Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2016
V roce 2016 se sešlo představenstvo na svých jednáních celkem sedmkrát.
Podnikatelskou činností se zabývalo každé jednání, kdy byly na programu postupně a
aktuálně zařazovány následující okruhy:
 schválení auditovaných hospodářských výsledků společnosti za rok 2015,
 schválení rozpočtu společnosti pro rok 2016 včetně průběžné aktualizace podle
skutečného vývoje,
 zprávy o hospodářských výsledcích společnosti v průběhu roku 2016,
 schválení cen pro vodné a stočné pro rok 2017 a plánu 2017 verze 1,
 schválení střednědobého plánu společnosti 2017 – 2021,
 schválení změny Koncesní smlouvy mezi SMO a OVAK a.s., týkající se úpravy
nájemného na rok 2016 v návaznosti na nákup vodoměrů, navrtávacích pásů a
materiálu na odbočení pro kanalizační přípojky,
 příprava Valné hromady společnosti,
 volba nového místopředsedy představenstva,
 zprávy o struktuře a o vývoji pojistných smluv,
 zpráva o plnění dodatků Koncesní smlouvy ve vazbě na odstraňování volných vyústí
do kanalizace,
 zpráva k návrhu rekonstrukce zdroje Nová Ves,
 zpráva o možných dopadech připravované novely zákona o vodách,
 schválení pověření pro přístupy do datových schránek,
 zpráva k projektu dálkového odečtu vodoměrů SMART METERING,
 zprava k vyhodnocení účinnosti a plnění „Smlouvy o poskytování technické pomoci a
technologické licence“,
 seznámení se zprávou z kontrolní činnosti interního auditu za rok 2015.
Hospodářské výsledky za rok 2016 jsou ve všech klíčových parametrech v souladu s plánem.
Akciová společnost Ostravské vodárny a kanalizace dosáhla za rok 2016 celkový hospodářský
výsledek po zdanění ve výši 87 897 tis. Kč. V hospodářském výsledku po zdanění je
zohledněn odložený daňový závazek ve výši 1 277 tis. Kč a splatná daň z příjmu ve výši
20 232 tis. Kč.
Společnost k 31. 12. 2016 vlastní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně
663 695 tis. Kč.
Stav zásob ke konci roku 2016 činil 2 531 tis. Kč. Stav finančního majetku byl k 31. 12. 2016
ve výši 74 117 tis. Kč.
Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek ve výši 428 153 tis. Kč představují pohledávky
z obchodních vztahů 45 341 tis. Kč, ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši
2 555 tis. Kč.
Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá jak
mimosoudní cestou v režimu od odeslání upomínky odběrateli až po přerušení dodávky vody,
tak soudní cestou pomocí soudního, exekučního či insolvenčního řízení. O tom, že je zákonná

možnost přerušit dodávku vody, pokud je odběratel v prodlení s placením, velmi účinným
nástrojem, svědčí poměr pohledávek po splatnosti k realizovaným tržbám, který se pohybuje
do 1 %.
Krátkodobé závazky celkem ve výši 396 837 tis. Kč jsou ovlivněny zejména hodnotou
krátkodobých přijatých záloh ve výši 322 501 tis. Kč, jedná se o nevyfakturované zálohové
platby zákazníků.
Cena pro vodné a stočné v roce 2016 meziročně vzrostla o 1,9 %. Ceny umožnily pokrýt
potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury
včetně plateb nájemného majetku SMO. Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení
cen v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.
Hospodářský výsledek roku 2016 vytvořil zdroje k financování potřebných investic do
majetku společnosti. Investice společnosti představovaly za rok 2016 hodnotu 31 mil. Kč.
Mezi finančně nejvýznamnější investice roku 2016 patří pořízení dálkových odečtů vodoměrů
SMART METERING za 4 648 tis. Kč, velkého kombinovaného kanalizačního vozu
s recyklací za 11 100 tis. Kč a expozice „Historie ostravského vodárenství – Babylon“ za
2 424 tis. Kč. V rámci autoparku OVAK a.s. byly pořízeny od začátku roku 3 užitková
vozidla a 5 osobních vozidel, z toho v zájmu snížení negativního dopadu na životní prostředí
6 vozidel na CNG.
Strategický projekt dálkových odečtů vodoměrů, zahájený pilotně v roce 2014, prokázal po
rozsáhlém testování svou životaschopnost a v polovině roku 2016 tak plynule přešel do další
rozvojové fáze. K 31. 12. 2016 bylo zařízením pro dálkový odečet osazeno celkem 3 031
odběrných míst, jejich osazování bude pokračovat i v příštím roce. Data z dálkových odečtů
vodoměrů se již standardně využívají k fakturaci, připravuje se obchodní model pro jejich
zpřístupnění zákazníkům.
V roce 2016 byla v Ostravě historicky podruhé otestována technologie ICE PIGGING
(neinvazivní technologie čištění vodovodního potrubí pomocí ledové tříště) v městské části
Polanka. Dodavatelem služby je britská společnost Aqualogy, vlastníkem patentované
technologie je společnost SUEZ. Další využití nejen v dceřiných společnostech SUEZ se
očekává i v dalších letech.
Pokračovala další fáze významných oprav Úpravny vody Ostrava-Nová Ves, byla
aktualizována studie pro celkovou rekonstrukci zejména s ohledem na volbu technologie pro
odstraňování organických mikropolutantů mj. s podporou testů filtrace na granulovaném
aktivním uhlí, a byla zrealizována expozice „Historie ostravského vodárenství – Babylon“.
Podíl vlastní výroby vody na celkovém objemu vody vyrobené a nakoupené za rok 2016 činil
35,49 %.
Dodávka pitné vody odběratelům probíhala bez významných omezení či přerušení
dostupnosti poskytovaných služeb. Kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných
vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy. Provoz kanalizačních sítí a čistíren
odpadních vod byl po celý rok 2016 zajišťován plynule bez významných havárií, které by
měly dopad na odběratele služeb. Podrobnější informace technicko - provozního charakteru
jsou uvedeny v dalších částech výroční zprávy.
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Společnosti OVAK a. s. se dlouhodobě daří snižovat objem ztrát vody. Ztráty vody v roce
2016 dosáhly objemu 2 323 tis. m3 (12,75 % z vody realizované, která činila 18 214 tis. m3).
Oproti skutečnosti roku 2015 byl zaznamenán mírný nárůst ve výši 82 tis. m3.
Opravy OVAK a.s. v rámci obnovy za rok 2016 dosáhly výše 99 mil. Kč, čímž došlo k
naplnění Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Ostravy.
Veškeré nákupy jsou realizovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo
interními směrnicemi společnosti a jsou předmětem pravidelných kontrol. V roce 2016 bylo
zrealizováno celkem 59 výběrových řízení, přičemž u 66% z nich byly využity elektronické
nástroje, a to e-aukce a e-poptávky, které zvyšují hospodárnost a transparentnost procesů
firemních nákupů.
Zákazníkům, kteří upřednostňují elektronickou komunikaci, nabízíme od roku 2015 zasílání
faktur za vodné a stočné e-mailem. K 31. 12. 2016 jsme evidovali službu elektronického
zasílání faktur na 2 620 odběrných místech. Meziročně se jedná o víc jak 100% nárůst, což
potvrzuje, že zákazníci mají o tuto službu zájem.
V průběhu roku 2016 byla realizována řada marketingových a PR aktivit pro podporu
ostatních doplňkových služeb poskytovaných společností OVAK a.s. Cílem bylo nejen
zvýšení ostatních provozních výnosů a tím i zisku ale také zlepšení povědomí o nabízených
službách, získání nových a udržení si stávajících zákazníků či posílení image.
OVAK a.s. se aktivně podílel ve spolupráci s dodavatelem na vývoji provozního
informačního systému (PRIS). Systém bude sloužit pro evidenci a řízení provozních činností
výrobního úseku společnosti. V roce 2017 se bude na projektu pokračovat a od roku 2018
počítáme s pilotním spuštěním nového software.
Laboratoře pitných a odpadních vod v loňském roce průběžně splnily všechny požadované
úkoly. Nově byla akreditována metoda pro stanovení koliformních bakterií E-coli podle
normy ČSN EN ISO. Naše laboratoř se s úspěchem účastnila několika mezilaboratorních
porovnávacích zkoušek. V roce 2017 proběhne její reakreditace podle kritérií ČIA.
V rámci strategických cílů snižování spotřeb energií a jejich výroby z alternativních zdrojů
jsme v roce 2016 investovali do výstavby předčisticího zařízení bioplynu pro výrobu
elektrické energie na kogeneračních jednotkách ÚČOV, projekční přípravy pro využití
vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu, diagnostiky čerpadel na ČSOV Šídlovecká.
Informace o hospodaření společnosti jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce za rok 2016,
která je nedílnou součástí výroční zprávy. Rovněž další informace o rozsahu a vývoji stavu
majetku a složení orgánů společnosti jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce a dalších
součástech Výroční zprávy. Je třeba také zdůraznit, že stavy evidované na majetkových a
závazkových účtech byly potvrzeny fyzickými a dokladovými inventarizacemi.
Ve společnosti je od všech zaměstnanců důsledně vyžadováno dodržování morálních
a etických standardů v souladu s Etickou chartou SUEZ a Etickou chartou OVAK a.s.
V rámci personálního řízení společnost pracuje na zachování kvalifikace, know-how
a získaných znalostí svých zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je důležitým
nástrojem pro zvyšování kvality a jejich výkonnosti.
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Společnost má zaveden integrovaný systém managementu, který je udržován a zlepšován ve
třech základních systémech, a to Systém managementu jakosti (kvality), Systém
environmentálního managementu a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. V listopadu 2016 byl proveden dozorový audit integrovaného systému managementu
certifikačním orgánem Best Quality, který potvrdil dodržování nastavených postupů. V roce
2016 byla soustředěna pozornost na úroveň zabezpečení objektů na vodovodní síti. Na všech
objektech byl na základě zpracovaného klíčového plánu zaveden jednotný klíčový režim.
Dobrá komunikace a korektní spolupráce s odborovou organizací vyústila k uzavření roční
kolektivní smlouvy na rok 2016. Sociální zaměstnanecký program a všechny závazky
plynoucí z této smlouvy byly oboustranně plněny bez výhrad.
Společnost se důsledně věnuje oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární
ochrany. Bezpečnost práce je jednou ze základních priorit společnosti. Značný důraz na
dodržování bezpečných pracovních postupů je kladen nejen na vlastní zaměstnance, ale i na
dodavatele.
Závěrem je možno konstatovat, že hospodářskými výsledky roku 2016 byly vytvořeny dobré
podmínky pro dosažení pozitivních ekonomických výsledků i v příštích letech.
Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci
Hospodářská činnost bude především realizována v oblasti předmětu podnikání. I pro rok
2017 platí nadále věcně usměrňovaná cena vody pitné a odkanalizované, vody pitné předané a
vody převzaté odkanalizované a očekávaný zisk společnosti se předpokládá ve výši téměř
89 mil. Kč.
Společnost nemá úvěry ani jiné dluhy vůči bankám a ostatním obchodním partnerům.
Všechny závazky jsou placeny do lhůty splatnosti. Platební neschopnost se nevyskytuje.
Společnost se nachází ve standardním ekonomickém prostředí. Změny kurzů koruny nemají
na společnost příliš velký vliv, neboť většina platebních operací je prováděna pouze v domácí
měně.
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