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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
O SPOLEČNOSTI 

 
 
 

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., byly založeny dle § 57 odst. 3) 
obchodního zákoníku jediným společníkem městem Krnov a byly zapsány do 

obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Ostravě v oddíle C, číslo vložky 
11 118, ke dni 1.ledna 1994. 

 
Sídlo společnosti: 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem, M.Gorkého 816/11 
Identifikační číslo: 476 74 148 
Základní kapitál společnosti:   2 043 000,-Kč 
 
 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 

Valná hromadaValná hromadaValná hromadaValná hromada    

 
Působnost valné hromady vykonává společník, a to prostřednictvím městské rady. 

 

Jednatelé společnostiJednatelé společnostiJednatelé společnostiJednatelé společnosti    

 
RNDr. Eva Šindelářová 
Ing. Ivan Krištofík 
Ing. Vojtěch Mužný 

    

Dozorčí radaDozorčí radaDozorčí radaDozorčí rada    

 
předseda:  Ing. Petr Suchý  
členové:  Jaroslav Pavelka  

   Mgr. Ludmila Čajanová   
   Mgr. Zdeněk Obruča    
   Petr Jursa 
 
 



 

 

2 PROVOZOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY, 
ČERPACÍCH STANIC, VODOJEMŮ A 

VODOVODNÍ SÍTĚ  
 

 
Zásobování pitnou vodou města Krnova a obce Brantice probíhalo v roce 2014 

plynule, s minimálními negativními dopady pro obyvatelstvo i průmysl. 
Na vodovodních řadech bylo opraveno 84 poruch, největší počet z nich byly 

poruchy na veřejných částech přípojek. Byly vyměněny dva nefunkční hydranty a tři 
nefunkční šoupátka. Tak, jako každý rok,  bylo provedeno čištění a desinfekce všech 
18 komor vodojemů . V roce 2014 bylo u spotřebitelů vyměněno 864 vodoměrů s 
prošlým cejchem. 

Pravidelně provádíme běžnou údržbu ploch v okolí obou zdrojů pitné vody, 
vodojemů a čerpacích stanic, včetně drobnějších řemeslnických prací, jako jsou opravy 
omítek, nátěry , opravy a stavby oplocení a další činnosti. Tyto uvedené práce 
provádíme vlastními silami v době, kdy se neprojeví poruchy, nebo když počasí není 
vhodné pro realizaci stavební činnosti. Díky mírnější zimě, kdy nedošlo ke zvýšení 
počtu poruch na potrubí, a dlouhodobé intenzivní péči o svěřený majetek, se nám 
podařilo snížit ztráty vody v trubní síti na hodnotu 10,52 procent.   

V průběhu měsíce března byl zjištěn havarijní únik vody z vnitřního potrubí 
řídícího vodojemu Bezručův vrch. Při bližším ohledání vykazovalo ocelové  potrubí, 
instalované při výstavbě vodojemu v roce 1972, značnou vnitřní korozi. Závada byla 
provizorně ostraněna. Protože není v možnosti provozovatele zásobit bezproblémově 
Krnov s vyloučením vodojemu, rozhodli jsme se přistoupit v co možná nejkratším 
termínu k výměně celého vnitřního ocelového trubního systému za nerezový. 
Vodojem byl opravován za provozu vždy jedné komory v letních měsících za celkové 
náklady 1.865.394,- Kč specializovanou firmou zabývající se pouze 
vodohospodářskými stavbami, KUNST spol.s r.o. Hranice.  

Na úpravně vody Zlatá Opavice provedla odborná hydrogeologická  firma 
kompletní regeneraci dvou funkčních vrtů tak, aby nedošlo ke snížení jejich 
vydatnosti.  

Mimo pravidelné údržby svěřených zařízení využíváme vlastní techniky a 
zaměstnanců k realizaci objednaných stavebních prací i ke stavbám dle plánu 
hrazených městem z nájemného. Celková suma za objednané stavební práce na úseku 
vodovodů činí 1.273.275 Kč,- a Městu Krnov  bylo fakturováno 342.000,- Kč za 
dokončovací práce stavby Rekonstrukce vodovodu na ul. Družstevní. Další stavební 
práce na úseku kanalizací jsou uvedeny v následující  kapitole. 
  Kvalita dodávané pitné vody do sítě města Krnova a obce Brantice je stále na 
velmi dobré úrovní. Pitná voda u spotřebitelů je pravidelně odebírána a kontrolována 
Krajskou hygienickou stanicí, která za celý rok neshledala žádné závady.  
 
 
 



 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VODOVODECH 
 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

PŘEHLED O VÝROBĚ A DODÁVCE VODY 

ukazatelukazatelukazatelukazatel    jednotkajednotkajednotkajednotka    2013201320132013    2014201420142014    

voda vyrobená pitná tis.m3 1 714 1 670 

z toho zdroj Kostelec tis.m3 803 782 

voda předaná tis.m3 39 49 

voda vyrobená k realizaci tis.m3 1 675 1 621 

vlastní spotřeba tis.m3 46 55 

voda fakturovaná pitná tis.m3 1 380 1 396 

z toho domácnosti tis.m3 835 813 

ztráty vody v trubní síti % 14,87 10,52 

ukazatelukazatelukazatelukazatel    2014201420142014    

počet obyvatel zásobených vodou z veřejných vodovodů 24 370 

délka vodovodní sítě   ( km ) 112 

počet vodovodních přípojek 3 659 

počet osazených vodoměrů 3 747 

počet úpraven vody 2 

počet vodojemů 8 

objem vodojemů   ( m3 ) 5 745 

počet čerpacích stanic 7 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

VÝVOJ SPECIFICKÉ SPOTŘEBY VODY ( v litrech na obyvatele a den ) 

1994199419941994    1995199519951995    1996199619961996    1997199719971997    1998199819981998    

145 122 108 107 111 

1999199919991999    2000200020002000    2001200120012001    2002200220022002    2003200320032003    

107 106 104 102 110 

2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2222007007007007    2008200820082008    

106 104 103 103 100 

2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

99 97 95 95 93 

2014201420142014        vo
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91     



 

KVALITA UPRAVENÉ VODY– 

PRŮMĚRNÉ HODNOTY ZA ROK 2014 
 

Zlatá OpaviceZlatá OpaviceZlatá OpaviceZlatá Opavice    KostelecKostelecKostelecKostelec    

ukazatelukazatelukazatelukazatel    jednotkajednotkajednotkajednotka    
provozníprovozníprovozníprovozní    

kontrolní kontrolní kontrolní kontrolní 
zzzz    akreditoakreditoakreditoakreditované vané vané vané 

laboratolaboratolaboratolaboratořeeee    
provozníprovozníprovozníprovozní    

kontrolní kontrolní kontrolní kontrolní 
zzzz    akreditované akreditované akreditované akreditované 

laboratolaboratolaboratolaboratořeeee    

mezní mezní mezní mezní 
hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty 
Vyhlášky Vyhlášky Vyhlášky Vyhlášky 

č.252/2004č.252/2004č.252/2004č.252/2004    
zbytkový chlor mg/l 0,17 0,30 0,19 0,25 0,30 
pach  0,00 0,00 0,00 0,00 2 
barva mgPl/l 0,71 <5 0,91 <5 20 
zákal mg/l 0,39 0,91 0,16 0,98 5 
pH  7,82 7,80 6,99 7,30 6,5-9,5 
tvrdost celková mmol/l 1,61 1,26 1,08 1,22 0,9-5,0 
CHSK Mn mg/l 0,33 0,28 0,56 0,65 3,0 
chloridy mg/l 25,50 24,40 17,04 13,40 100 
dusičnany mg/l 15,06 14,40 6,01 6,09 50 
dusitany mg/l 0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,50 
železo mg/l 0,01 <0,05 0,01 <0,05 0,20 
mangan mg/l 0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,05 
amonné ionty mg/l 0,01 <0,05 0,01 <0,05 0,50 
vápník mg/l 36,60 35,90 30,30 35,50 min 30 
hořčík mg/l 11,60 10,80 7,99 8,07 min 10 
kolonie při 22°C KTJ/1ml 2,80 2,00 1,00 1,00 max 200 
kolonie při 36°C KTJ/1ml 1,00 0,00 1,00 2,00 max 100 
koliform.bakterie KTJ/100ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
fek.streptokoky KTJ/100ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
sírany mg/l 26,90 35,00 20,80 32,00 150 
vodivost µS/cm 335,00 333,00 248,00 256,00 2500 
sodík mg/l  11,20  11,30 200 
měď µg/l  <5  <5 max 1000 
chrom celkový µg/l  <1  <1 max 50 
nikl µg/l  <1  <1 max 20 
olovo µg/l  <1  <1 max 10 
kadmium µg/l  0,172  <0,1 max 5 
rtuť µg/l  <0,1  <0,1 max 1 
arsen µg/l  <1  <1 max 10 
selen µg/l  <1  <1 max 10 
antimon µg/l  <1  <1 max 5 
bor µg/l  <0,02  <0,02 max 1 
1,2,dichlorethan µg/l  <0,10  <0,10 max 3 
trichlorethen µg/l  <0,10  <0,10 max 10 
tetrachlorethylen µg/l  0,56  <0,20 max 10 
benzen µg/l  <0,10  <0,10 max 1 
benzo(a)pyren µg/l  <0,005  <0,005 max 0,01 
živé organismy jed./ml  0,00  0,00 0  
mrtvé organismy jed./1ml  0,00  0,00 max 50 
fluoridy mg/l  <0,20  <0,50 max 1,5 
Escherichia coli KTJ/100ml  0,00  0,00 0 
bromičnany µg/l  <2,50  <2,50 max 10 
hliník mg/l  <0,03 <0,03 max 0,2 



 

 3 ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD 

 
 
KVak Krnov, s.r.o. provozuje dvě čistírny odpadních vod, a to ČOV Krnov a 

ČOV Krásné Loučky, a jednu čerpací stanici splaškových vod v průmyslové zóně na 
Červeném Dvoře. 

Na kanalizačních řadech bylo opraveno mimo stavebních prací 11 poruch. 
Systematicky se provádí čištění celé spravované kanalizační sítě sacotlakým vozem tak, 
aby se předcházelo případnému zanesení a docházelo i ke včasnému odhalení poruch. 
Pokračujeme v monitorování nejstarších úseků kanalizační sítě kamerou, za účelem 
vytvoření dlouhodobého plánu jejich obnovy.  V loňském roce jsme z důvodu mírné 
zimy a zvýšenéhu počtu hlodavců v Krnově provedli deratizaci kanalizační sítě 2x, 
rovněž ve vlastní režii. 

Čistírna odpadních vod v Krnově po provedené rekonstrukci vykazuje velmi 
dobrou kvalitu vyčištěných  odpadních vod  i dalších provozních parametrů. Kvalita 
vypouštěných odpadních vod je pravidelně kontrolována Českou vodohospodářskou 
inspekcí a rovněž její pověření inspektoři při kontrole neshledali žádné nedostatky. 
Sledované parametry vypouštěných odpadních vod jsou výrazně nižší, než povolené 
hodnoty Krajským úřadem v Ostravě. Na ČOV Krnov bylo v roce 2014 vyrobeno na 
kogeneračních jednotkách 785.263 kW elektrické energie, což činí 57,2 procent 
celkové spotřeby. 

Mimo  práce na tomto úseku používáme vlastní techniku k realizaci prací na 
objednávku. Zde se jedná především o čištění přípojek a vnitřních kanalizací a jejich 
monitoring. Za tyto práce bylo vyúčtováno celkem 208.635 Kč.  

Daří se nám naplňovat dlouhodobý plán postupných rekonstrukcí 
nevyhovujících úseků kanalizační sítě. Jedná se především o kanalizace průměrného 
stáří 80 let, které jsou na  konci životnosti. Betonové potrubí vykazuje velké množství 
popraskaných úseků a hrozí na nich beprostředně jejich zborcení. Úseky kanalizací v 
málo frekventovaných komunikacích, kde je relativně dobrý přístup ke kanalizaci a 
vozovka není v nejlepším stavu, přistupujeme k levnější variantě, a tou je výměna 
potrubí otevřeným výkopem. Ve frekventovaných nebo nepřístupných úsecích volíme 
některou z dodavatelských metod bezvýkopové technologie. 

Na základě smlouvy s městem jsme realizovali dvě naplánované stavby hrazené 
z nájemného, a to kanalizaci Žižkova a kanalizaci Jiráskova. Jednalo se o úseky 
kanalizací v havarijním stavu:   
- rekonstrukce kanalizace ul. Žižkova - PVC DN 400, v délce 206 m, cena 1.306. 292,- 
Kč bez DPH 
- rekonstrukce kanalizace ul. Jiráskova - PVC DN 300, v délce 144 m, cena 1.103.246,- 
Kč bez DPH 
Z nájemného byly dodavatelsky vítěznými firmami z výběrového řízení provedeny 
bezvýkopové opravy kanalizací na ul. Smetanův okruh, Jesenická a Pivovarská v 
celkové výši  4.506.418 Kč bez DPH. 
Z prostředků KVaK,s.r.o. byla, rovněž bezvýkopově, provedena rekonstrukce havarovaného 
úseku kanalizace na ul. Družstevní v hodnotě  496.000,- Kč. 



 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZACÍCH A ČOV 
                                        
                                                                                        2014 2014 2014 2014     

    
    
    

VYBRANÉ TECHNICKO – PROVOZNÍ ÚDAJE 
    

uuuukazatelkazatelkazatelkazatel    jednotkajednotkajednotkajednotka    2012012012013333    2012012012014444    
voda čištěná tis.m3 3 294 2 846 
voda odkanalizovaná bez čištění tis.m3 0 0 
odpadní voda vypouštěná do veř.kanalizace(bez srážkové) tis.m3 1 276 1 283 
z toho splaškové  odpadní vody tis.m3 785 763 
produkce kalu na ČOV tuny 2 742 3 566 
 
 
     

KVALITA VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z ČOV KRNOV  
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34,72 3,16 5,40 343 0,60 1,12 1,88 0,19 4,64 0,004 0,0002 0,034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci 23 520 
délka kanalizační sítě ( km ) 71 
počet kanalizačních přípojek 2 842 
počet čistíren odpadních vod 2 
kapacita čistíren odpadních vod ( kg BSK5 / den ) 4 207 
kapacita čistíren odpadních vod ( m3 / den ) 26 352 



 

TABULKA VÝVOJE HODNOT ZNEČIŠTĚNÍ NA ČOV KRNOV  
 
  BSKBSKBSKBSK5555    t/rok    CHSCHSCHSCHSK  K  K  K  t/rok    NL  NL  NL  NL  t/rok    
 tis.m3/rok přítok odtok přítok odtok přítok odtok 
2003 2855 1495 44 2370 107 882 24 
2004 2865 1488 45 2284 94 1074 14 
2005 2732 1512 36 2099 72 860 17 
2006 3077 1444 23 2366 104 955 29 
2007 3020 1431 20 2269 94 837 24 
2008 2 967 1 582 19 2 431 93 1 255 20 
2009 2 987 1 727 12 2 595 77 1 357 14 
2010 4 196 1 485 11 2 412 94 1 286 23 
2011 3 075 1 248 9 1 805 80 1 335 13 
2012 2 656 1 657 12 2 518 73 1 085 10 
2013 3 291 2 034 12 3 083 96 1 420 13 
2014 2 844 1 818 9 3 085 99 1 706 15 
 
Celkové znečištění na přítoku do    ČOV tedy odpovídá 83 018 ekvivalentních obyvatel.      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

4 INVESTICE MĚSTA KRNOVA HRAZENÉ  

Z NÁJEMNÉHO 
 
 

příjem 
rozpočet 
v tis.Kč 

skutečnost 
v tis. Kč 

méně odvedeno oproti rozpočtu 
v tis. Kč 

nájem 19 400 19 009,2 -390,8 
 
 

použití 
rozpočet 
v tis. Kč 

skutečnost 
v tis. Kč 

rozdíl - 
neprofinancováno 
oproti rozpočtu 

v tis. Kč 
splátka půjčky ČOV Krnov 1 382,8 1 382,8 0,0 
splátka půjčky ÚV Zl.Opavice 1 390,8 1 390,8 0,0 
vodoměry KVaK – Krnov,Brantice 500,0 0,0 500,0 
kanalizace Bruntálská 4 100,0 3 880,4 219,6 
vodovod Družstevní 600,0 414,3 185,7 
kanalizace Žižkova 1 800,0 1 580,6 219,4 
kanalizace Pivovarská 1 070,0 948,3 121,7 
kanalizace Jesenická 1 100,0 1 068,9 31,1 
kanalizace Smetanův okruh 4 900,0 3 435,6 1 464,4 
kanalizace Jiráskova 1 600,0 1 334,9 265,1 
kanalizace Chářovská 400,0 0,0 400,0 
celkem 18 843,6 15 436,6 3 407,0 

 

 
 

 

Rozpočet - původní Rozpočet – po úpravě 
nájem 2014 19 400,0 nájem 2014 19 400,0 
převod r.2013 0,0 výdaje 18 843,6 
výdaje -8 573,6 rozdíl 556,4 
na akce KVaKu 10 826,4 

 

 
 
 
 

skutečnost   2014 

nájem KVaK 19 009,2 vč.DPH 

odečet DPH - nájem -3 299,0 odvod 12/2013, 3/2014, 6/2014, 9/2014 

nájem 2014 bez DPH 15 710,2  

skutečnost výdaje roku 2014 -15 436,6 vč.DPH 

rozdíl mezi příjmy KVaK a výdaji 273,6  

 -1 716,7 dluh z roku 2013 

 824,1 vratka DPH na kanal.Bruntálská (1001168)-doplatek 2013 

 673,4 vratka DPH na kanal.Bruntálská (1001168)-za rok 2014 

 71,90 vratka DPH na vodovod Družstevní (1001165) 

 274,3 vratka DPH na kanalizaci Žižkova (1001201) 

 231,7 vratka DPH na kanalizaci Jiráskova (1001202) 

 164,6 vratka DPH na kanalizaci Pivovarská (1001203) 

 185,5 vratka DPH na kanalizaci Jesenická (1001204) 

 596,3 vratka DPH na kanalizaci Smetanův okruh (1001205) 

 0,0 vratka DPH za vodoměry 

peníze KVaKu 1 578,7 částka z nájmu KVaKu na akce KVaKu-nevyčerpaná 



 

5 EKONOMICKÁ ČÁST 
 

 

 

V roce 2014 vykázaly Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.  zisk po zdanění 
ve výši 939 tis. Kč.  Vyšší tržby za vodu fakturovanou pitnou i odkanalizovanou 
oproti plánovaným umožnily provést větší objem dodavatelských i vlastních oprav 
vodovodů a kanalizací. 
 
 
VYBRANÉ UKAZATELE ZA ROK 2014 
 
 plánplánplánplán 

tis.Kč 
skutečnostskutečnostskutečnostskutečnost    

tis.Kč 
náklady 54 600 57 204 
výnosy 54 600 58 143 
daň z příjmů - 154 
zisk (po zdanění) - 939 
mzdové prostředky - 12 243 
počet pracovníků přep. - 38,3 
nájemné - 15 373 

 
INVESTICE  s.r.o.  
 

investice 
plánplánplánplán    

tis. Kč 
skutečnostskutečnostskutečnostskutečnost    

tis. Kč 
nákladní automobil skříň 800 760 
malá kamera s příslušenstvím 280 249 
lžíce Komatsu 80 79 
ccccelkemelkemelkemelkem    1 161 161 161 160000    1 0881 0881 0881 088    
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

HLAVNÍ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

 
 
 
                  2014 

náklady                                                                                 náklady                                                                                 náklady                                                                                 náklady                                                                                     v tis. Kčv tis. Kčv tis. Kčv tis. Kč    

spotřeba materiálu + PHM + DDHM 4 946 
spotřeba energie 4 541 
opravy a udržování 6 878 
ostatní služby 3 035 
nájemné 15 373 
mzdové náklady 12 064 
sociální a zdravotní pojištění 4 234 
daň silniční 93 
ostatní daně a poplatky 23 
poplatky za vypouštění odpad. vod a odběr podzem. vod 3 624 
rezerva na opravy - 
odpisy HIM s.r.o. 1 756 
ostatní finanční náklady 266 
ostatní 371 
náklady celkemnáklady celkemnáklady celkemnáklady celkem    55557777    204204204204    
    
 
 

výnosyvýnosyvýnosyvýnosy    v tis. Kčv tis. Kčv tis. Kčv tis. Kč    

voda fakturovaná pitná 27 215 
voda fakturovaná odkanalizovaná 25 661 
voda předaná 245 
tržby z prodeje služeb 4 870 
vl. investiční činnost - 
náhrada škody od pojišťovny - 
ostatní 152 
výnosy celkemvýnosy celkemvýnosy celkemvýnosy celkem    55558888 1 1 1 143434343    
hospodářský výsledek (- ztráta, + zisk ) 939 
    
    
 
 
    
 
 
 



 

ROZVAHA 
AKTIVA   ( v tis. Kč )             r.2014    r.2013 
AKTIVA CELKEM 24 280 24 208 
dlouhodobý majetekdlouhodobý majetekdlouhodobý majetekdlouhodobý majetek    6 9546 9546 9546 954    7 6227 6227 6227 622    
nnnnehmotný dlouhodobý majetekehmotný dlouhodobý majetekehmotný dlouhodobý majetekehmotný dlouhodobý majetek    ----    ----    
software - - 
dlouhodobý hmotný majetekdlouhodobý hmotný majetekdlouhodobý hmotný majetekdlouhodobý hmotný majetek    6 9546 9546 9546 954    7 6227 6227 6227 622    
pozemky - - 
budovy, haly a stavby 4 197 4 663 
samostatné movité věci a soubory mov.věcí 2 757 2 959 
jiný dlouhodobý hmotný majetek - - 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - - 
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - - 
oboboboběžná aktivažná aktivažná aktivažná aktiva    17 32617 32617 32617 326    16 58616 58616 58616 586    
zásobyzásobyzásobyzásoby    1 2921 2921 2921 292    921921921921    
materiál 1 292 921 
krátkodobé pohledávkykrátkodobé pohledávkykrátkodobé pohledávkykrátkodobé pohledávky    7 1727 1727 1727 172    8888    565565565565    
pohledávky z obchodního styku 4 649 6 139 
stát – daňové pohledávky 10 23 
dohadné účty aktivní - - 
jiné pohledávky 2 513 2 403 
finanční majetekfinanční majetekfinanční majetekfinanční majetek    8 8628 8628 8628 862    7 1007 1007 1007 100    
peníze 414 410 
účty v bankách 8 448 6 690 
časové rozlišeníčasové rozlišeníčasové rozlišeníčasové rozlišení    ----    ----    
náklady příštích období - - 
 

PASIVA   ( v tis. Kč ) 
PASIVA CELKEM 24 280 24 208 
vlastní kapitálvlastní kapitálvlastní kapitálvlastní kapitál    16 75816 75816 75816 758    16 52716 52716 52716 527    
základnízákladnízákladnízákladní kapitál kapitál kapitál kapitál    2 0432 0432 0432 043    2 0432 0432 0432 043    
základní kapitál 2 043 2 043 

kapitálové fondykapitálové fondykapitálové fondykapitálové fondy    12 71112 71112 71112 711    12 71112 71112 71112 711    
ostatní kapitálové fondy 12 711 12 711 
fondy ze ziskufondy ze ziskufondy ze ziskufondy ze zisku    1 0651 0651 0651 065    731731731731    

zákonný rezervní fond 204 204 
statutární a ostatní fondy 861 527 

výsledek hospodavýsledek hospodavýsledek hospodavýsledek hospodaření bení bení bení běžného účet.obdobžného účet.obdobžného účet.obdobžného účet.období í í í  + + + +////----    939939939939    1 0421 0421 0421 042    

cizí zdrojecizí zdrojecizí zdrojecizí zdroje    7 5227 5227 5227 522    7 6817 6817 6817 681    

rezervyrezervyrezervyrezervy    ----    ----    

rezervy podle zvláštních právních předpisů - - 
dlouhodobé závazky - - 
jiné dlouhodobé závazky - - 
krátkodobé závazkykrátkodobé závazkykrátkodobé závazkykrátkodobé závazky    7 5227 5227 5227 522    7 6817 6817 6817 681    
závazky z obchodního styku 5 897 6 059 

závazky k zaměstnancům 319 328 
závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.pojištění 884 877 

stát – daňové závazky a dotace 422 417 
jiné závazky - - 



 

 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 
 
 
 
( tis. Kč )                 r.2014         r.2013 
výkony 57 990 57 656 
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 57 990 57 656 
aktivace - - 
výkonová spotřeba 34 774 35 605 
spotřeba materiálu a energie 9 487 9 633 
služby 25 287 25 972 
přidaná hodnota 23 216 22 051 
osobní náklady 16 385 16 292 
mzdové náklady 12 064 12 032 
náklady na sociální zabezpečení 4 234 4 170 
sociální náklady 87 90 
daně a poplatky 117 126 
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

1 756 1 587 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  152 255 
tržby z prodeje dlouhodobého majetku  38 21 
tržby z prodeje materiálu 114 234 
zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

61 203 

zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku - - 
prodaný materiál 61 203 
změna stavu rezerv - -1 186 
ostatní provozní výnosy - - 
ostatní provozní náklady 3 691 3 811 
provozní hospodářský výsledek 1 358 1 473 
výnosové úroky 1 4 
ostatní finanční náklady 266 272 
finanční výsledek hospodaření -265 -268 
daň z příjmů  za běžnou činnost 154 163 
-splatná 154 163 
výsledek hospodaření za běžnou činnost 939 1 042 
mimořádné výnosy - - 
mimořádné náklady - - 
daň z příjmů z mimořádné činnosti - - 
-splatná - - 
mimořádný výsledek hospodaření - - 
výsledek za účetní období 939  1 042 

 
 
 
 



 

CASH FLOW 
 

( v tis. Kč )              r.2014 

P. stav peněžních prostředků na začátku účetního období 7 100 

Z. účetní zisk nebo ztráta z běžné  činnosti před zdaněním          1 093 
A.1. úpravy o nepeněžní operace 1 717 
A.1.1. odpisy stálých aktiv 1 756 
A.1.2. změna stavu opravných položek, rezerv  - 
A.1.3. zisk  ( ztráta ) z prodeje stálých aktiv -38 
A.1.5. vyúčtované nákladové a výnosové úroky -1 
A.1.6. případné úpravy o ostatní nepeněžní operace - 
A.* čistý peněžní tok z provozní činnosti 2 810 
A.2. změna pracovního kapitálu 988 
A.2.1. změna stavu pohledávek, čas. rozlišení 1 380 
A.2.2. změna stavu krátkodobých závazků -21 
A.2.3. změna stavu zásob -371 
A.** čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 798 
A.4. přijaté úroky 1 
A.5. zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -279 
A.6. příjmy a výdaje spojené s mimořád. účetními případy  - 
A.*** čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 520 
B.1. výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku -1 088 
B.2. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 38 
B.*** čistý peněžní tok z investiční činnosti -1 050 
C.1. změna stavu dlouhodobých závazků - 
C.2. změny vlastního kapitálu -708 
C.2.3. peněžní dary a dotace - 
C.2.5. přímé platby na vrub fondů -708 
C.*** čistý peněžní tok z finanční činnosti -708 
F. čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků  1 762 
R.  stav peněžních prostředků na konci roku 8 862 
Poznámka: roční účetní závěrka je v plném rozsahu k dispozici v sídle společnosti 
 

 
ZÁVĚR 
1. Hospodaření Krnovských vodovodů a kanalizací, s.r.o., bylo v roce 2014 

vyrovnané. Při účtování nájemného ve výši 15.373 tis. Kč bylo dosaženo zisku ve 
výši  939 tis. Kč. 

2. Ztráty vody v trubní síti vyjádřené v % klesly oproti plánovaným o 4,73 na  10,52. 
3. Byl dodržen plán investic společnosti. 
4. Vypouštěné odpadní vody z ČOV Krnov nepřekračují v žádném ukazateli 

maximální hodnoty stanovené Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje č.j.MSK 212693/2011. 

5. Limitní hodnoty Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů ze zdrojů Zlatá Opavice a Kostelec nebyly v žádném ukazateli 
překročeny. 


