Zpráva o podnikatelské činnosti
Dne 29. května 2019 se uskutečnila valná hromada společnosti, která (mimo jiné) schválila roční účetní
závěrku za rok 2018 a rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2018.
Nadále pokračuje strategie společnosti respektující, že Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jsou společností
zřízenou za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, a tudíž z hospodářských výsledků společnosti
nejsou vypláceny žádné dividendy ani tantiémy a zisk společnosti byl rozdělen do sociálního fondu
(příděl 260 tisíc Kč) a do fondu vodohospodářské infrastruktury (příděl 11.803 tisíc Kč). Ke dni
31. 12. 2019 byla výše zůstatku fondu vodohospodářské infrastruktury 296.532 tisíc Kč.
Představenstvo společnosti se během roku 2019 sešlo na dvanácti zasedáních, na nichž projednávalo
zejména:
• Ceny vodného a stočného, včetně výše nájemného
• Plán investic, obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury na roky 2020 až 2024
• Rozvoj zdrojů pitné vody s výhledem do roku 2050
• Přípravu realizace obnovy přivaděče do VDJ Kožova Hora z VDJ Kopanina a obnovu shybky
pod Labem na skupinovém vodovodu KSKM v oblasti Obříství
• Průběžné plnění plánu investic a finančního plánu v roce 2019
• Obnovu majetku při vzniku havarijních stavů zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních
vod
• Obnovu majetku vyvolanou nepředpokládanými provozními potřebami
• Obnovu vodovodů a kanalizací v souvislosti s obnovou povrchů komunikací jinými investory
• Schválení finančního plánu pro rok 2020
• Zajištění nezbytné obnovy infrastruktury úvěrem
• Kontrolu provozovatele, včetně efektivity jeho činnosti
• Přípravu vkladů majetku obcí
• Volbu předsedy představenstva, kterým se stal Ing. Radek Větrovec
• Výběrovým řízením na pozici ředitele VKM, kterým se na základě výsledků výběrového řízení
stal Ing. Josef Živnůstek
• Majetkové záležitosti, především odkupy pozemků pro strategické stavby a odkupy pozemků
v prameništi Mělnická Vrutice – Řepínský důl a přilehlém pásmu hygienické ochrany vod
• Jmenování zástupců společnosti do orgánů společnosti Středočeské vodárny, a.s. Jmenováni
byli:
o Do představenstva společnosti Ing. Petr Bendl a Ing. Petr Schönfeld. Po odvolání
Ing. Schönfelda byl následně v červnu 2019 jmenován Ing. Petr Drnec
o Do dozorčí rady Ing. Dan Jiránek, Ing. Vilém Žák, Rudolf Fidler, Libor Lesák
a Bc. Pavel Končel DiS
• Žádost Statutárního města Kladna o svolání mimořádné valné hromady společnosti VKM, kdy
žádosti nebylo vyhověno
• Dodatek dohody se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. umožňující
připojení vrtů SE 22 a SE 24 do systému vodního zdroje Velké Všelisy a současně řešící budoucí
majetkové vypořádání vlastnictví vrtů v „prameništi Sušno“
• Posílení přítoku do vodní nádrže Klíčava převodem vody z „kladenských důlních vod“
• Financování záměru odkanalizování obcí, nacházejících se v ochranném pásmu vodního zdroje
Mělnická Vrutice a smlouvu o spolupráci při rozvoji vodohospodářské infrastruktury –
Mělnické Vtelno
• Předžalobní výzvu společnosti Energie – stavební a báňská, a.s. k uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na rekonstrukci ČOV Vrapice a k úhradě 5,65 mil. Kč
• Nárok bezdůvodného obohacení za nezaplacené poplatky za vypouštění odpadních vod ve výši
4,8 mil. Kč, které vzniklo v souvislosti s rekonstrukcí ČOV Vrapice na straně společnosti
Energie – stavební a báňská, a. s.
• Soudní spory společnosti

•

Strategické investiční akce v návaznosti na změnu klimatu a přípravu spolupráce s Pražská
vodohospodářská společnost, a.s. ve věci dodávek vody

Hospodářské výsledky roku 2019 (v tis. Kč)
Výnosy
Náklady včetně odpisů
Provozní výsledek hospodaření
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů splatná a odložená
Výsledek hospodaření po zdanění

271 708
247 965
3 742
20 001
23 743
5 095
18 648

Střednědobou a dlouhodobou prioritou VKM zůstává zejména:
• Obnova a technické zhodnocení vlastní infrastruktury
• Zajištění dostatečného množství a kvality pitné vody ve všech oblastech zájmového území
VKM
• Rekonstrukce stávajících ČOV tak, aby účinnost čištění odpadních vod byla v souladu s platnou
legislativou
• Trvale udržitelná provozuschopnost vodovodních a kanalizačních řadů a objektů
• Dodržování principu solidarity a principu solidární ceny vody
Společnost VKM v roce 2019 připravovala a realizovala řadu významných investičních akcí, které byly
zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
Nejdůležitějšími zahájenými akcemi byly dostavba vodárenského systému KSKM v úseku Mlčechvosty
– Vepřek a první etapa zkapacitnění a rekonstrukce čerpací stanice Mělnická Vrutice.
Byla dokončena komplexní modernizace ÚV Klíčava, kde byla realizována nová technologie prvního
separačního stupně – flotace a zřízen třetí separační stupeň filtrace s granulovaným aktivním uhlím.
Provozovatelem bylo opraveno celkem 3 254 poruch na vodovodní a kanalizační síti. Na opravy
majetku bylo vynaloženo celkem 114 958 tis. Kč.

