PREdistribuce, a.s.

E Yell CZ a.s. (dříve
PREleas, a.s.)

100%

Praha 5, Svornosti
3199/19a

- distribuce elektřiny, aj.
27376516

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

100%
Praha 10, Limuzská
2110/8

25054040
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PREměření, a.s.

100%

Praha 10, Na
Hroudě 2149/19

25677063

- autorizace pro ověřování stanovených
měřidel, - montáž, opravy, revize a
zkoušky elektrických zařízení
- 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.

50,20%

Praha 1, Národní
37

60193492

-

Společnosti s
kapitálovou účastí PP

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
- 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.

% podíl PP v
dceřin.spol.

Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen
koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

100%

Praha 4, U
Plynárny 500

27403505
- distribuce plynu, aj.
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100%

Praha 4, U
Plynárny 1450/2a

Pražská plynárenská
Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

- projektová činnost ve výstavbě

47116471

- koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej, aj.

Prometheus,
energetické služby,
s.r.o.

100%

Praha 4, U
Plynárny 500

63072599

-

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

Měření dodávek plynu

29001498
100%

a.s.

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

100%

Praha 4, U
Plynárny 500

Praha 4, U
Plynárny 500

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

27436551

-

realitní činnost
zprostředkování obchodu a služeb
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-

-

Informační služby
energetika, a.s.

100%

Praha 4, U
Plynárny 500

26420830

-

-

-

Pragoplyn, a.s.

100%

Pražská teplárenská
Holding a.s. Nepřímo
ovládané společnosti:

Praha 1,
Jungmannova
36/31

27933318

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

Pražská teplárenská,
a.s.

47,33%

Praha 7,
Partyzánská 1/7

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

Společnosti s
kapitálovou účastí PT

% podíl PT v
dceřin.spol.

Energotrans, a.s.

100%

Praha 7,
Partyzánská 7/1

471 15 726

- výroba, přenos a odbyt elektřiny a tepla
- obchod s elektřinou, aj.

Výroční zpráva 2012

19

TERMONTA PRAHA
a.s.

Teplo Neratovice, s.
r.o.

100%

100%

Praha 10,
Třebohostická
46/11

471 16 234

Neratovice, Školní
162

498 2 7 316

Tuchoměřice, Ke
Špejcharu 392

26432331

- 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

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

100%

-

Nepřekonatelný servis
s.r.o.

100%

-

27257452

-

Pražská odpadová a.s.

35%

Praha 9, Pod
Šancemi 444/1

Praha 2, Blanická
1008/28

úklidové práce

zprostředkování obchodních služeb
poskytování technických služeb
nakládání s odpady

24167894

Trade Centrum Praha,
a.s.

opravy silničních vozidel

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

00409316

-

25672541

- inženýrská činnost ve stavebnictví
- správa movitého a nemovitého
majetku
- výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Společnosti s
% podíl TCP v
kapitálovou účastí TCP dceřin.spol.

TCP – Vinohrady a.s.

100%

Praha 2, Blanická
1008/28
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Úpravna vody Želivka
a.s..
Společnosti s kapitálovou
účastí ÚVŽ

% podíl ÚVŽ
dceřin.spol.

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

100%

Želivská provozní s.r.o.

Praha 10
29131804
K Horkám 16/23

-projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a
odstraňování
- zámečnictví, nástrojářství
- vodoinstalatérství, topenářství aj.

V tabulce jsou uvedeny hlavní předměty podnikání, podrobně je předmět podnikání propojených
osob specifikován ve stanovách společností (společenských smlouvách).

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 2012 do 31. prosince
2012.
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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: 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 za období 2012 činila :

1.020.000,- Kč (bez DPH)

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.

Nájemce: Úpravna vody Želivka, a.s.
Pronajímatel : Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Předmět smlouvy: Dodatkem č. I. ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor mezi PVS a ÚVŽ došlo
ke snížení nájemného za nebytové prostory na částku 125.000,- Kč ročně + DPH
Cena: 125.000,- Kč (bez DPH)
Nabytí účinnosti: 1.5.2012
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Oddíl V.
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. Smlouva o poskytování služeb
Odběratel: Úpravna vody Želivka, a.s.
Poskytovatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Předmět smlouvy: Dodatek č. VII . 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 2012
Cena (výše nájemného) :

121.650.000,- Kč (bez DPH)

Nabytí účinnosti: 1.1.2012

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.
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2.

Dohoda o sdílení právních a expertních služeb

Poskytovatel : Úpravna vody Želivka a.s.
Příjemce :

Zdroj pitné vody Káraný a.s.

Předmět dohody : sdílení právních a expertních služeb v rámci zajištění ekonomického, technicko
provozního a právního posouzení (analýza) možnosti dalšího provozování vodohospodářského
majetku společnosti Úpravna vody Želivka ,a.s. a Zdroj pitné vody Káraný a.s. v období po 5.11.2013 .
Právní a expertní služby byly poskytovány na základě podlimitní veřejné zakázky zadávané ÚVŽ a.s.
z pozice sektorového zadavatele s vyhrazením práva využít výstupy taktéž pro sesterskou společnost
ZPVK a.s.
Vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky a tím i budoucí výstup z analýzy , byl v podstatných
částech shodný pro obě společnosti, bylo dohodnuto mezi zástupci Poskytovatele a Příjemce v rámci
jednání odborného týmu, že budou z důvodu zachování hospodárnosti procesu realizace veřejné
zakázky výstupy , které jsou aplikovatelné pro obě smluvní strany, předávány Poskytovateli a jemu
účtovány s tím, že po splnění účelu veřejné zakázky budou s Příjemcem tyto výstupy projednány a
vypořádány finančně v rámci sdílení nejen obsahu výstupů, ale i jejich úhrady
Plnění za období únor až srpen 2012 .
Cena plnění za dané období 2012 činila 398.510,-Kč

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
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údaje odpovídající skutečnosti roku 2012. 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.
Vážení akcionáři,
dozorčí rada pracovala do 21. 6. 2012 v tomto složení:
předseda Ing. Vojtěch Munzar, místopředseda Ing. Tomáš Chvála a členové Ing. Šárka
Endrlová, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Daniel Hodek, Zdeněk Lochman, MUDr. Tomáš
Kaštovský, Ing. Ivan Vinš a Mgr. Jan Tecl.
Na valné hromadě dne 22. 6. 2012 bylo rozhodnuto o změnách v dozorčí radě, neboť
z funkce člena odstoupil její předseda Ing. Munzar, zvolený na návrh menšinových akcionářů,
a většinový akcionář navrhl zvolit na místa Lenky Tesky Arnoštové, Daniela Hodka, Ivana
Vinše a Tomáše Kaštovského nové členy a těmi se stali řádnou volbou na valné hromadě
Mgr. Albert Kubišta, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Jana Šmejcká a Bc. Lukáš Herold. Po této
valné hromadě pracovala dozorčí rada v 8 členech s tím, že na neobsazené jedno místo,
vyhrazené pro zástupce menšinových akcionářů, bude jimi nominovaný člen do dozorčí rady
kooptován. Toto právo bylo realizováno na zasedání dozorčí rady dne 5. 10. 2012, kdy byl
jmenován Ing. Radek Větrovec náhradním členem dozorčí rady na dobu do příštího zasedání
valné hromady. Na mimořádné valné hromadě, konané dne 15. 3. 2013, byl Ing. Radek
Větrovec zvolen řádným členem.
Vzhledem k tomu, že menšinovým akcionářům dle dohod zůstává vedle práva nominovat do
dozorčí rady tři zástupce i právo obsadit funkci předsedy dozorčí rady, byl dne 5. 10. 2012
zvolen předsedou dozorčí rady Jan Tecl, starosta města Havlíčkův Brod.
Zástupci dozorčí rady se v průběhu roku 2012 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 2012 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
2012 včetně příloh: kterými jsou každoročně


návrh ročního investičního plánu pro rok 2012



střednědobý investiční plán pro roky 2012 - 2015


plán oprav na rok 2012
Schválená výše nájemného činila pro rok 2012 celkem 121 650 tis. Kč bez DPH
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Vážení akcionáři, v této souvislosti je nutno Vás informovat o tom, že dozorčí rada na svém
zasedání dne 30. 11. 2012 odsouhlasila na návrh představenstva, podpořeného expertním
posouzením investiční akce „Výstavba flotace a rekonstrukce filtrace II.“ a „Rekonstrukce
čerpací stanice“, přerušit činnosti a další práce na realizaci výše uvedené investiční akce, jenž
byla zařazena do střednědobého investičního plánu společnosti pro období let 2012- 2016.
Investiční náklady akce převyšovaly částku 1 mld. Kč a v roce 2011 byla podána žádost na
SFŽP o dotaci. O této skutečnosti byla valná hromada informována 22. 6. 2012.
Důvodem pro přerušení této investiční akce byl především nárůst finanční spoluúčasti
společnosti o několik set milionů korun a dále skutečnost, že žádný z projektových
dokumentů týkající se výše uvedené investiční akce neuváděl následné provozní náklady,
které v budoucnu půjdou k tíži Úpravny vody Želivka, a.s. a tedy jejích akcionářů. Nebylo ze
strany orgánů společnosti povoleno zahájení veřejné soutěže na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele a projekt byl odložen, dokud
nebudou jednoznačně vyjasněny otázky jeho financování. Vedle již existujícího a potenciálně
dalšího zvýšení spoluúčasti společnosti byla nejistá i udržitelnost projektu, která je jedním
z posuzovaných kritérií pro udělení dotace. Proto představenstvo společnosti vzalo v prosinci
2012 žádost o přidělení dotace na tuto investiční akci zpět.
Z dalších usnesení dozorčí rady mimořádné významnosti považuje dozorčí rada za vhodné
zmínit doporučení mimořádné valné hromadě konané dne 5. 10. 2012 schválit jako budoucí
model provozování vodohospodářského majetku po 6. 11. 2013 model vlastnický
prostřednictvím 100% vlastněné dceřiné společnosti Želivská provozní s.r.o., jejíž
zakladatelskou listinu dozorčí rada v souladu se Stanovami projednala a schválila.

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 16. května 2013 a přijala tato usnesení:

I.

vzala na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období
roku 2012 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 2012 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
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II.

vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
Úpravna vody Želivka, a.s. za rok 2012 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 2012 a stavu jejího majetku jako součást Výroční zprávy společnosti

III.

vzala na vědomí Zprávu auditora ze dne 11. 4. 2013 o ověření účetní závěrky za
rok 2012 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 2012 ve výši

12 034 671,70 Kč takto:

a)
b)
c)

částku ve výši 5% čistého zisku, tj. 601 734,- Kč převést do rezervního fondu, který
je tvořen v souladu se stanovami a § 217 odst. 1 obchodního zákoníku
částku 1 000 000,00 Kč do Fondu ochrany jakosti vody v povodí vodárenského
zdroje Švihov
zůstatek disponibilního zisku ve výši 10 432 937,70 Kč ponechat jako nerozdělený
zisk k úhradě případné ztráty vytvořené v roce 2013

Mgr. Jan Tecl
předseda dozorčí rady
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2012
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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti

Výroční zpráva 2012

32

Výroční zpráva 2012

33

Příloha účetní závěrky
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