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Naše  společnost existuje v podobě  akciové společ-

nosti již 20 let. To je poměrně  dlouhá doba z pohledu 

každého z nás, avšak jen  zlomek času z pohledu histo-

rie. Nesmíme proto zapomínat na skutečnost, že uply-

nulo také 110 let od vzniku prvního městského  veřej-

ného  vodovodu  v Přerově, k jehož  historii  se hlásíme 

a hledáme v něm inspiraci. V této souvislosti považuji za  

potřebné  připomenout  skutečnost, že  veřejný vodo-

vod byl vybudován z iniciativy obecního výboru města, 

který rozhodnutí  o jeho realizaci přijal 12. února roku 

1903. I další veřejné  vodovody v našem regionu  vzni-

kaly  z vůle samospráv, v městě Hranicích dokonce již  

v roce 1896.

Když hledáme odpověď na základní otázku, proč 

tyto lokální přirozené monopoly vznikaly, odpovídáme 

současně na otázku, zda šlo primárně  o podnikatelský 

záměr a jeho zisky nebo o poskytování veřejné služby  

občanům. Pro úplnost dodávám, že před přijatým roz-

hodnutím bylo provedeno vyhodnocení všech použí-

vaných individuálních zdrojů vody - studní. Bylo tehdy 

zjištěno, že 85 % zdrojů zdravotně nevyhovuje.

Úroveň zásobování pitnou vodou a způsob, jakým 

jsou čištěny odpadní vody, určuje civilizační úroveň kaž-

dého člověka, rodiny, obce, celého státu a koneckonců 

i světa, ve kterém žijeme. V tom je třeba hledat odpověď 

na položenou otázku. Odpověď je v běhu let stále 

stejná. „Jde o veřejnou službu“. To však neznamená, 

že při plnění veřejné služby mohou být ignorovány 

elementární ekonomické zákony.

Snaha o  zvyšování efektivity a požadavek na stabilně 

dobrou kvalitu dodávané pitné vody vedly v dalším ob-

dobí k tomu, že tyto lokální monopoly postupně vytvo-

řily přirozené monopoly regionální. A to jak pro oblast 

vodovodů, tak i kanalizací  doplněnou o funkci čištění 

odpadních vod. I my jsme takovým přirozeným regio-

nálním monopolem.

Od 1. 11. 1993, kdy vznikla naše  akciová společnost, 

která je z 95 % vlastněna městy a obcemi, se tedy vrátila  

kompetence řídit tuto veřejnou službu samosprávám , 

které již před 100 lety prokázaly,  že jsou schopny tuto 

odpovědnost  nést. Když jsme se rozhodli pro samostat-

nost a nezávislost naší společnosti, musíme přirozeně 

také unést sami celou zodpovědnost spojenou s pro-

vozováním našich vodárenských zařízení. To zname-

ná infrastrukturu nejen vlastnit, ale také ji provozovat. 

Uplynulých 20 let prokázalo, že jdeme správnou cestou. 

Cestou, kterou se mělo vydat celé naše vodárenství. Bo-

hužel mnoho komunálních politiků tuto odpovědnost 

neuneslo a výsledkem je fakt, že zisky z provozování vo-

dáren ve výši miliard plynou každoročně do zahraničí. 

Výrazem společné vůle samospráv našeho regionu  

je  Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou  

rozhodujícími akcionáři naší společnosti. Byla uzavře-

na  v roce 2003 na 10 let a prodloužena v roce 2013 

o dalších 10 roků. Je zdrojem stability naší akciové spo-

lečnosti. Proto se můžeme v klidu věnovat úsilí o další   

zvyšování produktivity práce a zlepšování služeb, které 

poskytujeme našim klientům.

Závěrem chci při této příležitosti vzdát hold zastupi-

telským sborům měst a obcí - našim akcionářům a kaž-

dému jednotlivému zastupiteli, který svým rozhodová-

ním přispěl v posledních 20 letech k tomu, že se naše 

společnost mohla stát a také se stala pro mnohé jiné 

vodohospodářské společnosti vzorem, jak poskytovat 

veřejnou službu za přijatelné ceny a přitom pečovat 

o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře.

                                                                                             

MUDr. Michal Chromec

                                               předseda představenstva

ÚVODEM
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:  Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Sídlo: Přerov I – Město, Šířava 483/21, 

 PSČ 750 02 Přerov

Právní forma: akciová společnost

IČ:  47674521

DIČ:  CZ47674521

Rejstříkový soud:  Krajský soud Ostrava

Zápis v OR: Oddíl B, vložka č. 675

Založení společnosti: 8. 10. 1993 podle § 172 Obch. 

 zákoníku, Fondem národního

 majetku ČR

Vznik společnosti: 1. 11. 1993 zápisem do Obchodního  

 rejstříku

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

SPOLEČNOSTI

Předmět podnikání společnosti vymezují stanovy  

a zápis v živnostenském rejstříku takto:

1. Projektová činnost ve výstavbě

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými

 odpady

4. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná

 vozidly nebo jízdními soupravami o největší povo-

 lené 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

5. Vodoinstalatérství, topenářství

6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

 1 až 3 živnostenského zákona

Oprávnění u č. 6 zahrnuje tyto obory činnosti:

• Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a roz-

vod vody

• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

• Přípravné a dokončovací stavební práce, speciali-

zované stavební činnosti

• Velkoobchod a maloobchod

• Poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků

• Testování, měření, analýzy a kontroly

• Služby v oblasti administrativní správy a služby 

organizačně hospodářské povahy

• Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O SPOLEČNOSTI
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PŘEDSTAVENSTVO 

SPOLEČNOSTI

Ing. Zbyněk Belák (1995-2003), Mgr. Bc. Leon Bou-

chal (2011-dosud), Ing. Jaroslav Čermák (2011-dosud), 

Zdeňka Dopitová (1999-2009), Daniel Dostal (2005-

2007), Ing. Miroslav Dundálek (1993-do 2002 předse-

da představenstva, 2002-dosud člen představenstva), 

Mgr. Petr Flajšar (2003-2007), Josef Hasilík (1993-1999), 

MUDr. Michal Chromec (1993-od 2002 dosud předseda 

představenstva), Ing. Josef Ježík (1993-2003), Mgr. Edu-

ard Kavala (1995-dosud), Ing. Zdeněk Kazílek (2007-

2011), Ing. Jiří Lajtoch (2003-2007), Miroslav Nehyba 

(2007-2011), Ing. Radka Ondriášová (2011-dosud), 

Ing. Bohumil Procházka (2000-2003), Ing. Miloslav Při-

kryl (2003-dosud), Mgr. Radovan Rašťák (2007-dosud), 

Ing. Stanislav Rozehnal (2009-2011), Ing. Jan Sabadoš 

(1993-2005), Stanislav Skýpala (2013- dosud), Vojtěch 

Soldán (1999-2013), Ing. Josef Volenec (1993-1995), 

Vladimír Vybíral (1993-1999), Ing. Jiří Zdráhal (1993-

2000), Ing. Alois Zvoneček (1993-1995)

DOZORČÍ RADA

Ing. Zbyněk Belák (1993-1995), Ing. Jaroslav Čermák 

(2007-2011), Karel Galas (2011-dosud), Viktor Gybas 

(2007- dosud), Zdeněk Hanych (1993-1995, 2003-2007),

Ing. Mojmír Haupt (1999-2011), MUDr. Tomáš Havlík 

(2003-2007), Josef Jemelka (2003-2007), Pavel Jeřábek 

(1993-1995, 1999-2003), Lubomír Král (2011-dosud), 

Ing. Jiří Lajtoch (2001-2003), Ing. Vladimír Lichnov-

ský (2003- dosud), Jaroslava Minaříková (2007-2011), 

František Němčák (1999-2003), Zdeněk Rosketel 

(1993-1999), Ladislav Sigmund (1995-2003), Ing. La-

dislav Ševela (1993-1995), Ing. Jiří Šírek (2011-dosud), 

Ladislav Táborský (1993-2011), Mgr. Lenka Ticháčková 

(2011-dosud), Ing. Karel Werner (1995-1999), Stanislav 

Zatloukal (1995-1999)

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Miroslav Dundálek

ředitel společnosti ( 1993 - dosud)

Ing. Jiří Zdráhal 

výrobně technický náměstek (1993 - 2003)

Ing. Jindřich Mrva 

výrobně technický náměstek (2003 - dosud)

Ing. Jan Sabadoš

ekonomický náměstek (1993 - dosud)

ČLENOVÉ ORGÁNŮ 
OD VZNIKU 
SPOLEČNOSTI
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Společnost měla po založení 78 akcionářů na jméno 

z řad obcí a měst a tito drželi v té době 91,1 % akcií. Ne-

dlouho po vzniku akciových společností  se smíšenou 

strukturou (vlastník a zároveň provozovatel infrastruk-

tury) se staly tyto společnosti středem zájmu investorů, 

většinou zastupujících zahraniční kapitál. Jejich zájmem 

bylo získání hlasovacích práv od obcí a následná změna 

struktury ze smíšeného na oddílný model, tedy šlo o od-

dělení vlastnictví infrastruktury od jejího provozování. 

Těmto tlakům tehdy podlehlo 53 obcí, což v současnos-

ti reprezentuje 16,8 % základního kapitálu. Tyto obce 

převedly svá hlasovací práva a také předkupní právo 

k akciím na třetí subjekt. 

Zástupci největších akcionářů si včas uvědomili ne-

bezpečí, plynoucí z aktivit těchto investorů, tedy že jde 

o faktickou ztrátu kontroly nad provozem vodovodů 

a kanalizací, cenotvorbou a o ztrátu nad kontrolou zis-

ku. To vyústilo v květnu 2003 k sepsání „Dohody o spo-

lečné strategii měst a obcí“ a následně v květnu 2005 

i v podpis dodatku k dohodě. Šest  účastníků dohody se 

zavázalo, že v případě jejich zájmu prodat držené akcie, 

je přednostně nabídnou ostatním účastníkům dohody 

a dále se zavázali, že na valných hromadách společnosti 

nebudou hlasovat pro rozdělení společnosti na provoz-

ní a infrastrukturní část. Schválení těchto dokumentů 

DOHODA   AKCIONÁŘŮ
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proběhlo na úrovních městských a obecních zastupitel-

stev. 

Platnost dohody končí na konci roku 2013, a proto se 

signatáři dohodli na jejím novém uzavření před skonče-

ním její platnosti.

DOHODA
o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 

se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21, IČ 47674521

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Statutární město Přerov,  se sídlem Přerov, nám. T. G. M. č. 2, 751 52, IČ 301825, zast. 

primátorem města 

 Ing. Jiřím Lajtochem

2. Město Hranice, se sídlem Hranice, Pernštejnské nám. č. 1,  753 37, IČ 303311,  zast. 

starostkou  města Ing.  Radkou Ondriášovou

3. Městem Lipník nad Bečvou, se sídlem Lipník n/B., nám. T. G. M. č. 89, 751 31, IČ 301493, 

zast. starostou města Ing. Miloslavem Přikrylem

4. Městem Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. č. 20, 752 01, IČ 301370, zast. 

starostou města 

 Ing. Jiřím Šírkem

5. Městem Tovačov, se sídlem Tovačov, Náměstí č. 12, 751 01, IČ 302082, zast. starostou 

města 

 Mgr. Bc. Leonem Bouchalem

6. Obcí  Bělotín, se sídlem Bělotín č. 151, 753 64 , IČ 301019, zast. starostou obce 

 Mgr. Eduardem Kavalou (dále jen účastníci)

takto:

I.

Účastníci této dohody, kteří jsou vlastníky akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s. (dále jen „společnost“), se zavazují, že nebudou po dobu trvání této dohody převádět 

tyto své akcie, jakož i nakládat s právy s těmito akciemi spojenými jinak, než v souladu s platnými 

stanovami společnosti a touto dohodou.

II.

Účastníci této dohody se vzájemně zavazují, že pro případ, kdy kterýkoliv z nich v době jejího 

trvání projeví zájem o převod svých akcií společnosti, nabídne tyto své akcie k odkoupení účast-

níkům této dohody, a to za cenu přiměřenou hodnotě těchto akcií doloženou posudkem znalce.

III.

Pro případ, že jmenovitá hodnota akcií nabídnutých k odkoupení nepřesáhne 3 % hodnoty 

základního kapitálu společnosti, je účastník dohody oprávněn nabídnout tyto akcie k odkoupení 

kterémukoliv z účastníků této dohody.

Pro případ, že jmenovitá hodnota akcií nabídnutých k odkoupení přesáhne 3 % hodnoty 

základního kapitálu společnosti, zavazuje se účastník této dohody nabídnout tyto akcie k odkou-

pení všem účastníkům této dohody. Účastníci této dohody jsou oprávněni tyto akcie odkoupit 

v rozsahu odpovídajícím poměru vzájemné celkové jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií 

společnosti. 

Pro případ, že kterýkoliv z účastníků této dohody nabídku k odkoupení akcií společnosti 

podle prvního nebo druhého odstavce tohoto článku nevyužije, budou takto uvolněné akcie 

společnosti odkoupeny zbývajícími účastníky této dohody v rozsahu daném poměrem vzájemné 

celkové jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií společnosti. 

IV.

Účastníci této dohody se zavazují, že jejich zástupci nebudou na valných hromadách 

společnosti konaných do 31. 12. 2023 hlasovat pro rozdělení společnosti na část infrastrukturní 

a část provozní. 

V.

Účastníci této dohody prohlašují, že jejím smyslem a účelem není jejich snaha o ovládnutí 

společnosti.

VI.

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023.

VII.

Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi jejími účast-

níky. Nedílnou součástí této dohody jsou výpisy z usnesení městských a obecních zastupitelstev, 

která tuto dohodu schválila. 

V Přerově dne 14. 11. 2013

 ……………………………………                         …………………………

              Ing. Jiří Lajtoch                                                                            Ing. Radka Ondriášová 

 primátor Statutárního města Přerov                                                 starostka města Hranic

 ……………………………………                                …………………………

               Ing. Miloslav Přikryl                                              Ing. Jiří Šírek

 starosta města Lipník nad Bečvou                           starosta města Kojetín

 ……………………………………                                                  ………………………..

           Mgr. Bc. Leon Bouchal                                                                     Mgr. Eduard Kavala  

          starosta města Tovačov                                                                  starosta obce Bělotín
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8 
1994 
Zahájení plošné výměny šoupátek na vodovodech 

z kvalitních materiálů k docílení možnosti spolehlivého 

uzavření úseků vodovodu pro snadnější opravy, vyhle-

dávání poruch.

1996
Plynofi kace úpravny vody v Troubkách (1,3 mil. Kč).

1997
Povodeň na řece Bečvě, která zasáhla řadu měst a obcí, 

způsobila společnosti přímé škody v objemu 21 mil. 

Kč. Vyřadila z provozu prakticky všechny ČOV a vodní 

zdroje, včetně úpravny vody v Troubkách. Velkým úsilím 

zaměstnanců a dodavatelských fi rem se podařilo vel-

mi brzy obnovit provoz většiny zařízení. Některé škody 

byly řešeny následnými investicemi s využitím dotací. 

1997 – 1998
Probíhá rekonstrukce úpravny vody v Troubkách 

ve dvou na sebe navazujících stavbách. Mimo odstra-

nění přímých škod došlo i k modernizaci strojního vyba-

vení, elektro a MaR včetně automatizace provozu. Sou-

časně byla provedena i rekonstrukce výtlačného řadu 

do Tovačova poškozeného povodní.

1997-1998   
Byla provedena oprava staticky narušeného kanalizač-

ního sběrače DN 1200/1800 v ulicích Kojetínská a Ko-

menského v Přerově vložkou KAWO v délce 381 m a ná-

kladem 13,7 mil. Kč.

1998 – 2001
Realizována byla zcela zásadní rekonstrukce ČOV Pře-

rov, v rámci které byly využity nejmodernější čistírenské 

technologie k dosažení vysokých čistících efektů s dů-

razem na odstraňování dusíkatých sloučenin a fosforu. 

Celkový náklad na 2 souběžně probíhající stavby činil 

344,6 mil. Kč, z čehož 225 mil. Kč činily dotace a fi nanční 

dary města a producentů odpadních vod. 

SOUHRN  
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH  
UDÁLOSTÍ  
V  UPLYNULÉM  OBDOBÍ
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2000 – 2002
Provedena byla rekonstrukce ČOV Hranice s dostavbou 

levobřežního kanalizačního sběrače. Odpadní vody 

jsou účinně čištěny včetně odstranění nutrientů. Ná-

klad stavby činil 131,5 mil. Kč, z čehož dotace dosáhla 

37 mil. Kč. 

2001
Jako jedno z opatření k nahrazení ÚV Lýsky  a pro mož-

nost dopravy vody až do SV Hranice byl realizován nový 

výtlačný řad DN 350, který propojil ÚV Troubky s vodo-

jemem Čekyně při využití částí stávajících výtlačných 

řadů. Náklad činil 28,3 mil. Kč. Současně proběhlo zka-

pacitnění vodovodu Přerov – Lipník – Hranice nákladem 

12,6 mil. Kč. Tím bylo umožněno dopravit vodu z Pře-

rova až do Hranic a zajistit tak požadavek na zásobení 

nové továrny LG Philips Displays v 1. etapě. 

2002
Byla provedena rekonstrukce aerace ČOV Tovačov ná-

kladem 6 mil. Kč.

2002 – 2003
V tomto období proběhla výstavba vodovodního při-

vaděče Fulnek – Hranice – Přerov, profi lu DN 500 a cel-

kové délky 30,3 km, SmVaK Ostrava realizovaly 23,9 km 

a  naše společnost 6,4 km. Součástí je i vodojem Morav-

ská brána 2 x 3 000 m3. Celkový náklad na naši část činil 

37,5  mil. Kč, z toho byla dotace 7 mil. Kč. Touto stavbou 

byly plně vykryty potřeby závodu LG Philips Displays 

v Hranicích a současně bylo možno odstavit z provozu 

vodní zdroje v Hranicích, Lipníku, Lýskách a v Brodku 

u Přerova, které byly ohrožovány a zaplavovány povod-

němi nebo vyžadovaly rekonstrukce. 
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2003
Byla provedena rekonstrukce ČOV Kojetín nákladem 

22,5 mil. Kč. 

2004
Obce v oblasti Bělotínska byly nákladem 4,9 mil. Kč 

připojeny na přivaděč z OOV a bylo možno odstavit z 

provozu ÚV Černotín. Souběžně byla provedena opat-

ření na vodovodní síti v Hranicích nákladem 8,5 mil. Kč 

a bylo možno odstavit z provozu hranické vodní zdroje 

Hromůvka,  Kamenská a Nový Odbyt. 

2004
Vedení společnosti zabezpečilo zpracování generelů 

kanalizace ve městech  Přerov (2004), Kojetín (2004), 

Hranice (2007), Lipník n. B. (2008) a Tovačov (2010), díky 

kterým jsou zpracovány kapacitní nedostatky dílčích 

úseků kanalizace a navržena opatření k postupné rea-

lizaci rekonstrukcí kanalizace tak, aby byly přednostně 

odstraněny kapacitní problémy a současně byla kanali-

zace doplněna o retenční nádrže na dešťové vody a tím 

bylo dosaženo snížení množství vod odlehčovaných 

dešťovými oddělovači.

 

2005
U společnosti byl zaveden od roku 2005 integrovaný 

systém managementu kvality podle norem ČSN EN ISO 

9001:2001 a 14001:2005 pro oblast provozování vodo-

vodů a kanalizací a pro související činnosti. Současně 

získaly laboratoř pitných vod a laboratoř odpadních vod 

akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

2005
V administrativní budově správy společnosti v Přerově 

bylo zřízeno moderní zákaznické centrum.

SOUHRN  
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH  
UDÁLOSTÍ  
V  UPLYNULÉM  OBDOBÍ 
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2007 -  2009
V tomto období probíhala dosud největší investiční 

akce „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy 

a Moravy“, v rámci které byla provedena rekonstrukce 

a dostavba kanalizace v Kojetíně, výstavba splaškové 

kanalizace v Drahotuších s přečerpáním odpadních vod 

na ČOV Hranice, rekonstrukce havarijních úseků kanali-

zace v Přerově a celková rekonstrukce ČOV Lipník n. B. 

Celkový náklad stavby dosáhl částky 427,6 mil. Kč a cel-

ková dotace z Fondu soudržnosti EU,   z národních pro-

středků  a od měst činila 249,8 mil. Kč. 

2007
Vodárenský dispečink byl doplněn o dispečink umož-

ňující přenosy informací z malých ČOV, čerpacích stanic, 

ČS odpadních vod a dále se postupně dobudovávají 

přenosy informací z vodoměrných stanic na vodovodní  

síti, které umožňují snadnější lokalizaci poruch. 

Č
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2008
Od 1. 1. 2008 byla zásadně změněna organizační struk-

tura a společnost přešla na procesní řízení provozů vo-

dovodů a kanalizací. Opustili jsme 2 střediska v Kojetíně 

a Lipníku s cílem zefektivnit a zkvalitnit naše hlavní čin-

nosti. Došlo ke snížení počtu zaměstnanců a byl zave-

den systém plánování provozních činností při pravidel-

né údržbě vodovodů, kanalizací a všech dalších zařízení 

s využitím softwarových prostředků. Mimo zavedení 

systematičnosti v údržbě se zlepšila péče o všechna za-

řízení, a zvýšila se efektivita činností. 

2008 – 2009
Provedena byla výměna obvodového pláště spolu se za-

teplením administrativní budovy nákladem 9,1 mil. Kč 

a v navazující etapě i výměny oken a zateplení budov pro-

vozu a dispečinku v Přerově nákladem 5,8 mil. Kč. 

2010
Okres Přerov zasáhla v květnu krátká povodeň v objemu 

50 leté vody. Zaplaveny byly vodní zdroj v Ústí, středisko 

provozu v Hranicích a ČOV Přerov. Mimo to musely být 

odstaveny z provozu ČOV Hranice a ČOV Lipník a někte-

ré další čerpací stanice. Významnější škody na objektech 

a zařízeních nevznikly. 

2010
Na úpravně pitné vody v Troubkách byla nákladem 

7,6 mil. Kč provedena rekonstrukce technologického 

zařízení preferující přednostně využití ozonu pro oxida-

ci železa a manganu. 

2011
Byla provedena kompletní výměna řídícího systému 

na úpravně vody v Troubkách nákladem 7 mil. Kč.

SOUHRN  
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH  
UDÁLOSTÍ  
V  UPLYNULÉM  OBDOBÍ 
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2011 – 2012
Mikroregion Hranicko, za naší úzké spolupráce, realizo-

val stavbu „Zásobování obcí Potštátska napojením na SV 

Hranice“ nákladem 33,3 mil. Kč a s dotací a příspěvky 

měst 24,5 mil. Kč. Zbytek dofi nancovala společnost 

VaK Přerov, a. s. Do oblasti tak byla přivedena kvalitní 

pitná voda ze zdroje Lhotka a bylo možno odstavit 

nevyhovující ÚV Potštát z provozu. 

2012 – 2013
Byla provedena II. etapa rekonstrukce a přístavby kana-

lizace v Hranicích v ulicích Skalní a Za Račím potokem, 

součástí které jsou i 2 retenční nádrže k zachycení deš-

ťových vod. Náklad této stavby činil 53 mil. Kč. Další eta-

py rekonstrukce kanalizace v Hranicích budou postup-

ně pokračovat. 
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Za uplynulých dvacet let došlo čtyřikrát ke zvýšení 

základního kapitálu formou upisování akcií za vložený 

infrastrukturní majetek obcí do společnosti. Při svém 

založení měla akciová společnost Vodovody a kana-

lizace Přerov základní kapitál ve výši  527 171 000 Kč, 

k dnešnímu dni je 989 803 000 Kč, to představuje zvýše-

ní o 462 632 000 Kč. 

Upisování akcií probíhalo dosud vždy formou nepe-

něžitých vkladů. 

Základní kapitál v době výročí má hodnotu 

989 803 000 Kč a je rozdělen na 989 803 kusů akcií, kaž-

dá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Všechny akcie jsou 

vydány v listinné podobě. 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 
A CENNÉ PAPÍRY 
SPOLEČNOSTI

Jsou vydány tyto akcie: 

akcie na jméno           942 596 kusů  95,23 %

akcie na majitele          47 207 kusů      4,77 %

Akcie na jméno v současné době drží 86  obcí a měst.

Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost po-

dle čl. 13  Stanov společnosti a jsou převoditelné jen  se 

souhlasem valné hromady. Valná hromada je povinna 

odmítnout udělení souhlasu, pokud nepůjde o převod 

mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno. 

Akcie na majitele jsou převoditelné bez omezení.  

   

Rok Počet 
upisovatelů 

Hodnota vlož. 
majetku (Kč)

Emisní ážio 
(Kč)

Hodnota zvýšení ZK
(Kč)

Hodnota ZK
(tis.Kč)

1993 527 171

1996 20 54 964 577 6 078 577 48 886 000 576 057

1998 13 145 256 979 23 810 979 121 446 000 697 503

2002 30 245 717 076 81 218 076 164 499 000 862 002

2010 12 127 801 000 0 127 801 000 989 803
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ROK

AKTIVA
CELKEM

STÁLÁ
AKTIVA

 
DNHM

 
DHM

OBĚŽNÁ
AKTIVA

OSTATNÍ
AKTIVA

1994 936 340 860 405 99 860 306 56 815 19 120

1995 958 295 885 433 99 885 334 56 575 16 287

1996 1 039 341 963 454 99 963 355 57 547 18 340

1997 1 090 400 994 870 99 994 771 74 160 21 370

1998 1 354 374 1 235 269 203 1 235 066 94 163 24 942

1999 1 522 270 1 354 967 428 1 354 539 140 750 26 553

2000 1 643 375 1 541 492 756 1 540 736 73 532 28 351

2001 1 770 232 1 685 067 904 1 684 163 54 497 30 668

2002 2 099 143 2 011 727 1 040 2 010 687 54 742 32 674

2003 2 163 074 2 069 071 1 460 2 067 611 93 761 242

2004 2 238 028 2 134 949 2 611 2 132 338 102 760 319

2005 2 306 445 2 174 662 3 086 2 171 576 130 481 1 302

2006 2 381 820 2 225 017 4 104 2 220 913 155 727 1 076

2007 2 541 402 2 398 410 4 851 2 393 559 141 666 1 326

2008 2 693 383 2 543 377 5 616 2 537 761 148 844 1 162

2009 2 780 852 2 626 879 6 800 2 620 079 153 283 690

2010 2 961 623 2 821 749 7 838 2 813 911 139 315 559

2011 3 031 387 2 863 737 9 278 2 854 459 166 909 741

2012 3 089 518 2 863 898 9 853 2 854 045 224 460 1 160

2013 3 151 200 2 910 000 10 000 2 900 000 240 000 1 200

Majetek společnosti je tvořen stálými, oběžnými a ostatními aktivy. Stálá aktiva zahrnují infrastrukturní i pro-

vozní majetek potřebný pro základní podnikatelské činnosti společnosti – výrobu a rozvod pitné vody a odvádění 

a čištění odpadních vod. Oběžná aktiva představují zásoby materiálu, krátkodobé pohledávky a fi nanční majetek 

společnosti. Ostatní aktiva jsou tvořena časovým rozlišením. 

Od založení společnosti hodnota aktiv vzrostla 3,3 krát a to hlavně díky vkladům majetku obcí formou upisování 

akcií a realizací investičních akcí. 

MAJETEK 
SPOLEČNOSTI 
V POŘIZOVACÍ CENĚ 
( V TIS. KČ)
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Společnost za dobu své existence vytvořila zisk ve výši 170 561 tis. Kč, který po odpočtu přídělů do zákonných 

fondů byl ponechán ve společnosti na investiční výstavbu ve výši 81 781 tis. Kč. V roce 2012 byla jeho část použita 

na investiční akci „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“.

Na základě rozhodnutí valných hromad nebyly ze zisku dosud vypláceny dividendy, protože společnost usiluje 

o získání a čerpání dotací na důležité investiční akce. 

Ve srovnání s rokem 1994 se celkové výnosy zvýšily dvojnásobně a z 90 % jsou tvořeny tržbami za vodné a stočné. 

Vedení společnosti v roce 2008 provedlo změnu organizačního uspořádání společnosti. S tímto krokem souvisela 

i optimalizace počtu zaměstnanců. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se proti roku 1994 zvýšila téměř 

třikrát. 

V roce 2012 byl přepočtený stav zaměstnanců 188 osob, z toho bylo 128 dělníků a 60 technickohospodářských 

pracovníků. 

VÝSLEDKY 
HOSPODAŘENÍ 
SPOLEČNOSTI 
(V TIS. KČ)

 
ROK

 
VÝNOSY

 
NÁKLADY

HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK

PŘEPOČTENÝ
STAV ZAMĚST.

VÝNOSY NA
ZAMĚST.

1994 152 532 130 488 22 044 258 591,21

1995 153 230 144 252 8 978 264 580,42

1996 145 719 136 370 9 349 264 551,97

1997 175 802 165 972 9 830 252 697,63

1998 190 885 179 931 10 954 246 775,96

1999 203 345 200 967 2 378 242 840,27

2000 214 697 208 733 5 964 234 917,51

2001 226 317 220 827 5 490 232 975,50

2002 248 154 243 090 5 064 235 1 055,97

2003 265 963 257 649 8 314 236 1 126,96

2004 280 665 275 034 5 631 230 1 220,28

2005 284 247 278 376 5 871 228 1 246,69

2006 303 498 297 297 6 201 218 1 392,19

2007 315 330 306 076 9 254 216 1 459,86

2008 323 960 314 579 9 381 199 1 627,94

2009 323 297 313 724 9 573 193 1 675,11

2010 335 407 325 656 9 751 194 1 728,90

2011 339 964 330 088 9 876 191 1 779,92

2012 341 315 331 382 9 933 188 1 815,51

2013 347 645 340 920 6 725 187 1 859,06

celkem 5 171 972 5 001 411 170 561
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Za uplynulou dobu 20 let od vzniku akciové společ-

nosti prodělala celá oblast zásobování pitnou vodou 

velmi významné změny. Jestliže v roce 1994 vyrobila 

společnost 12,09 mil. m3 pitné vody, tak v roce 20. vý-

ročí to bude jen cca 4,2 mil. m3 /rok a k tomu od jiné 

společnosti odebere cca 2,1 mil. m3 pitné vody. Objem 

dodávané vody poklesl na cca poloviční množství, což 

má svůj zásadní důvod v cenovém vývoji, kde cenotvor-

ba se od státem dotovaných a určovaných cen vodného 

a stočného postupně uvolňovala až k dnešním cenám 

věcně usměrňovaným. Na růst cen měl značný vliv ná-

růst cen všech vstupů a v té souvislosti se začali racio-

nálně chovat i odběratelé, kteří se soustředili na maxi-

mální úspory. 

Zajímavé je i srovnání délky provozované sítě, která 

narostla z 590 km na 994 km. 

Zásadní vliv na vodárenská zařízení měla povodeň 

v roce 1997, díky které a také v důsledku zastaralosti 

některých zařízení jsme opustili 8 vodních zdrojů. Dnes 

jich na okrese trvale provozujeme jen 5. Voda je nyní 

do okresu přiváděna přivaděčem z úpravny vody Pod-

hradí, zdroje Ostravského oblastního vodovodu. Zcela 

se změnilo zásobování Potštátska a ve zdroji Klopotovi-

ce musela být zavedena úprava vody. 

Provozu vodovodních sítí a vodárenských zařízení je 

věnována trvalá a systematická péče, díky které  činí ob-

jem nefakturované vody jen cca 14,5 % oproti výchozím 

28,4 %  v roce 1994 a to při asi polovičním objemu vody 

určené k realizaci. 

PROVOZOVÁNÍ 
VODOVODŮ

Ukazatel jednotka                                              2012

počet obyvatel v zásobovaném regionu 133 362

z toho napojených obyvatel v rámci a.s. 123 985

podíl napojených obyvatel v rámci regionu  % 92,9

počet veřejných vodovodů 8

- z toho skupinových 6

počet obcí s provozovaným vodovodem 136

délka vodovodní sítě km 994

počet vodovodních přípojek 27 179

délka vodovodních přípojek km 272

počet osazených vodoměrů 27 080

počet čerpacích a přečerpávacích stanic 51

počet úpraven vody 9

- z toho na vodu podzemní a důlní 8

počet vodojemů 50

objem vodojemů m3 31 495

Provozování vodovodů a vodárenských zařízení na celém území působnosti zajišťuje jediný provoz vodovodů, 

sídlící v Přerově a ten má ještě další pracoviště v Hranicích a na Úpravně vody v Troubkách. Kvalitu pitné vody kon-

troluje vlastní akreditovaná laboratoř pitných vod.
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Rovněž  celý obor kanalizací a ČOV u společnosti pro-

šel za uplynulých 20 let zásadními změnami. Podob-

ně jako u vodovodů došlo také ke značnému snížení 

množství odpadních vod.  Odkanalizovaná voda za kte-

rou je placeno stočné poklesla z 9,1 mil. m3 v roce 1994 

na současných cca 5,6 mil. m3/rok. Celkové množství od-

vedených vod do vodních toků pokleslo z 15,3 mil. m3 

na současných 8,2 mil. m3. Při založení společnosti jsme 

provozovali 214 km kanalizace a 5 ČOV a v současnosti 

to je 337 km provozované kanalizace a 10 ČOV. I u stoč-

ného se projevil významný pokles vody odkanalizova-

né, ze stejných příčin jako u poklesu odběrů pitné vody. 

I přes tyto poklesy však musela společnost zabezpečit 

rekonstrukce vlastních ČOV tak, aby splňovaly požadav-

ky nových předpisů na účinnost čištění a kvalitu vypou-

štěných vod do vodních toků. Byly provedeny rozsáhlé 

rekonstrukce ČOV a tyto jsou vybaveny moderním tech-

nologickým zařízením, zajišťujícím vysoký stupeň čiště-

ní odpadních vod. 

V oblasti stokových sítí jsou zpracovány generely 

odvodnění ve městech. Společnost započala s rekon-

strukcemi kanalizačních sítí, sběračů a s dostavbou po-

třebných retenčních nádrží pro akumulaci znečištěných 

dešťových vod. Nemalé prostředky byly věnovány opra-

vám a rekonstrukcím stokových sítí, kde se projevuje  

jejich stáří a opotřebení. Provozu kanalizací významně 

pomáhá vybavení tlakovými a sacími kanalizačními 

vozy pro čištění kanalizací a rovněž moderní technika 

pro monitorování kanalizací. 

PROVOZOVÁNÍ   
KANALIZACÍ

Ukazatel  jednotka 2012

počet obyvatel v regionu 133 362

počet obyvatel napojených na kanalizaci 87 229

podíl napojených obyvatel (%) 65,4

počet obcí s provozovanou veřejnou kanalizací 36

počet čistíren odpadních vod 10

kapacita čistíren odpadních vod m3/den 45 173

kapacita čistíren odpadních vod EO 203 267

délka kanalizační sítě (km) 337

počet kanalizačních přípojek 12 492

délka kanalizačních přípojek  (km) 125

V současnosti zabezpečuje provozování kanalizací a ČOV na celém okrese jediný provoz, umístěný na ČOV Přerov, 

který má ještě jedno pracoviště na ČOV Hranice. Kontrolu odpadních a vyčištěných vod provádí vlastní akreditova-

ná laboratoř odpadních vod.

P
R

O
V

O
Z

O
V

Á
N

Í  
K

A
N

A
LI

Z
A

C
Í

ČOV Přerov              



20 

Efektivní provozování vodovodů a kanalizací, které 

zahrnují desítky objektů úpraven vody, čerpacích stanic, 

vodojemů a čistíren odpadních vod a také další desítky 

vodoměrných šachet, si vyžaduje automatický chod za-

řízení, většinou bez zásahu obsluhy. Mimo to musí být 

celý systém pod neustálou kontrolou dispečera, aby 

byly včas zachyceny poruchy a závady v provozu těchto 

zařízení a aby nedošlo k přerušení dodávek vody, odvá-

dění odpadních vod nebo k přerušení funkce zařízení 

např. u ČOV, kde by to mohlo mít negativní vliv na ži-

votní prostředí. 

Tuto funkci dnes plní vodárenský dispečink, kam 

jsou informace z jednotlivých objektů přenášeny a vy-

hodnocovány. V současnosti je do dispečinku zahrnuto 

54 objektů vodárenských, 3 velké ČOV a úpravna vody, 

48 objektů čerpacích stanic a malých ČOV a více než 

30 vodoměrných šachet. 

Mimo základní dozorovou funkci dispečinku jsou veš-

keré přenášené údaje automaticky analyzovány a vy-

hodnocovány a poskytují průběžné údaje pro hodnoce-

ní vodovodní sítě z pohledu množství dodávané vody 

a vzniku poruch. Tím se dosahuje rychlého odhalování 

a především odstranění skrytých poruch na vodovodní 

síti a u odběratelů vody. Mimo tuto „technologickou“ 

funkci plní pracovníci dispečinku i funkci kontaktního 

pracovníka pro veřejnost v mimopracovní době, při ře-

šení jejich potřeb v souvislosti s dodávkou pitné vody 

a odváděním odpadních vod. 

DISPEČINK

Údržba kanalizace čistícím vozem Kroll-Hellmers, 

Přerov - Velká Dlážka.

Rekonstrukce a přístavba kanalizace Hranice II. etapa, ul. 

Skalní, uskladnění stavebního materiálu.

Rekonstrukce a přístavba kanalizace Hranice II. etapa, ul. 

Skalní.

Výměna přívodního řadu DN 300 bezvýkopovou technolo-

gií vtahováním do původní trubky stejného profi lu. Nové vodovodní potrubí v podchodu pod železniční tratí.
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Společnost musí průběžně investovat do rekonstrukcí 

svých zařízení a dbát i na jejich rozvoj, aby byl zabezpe-

čen odpovídající technický stav, bezporuchová funkce, 

a aby zejména úpravny vody a čistírny odpadních vod 

plnily přísné požadavky na kvalitu pitné vody a úroveň 

čištění odpadních vod stanovených předpisy. 

Níže uvedený přehled uvádí roční a celkové údaje o 

investicích do vodovodů, kanalizací a také na  ostatní in-

vestice. Za uplynulé období 20 let bylo proinvestováno 

více než 2 mld. Kč. 

Čerpání investičních prostředků (tis. Kč)

ROK
 

STAVBY OSTATNÍ
INVESTICE

INVESTICE 
CELKEMVODOVODY KANALIZACE

1994 8 117 6 466 6 217 20 800

1995 4 317 7 760 12 686 24 763

1996 10 613 6 312 8 153 25 078

1997 49 879 5 291 8 491 63 661

1998 57 519 43 184 22 958 123 661

1999 3 480 131 314 8 400 143 194

2000 33 413 129 162 21 942 184 517

2001 54 072 152 990 6 542 213 604

2002 17 945 65 608 4 990 88 543

2003 56 841 11 523 12 333 80 697

2004 29 799 26 122 13 546 69 467

2005 29 733 9 842 7 005 46 580

2006 38 861 21 648 11 576 72 085

2007 19 231 255 852 4 345 279 428

2008 27 186 185 877 23 747 236 810

2009 45 844 13 282 29 106 88 232

2010 50 731  7 128 18 314 76 173

2011 22 934 19 859 13 156 55 949

2012 23 654 45 823 21 512 90 989

2013 32 150 40 960 20 685 93 795

celkem 616 319 1 186 003 275 704 2 078 026

INVESTICE
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Od roku 1994 bylo na investice použito 2 078 026 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější zdroje fi nancování investičních 

akcí patří vlastní zdroje, které jsou tvořeny z odpisů a zisku. Od vzniku společnosti tvoří téměř polovinu prostředků 

vynaložených na investice. 

K dalším zdrojům patří dotace z prostředků Fondu soudržnosti EU, MZe ČR, SFŽP, příspěvky od obcí a bankovní 

úvěry a půjčky. 

Přehled zdrojů fi nancování investic (v tis. Kč)
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ROK

 
DOTACE

PŮJČKY
A ÚVĚRY

RAKOUSKÝ
EKOFOND

DARY A
PŘÍSPĚVKY

VLASTNÍ
ZDROJE

ZDROJE
CELKEM

1994 0 0 0 0 20 800 20 800

1995 0 0 0 0 24 763 24 763

1996 0 0 0 0 25 078 25 078

1997 25 608 0 0 0 38 053 63 661

1998 28 262 31 533 0 18 970 44 896 123 661

1999 26 764 107 733 0 8 000 697 143 194

2000 57 782 18 000 0 0 108 735 184 517

2001 37 312 30 914 15 377 0 130 001 213 604

2002 11 197 51 563 3 445 0 22 338 88 543

2003 6 898 18 971 0 0 54 828 80 697

2004 0 0 0 0 69 467 69 467

2005 0 0 0 0 46 580 46 580

2006 0 0 0 15 000 57 085 72 085

2007 81 940 6 915 0 20 000 170 573 279 428

2008 71 924 98 954 0 6 600 59 332 236 810

2009 1 688 59 737 0 5 000 21 807 88 232

2010 0 0 0 0 76 173 76 173

2011 0 0 0 0 55 949 55 949

2012 37 974 0 0 0 53 015 90 989

2013 0 0 0 0 93 795 93 795

celkem 387 349 424 320 18 822 73 570 1 173 965 2 078 026
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Za 20 let existence byly u společnosti provedeny 

opravy infrastruktury, tedy vodovodních sítí, kanalizací, 

úpraven vod, čerpacích stanic, vodojemů, ČOV, čerpa-

cích stanic odpadních vod a provozních objektů za více 

než 467 mil. Kč. 

Přehled nákladů 

na dodavatelské  opravy 

(v tis. Kč)

 
ROK

OPRAVY
VODOVODŮ

OPRAVY
KANALIZACÍ 

OPRAVY 
OSTATNÍ

CELKEM
 

1994 10 741 4 922 1 327 16 990

1995 15 245 10 263 895 26 403

1996 9 632 10 219 1 029 20 880

1997 12 507 14 365 1 322 28 194

1998 13 541 13 855 1 995 29 391

1999 15 569 11 399 1 325 28 293

2000 7 352 13 259 1 725 22 336

2001 10 313 20 525 1 417 32 255

2002 9 248 12 849 1 562 23 659

2003 6 087 11 059 990 18 136

2004 8 676 15 438 949 25 063

2005 6 136 8 158 1 242 15 536

2006 8 770 11 395 2 230 22 395

2007 6 789 11 766 2 714 21 269

2008 9 886 11 487 3 925 25 298

2009 4 593 20 563 5 453 30 609

2010 5 311 8 513 4 239 18 063

2011 5 931 10 982 4 745 21 658

2012 5 286 10 007 4 244 19 537

2013 5 500 10 850 4 800 21 150

celkem 177 113 241 874 48 128 467 115

OPRAVY HMOTNÉHO 
MAJETKU

Pokud sečteme prostředky na investice a opravy je patrné, že společnost za dobu své existence věnovala na 

obnovu zařízení a sítí a na investice fi nanční zdroje v celkové výši 2,5 mld. Kč. V ročním průměru to dělá cca 

125 mil. Kč/rok. Je to bezesporu vysoká částka, dokládající trvalou péči o dobrý technický stav a rozvoj spravova-

ných zařízení. 
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S cílem dosažení zvýšení efektivnosti provozních a 

ostatních činností při preventivních kontrolách zařízení 

a sítí uvnitř společnosti a také s cílem zvýšení konkuren-

ceschopnosti a uplatnění některých činností na otevře-

ném trhu, přistoupila společnost k zavedení integro-

vaného managementu jakosti v souladu s požadavky 

norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005 pro oblast 

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potře-

bu a pro související činnosti. 

Laboratoře pitných vod a odpadních vod jsou rovněž 

certifi kovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, 

protože tuto certifi kaci potřebují pro provádění odběrů 

a rozborů vzorků pitné i odpadní vody. 

Jednou z priorit společnosti je trvalá péče o životní 

prostředí a proto se společnost zapojila do aktivity „Ze-

lená fi rma“.

MANAGEMENT JAKOSTI

Zkušební laboratoř pitných vod 
akreditovaná ČIA pod č. 1346.2

Zkušební laboratoř odpadních vod
akreditovaná ČIA pod č. 1346

L 1346.2 L 1346
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Autoři privatizačního projektu státního podniku Vo-

dovody a kanalizace Přerov se rozhodli pro smíšený 

model nové akciové společnosti.  Zastávali názor, že je 

logické, aby ten kdo provozuje a užívá zisky z provozu 

infrastruktury, byl také odpovědný a povinný zajišťovat 

vedle provozu i její obnovu, v souladu s potřebami měst 

a obcí. Vývoj oboru vodovodů a kanalizací v uplynulých 

20 letech v ČR nám v tom  dal za pravdu. 

Nová akciová společnost dostala do vínku mnohdy 

zanedbanou, opotřebovanou a vysoce poruchovou in-

frastrukturu a řadu zařízení v oblasti úpravy a dopravy 

pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, nespl-

ňující požadavky na její provoz. Mezi hlavní cíle vedení 

společnosti proto patřilo postupné zlepšování stavu 

infrastruktury, otevřenost a vstřícnost k veřejnosti a zá-

kazníkům a v úzké spolupráci s městy a obcemi plnění 

jejich potřeb při obnově vodovodů a kanalizací. 

Pokud jste se podrobně seznámili s hlavními údaji a 

výsledky na předcházejících stránkách této brožury, 

můžete posoudit, jak se naše představy za uplynulých 

20 let naplnily a můžete posoudit jaká je úroveň dosa-

žených výsledků. Jsem přesvědčen, že naše trvalá péče 

o infrastrukturu, dokladovaná celkovou částkou investic 

a oprav ve výši 2,5 mld. Kč a v průměru 125 mil. Kč/rok, 

se významně projevila v rapidním zlepšení technického 

stavu infrastruktury a spolehlivosti provozu sítí a zaříze-

ní. V provozní oblasti, tedy při provádění běžné i poru-

chové údržby a oprav, máme zaveden systém plánování 

a vykazování, což rovněž přispívá ke zkvalitnění péče o 

infrastrukturu. Systematičnost a zmapování časové ná-

ročnosti jednotlivých činností nám umožnilo optimali-

zovat počty zaměstnanců a tím významně zvýšit efek-

tivnost a produktivitu práce na 1 zaměstnance. 

Představenstvo společnosti, jako řídící orgán, usiluje 

průběžně o přijatelnou cenu vodného a stočného, což 

je při neustále se snižujících množstvích pitné i odpadní 

vody a při neustálých daňových změnách složitá zále-

žitost. Uplatňované ceny vodného a stočného jsou na 

průměru ČR, zajišťují vysokou péči o infrastrukturu a ne-

jsou zatíženy dosud dividendami podle vůle akcionářů. 

Vytvářený zisk je kalkulován pouze na úrovni zajišťující 

dotace do povinných fondů a téměř jeho polovina je ur-

čena na investice. 

Jsem přesvědčen, že zvolený smíšený model provo-

zování vodárenské infrastruktury na okrese Přerov byl 

správnou cestou a dosažené výsledky v hospodaření, 

efektivitě, péči o veškerý majetek, technických i ekono-

mických parametrech to zcela potvrzují. 

Velmi si vážím korektní a úzké spolupráce s městy a 

obcemi a rovněž práce našich zaměstnanců, díky kte-

rým průběžně dosahujeme tak kvalitních výsledků. 

Všem Vám , tedy jak zástupcům měst a obcí, tak i čle-

nům orgánů společnosti a také zaměstnancům patří mé 

poděkování. 

                                                 Ing. Miroslav Dundálek

                                                   ředitel společnosti

ZÁVĚREM

Nově vystrojená armaturní komora vodojemu Polkovice.

Montáž potrubí v kontrolní šachtě podchodu pod tratí.

Retenční nádrž „RN1A“ na Komenského ulici v Hranicích - 

stavební jáma při betonáži stěn.
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Čas plyne jako voda...  
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Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Přerov I - Město, Šířava 483/21, 750 02 Přerov

tel.: 581 299 111, fax: 581 207 425

e-mail: sekretariat@vakpr.cz, www.vakpr.cz  


