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ÚvOdní SlOvO předSedy předStAvenStvA

Vážení akcionáři, dámy a pánové, 

máme za sebou rok 2012, rok bohatý na události, které zásadně ovlivňovaly dění v naší společnosti. 
Dovoluji si Vám předložit výroční zprávu akciové společnosti Zdroj pitné vody Káraný (dále ZPVK, 
a.s.) za rok 2012 a v jejím obsahu Vás ve stručnosti seznámit se všemi relevantními a nejdůležitějšími 
skutečnostmi, jež se v tomto roce udály. 

Minulý rok 2012 byl pro společnost rokem prosperity, což je patrné například z vyššího zisku 
akciové společnosti i dalších ukazatelů, které naleznete na následujících stránkách.

Hlavním, zásadním úkolem i výzvou loňského roku bylo pro společnost ZPVK, a.s. rozhodnutí 
o formě a způsobu budoucího provozování majetku společnosti po 5. listopadu 2013. Na základě 
zpracované analýzy rozhodla svým usnesením valná hromada o variantě vlastnického modelu 
provozování vodohospodářského majetku společnosti. Toto řešení považujeme za nejlepší možné, 
neboť zaručuje zajištění nejvyšší kvality pitné vody a její optimální ceny pro veřejnost.  Pro tento 
model provozování společnost  ZPVK, a.s. založila dne 3.1. 2013 stoprocentně vlastněnou dceřinou 
společnost pod obchodním názvem : Vodárna Káraný, a.s., jež bude od 5.11. 2013 zajišťovat veškeré 
provozní činnosti spojené s dodávkou kvalitní pitné vody pro hlavní město Prahu i další města a obce 
ve Středočeském kraji.

Ústředním a prvořadým cílem činnosti společnosti ZPVK, a.s. je dosahovat spokojenosti odběratelů 
pitné vody trvalým růstem kvality naší práce a zodpovědnou cenovou politikou. Chtěl bych na tomto 
místě poděkovat za spolupráci všem akcionářům, představenstvu a dozorčí radě společnosti za práci 
v uplynulém roce 2012.

 

 jan kučera
 předseda představenstva
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ZpRÁvA předStAvenStvA O pOdnIKAtelSKÉ ČInnOStI SpOleČnOStI 
ZdROJ pItnÉ vOdy KÁRAnÝ, A.S. A O StAvU JeJíHO MAJetKU 

a) historie podnikatelské činnosti a smluvních vztahů 
Za účelem porozumění současné podnikatelské činnosti společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen „společnost“) 
tato zpráva nejprve ve stručnosti shrnuje vývoj smluvních vztahů Společnosti.
Historie smluvních vztahů Společnosti má svůj původ v privatizačním projektu státního podniku Pražské vodárny. Na 
základě tohoto privatizačního projektu převedl stát k 1. 1. 1998 na Zájmové sdružení právnických osob „Zdroj pitné vody 
Káraný“ vodohospodářský infrastrukturní majetek, který byl vybudován po roce 1948. Převod na toto sdružení obcí byl 
vyvolán zájmem státu, aby se na převáděném majetku podílely i obce ležící mimo Prahu, které jsou z tohoto vodního 
zdroje zásobovány. Do majetku Zájmového sdružení právnických osob „Zdroj pitné vody Káraný“ byla převedena pouze 
tzv. umělá infiltrace z řeky Jizery s úpravnou vody v Sojovicích. Vodárna v Káraném vybudovaná počátkem devatenáctého 
století byla jako historický majetek hlavnímu městu Praze vrácena. Historická vodárna v Káraném, tak i úpravna vody 
v Sojovicích jsou součástí Středočeské vodárenské soustavy, do které patří ještě úpravna vody v Hulicích na řece Želivce 
a úpravna vody v Praze 4 - Podolí na řece Vltavě. 
Za účelem zachování jednotné správy a provozu převáděného vodohospodářského majetku byly současně dle 
privatizačního projektu založeny i dvě akciové společnosti. Pro správu a rozvoj - Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
(dále jen „pvs“) a pro provoz - Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Smlouvu o nájmu a správě věcí ve vlastnictví zájmového sdružení Zdroj pitné vody Káraný v souvislosti s poskytováním 
vodárenských služeb a služeb souvisejících (dále jen „smlouva o nájmu a správě“) uzavřelo Zájmové sdružení právnických 
osob „Zdroj pitné vody Káraný“ s PVS. V návaznosti na tuto smlouvu uzavřela PVS k zajištění provozu spravovaného 
majetku Smlouvu o provozování s akciovou společností Pražské vodovody a kanalizace. Obě zmiňované a výše uvedené 
smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou tj. období 15 let. 
Na základě legislativní změny, vyvolané zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. proběhla k 1. 1. 2002 transformace Zájmového 
sdružení právnických osob „Zdroj pitné vody Káraný“ na Společnost. Tato změna však výkon vlastnických povinností nijak 
neovlivnila. Na Společnost přešla veškerá práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů uzavřených tímto zájmovým 
sdružením. Výše uvedená smlouva s PVS se nadále plní a každoročně se k ní uzavírají dodatky, jež stanoví výši nájmu mezi 
Společností a PVS. Součástí těchto dodatků jsou i roční plány oprav a dále roční i střednědobé plány investic.

b) obecně k hospodaření společnosti v roce 2012
Hospodářská situace Společnosti se v roce 2012 oproti roku 2011 zlepšila. Hrubý zisk Společnosti před zdaněním stoupl 
o téměř 2,5 mil. Kč na 12.248.516,67 Kč. Zisk Společnosti po zdanění tak stoupl na 9.916.961,12 Kč. Finanční plán Společnosti 
pro rok 2012 přitom původně předpokládal dosažení zisku před zdaněním ve výši 6.092.000,- Kč. Původní plán zisku 
Společnosti tak byl více než zdvojnásoben.
Nárůst zisku Společnosti byl dosažen aktivními kroky představenstva Společnosti, například uložením volných peněžních 
prostředků Společnosti na lépe úročené bankovní účty. Tyto aktivní kroky tak vedly ke zvýšení výnosů Společnosti, jakož 
i ke snížení jejích nákladů.
Základní údaje o plánovaném a skutečném hospodaření Společnosti v roce 2012 shrnuje následující tabulka:

 původní plán 2012 (v tis. kč) skutečnost k 31. 12. 2012 (v tis. kč) % vyjádření
Náklady celkem 37.175 31.614 85,04 %
Výnosy celkem 43.267 43.863 101,38 %
Zisk  6.092 12.249 201,07 %

Hospodářské výsledky Společnosti v roce 2012 lze tudíž považovat za úspěšné.

c) významné změny ve vnitroskupinových smluvních vztazích společnosti v roce 2012 
S účinností od 1. 1. 2012 byl s PVS uzavřen dodatek č. VII ke smlouvě o nájmu a správě.
S účinností od 1. 5. 2012 byla s PVS uzavřena smlouva o podnájmu nebytových prostor.
K zajištění poradenské činnosti v technické a organizační oblasti byla uzavřena k 1. 9. 2004 mandátní smlouva o řízení 
Společnosti s akciovou společností Úpravna vody Želivka, která prostřednictvím svého zaměstnance zajišťovala: 
a) poradenskou činnost při tvorbě koncepce rozvoje Společnosti,   
b) účast na obchodních jednáních,
c) odbornou péči řádného hospodáře při správě veškerých aktiv a pasiv Společnosti včetně uplatnění řádných kontrolních  
 mechanismů při správě majetku Společnosti třetími osobami na základě uzavřených smluv
d) poradenskou činnost pro investiční činnost Společnosti,
e) kontrolu materiálů pro jednání orgánů Společnosti,
f) komunikaci s akcionáři Společnosti.
Trvání této mandátní smlouvy bylo ukončeno ke dni 29. 2. 2012.

d) konání valných hromad společnost v roce 2012
V roce 2012 se konaly dvě valné hromady Společnosti. 
Nejprve se dne 11. června 2012 konala řádná valná hromada Společnosti. Na této valné hromadě došlo mimo jiné 
k  personální obměně členů představenstva a dozorčí rady Společnosti (viz níže).
Dne 17. října 2012 se konala mimořádná valná hromada, která mimo jiné rozhodla o změně stanov společnosti a o schválení 
pokynů představenstvu a dozorčí radě Společnosti ve vztahu k dlouhodobému provozování vodohospodářského majetku 
Společnosti (viz níže).

e) složení představenstva společnosti v roce 2012 
Od 1. 1. 2012 až do řádné valné hromady, konané dne 11. 6. 2012 pracovalo představenstvo Společnosti ve složení: 
Mgr. Martina Šandová, MBA, předsedkyně představenstva
Daniel Štěpán, místopředseda představenstva 
Ing. Bc. Simona Nesvadbová, členka představenstva
Mgr. Jan Smetana, člen představenstva

Dne 11. 6. 2012 proběhla řádná valná hromada Společnosti. Na této valné hromadě došlo k následujícím změnám ve 
složení představenstva Společnosti:
a) odvoláni byli:
Ing. Bc. Simona Nesvadbová
Daniel Štěpán
b) Zvoleni byli:
Jan Kučera
Ing. Karel Korba
Mgr. Marek Skalický

Nově zvolené představenstvo Společnosti tak ode dne 11. 6. 2012 pracovalo ve složení: 
Mgr. Martina Šandová, MBA – předsedkyně představenstva
Mgr. Jan Smetana – člen představenstva 
Jan Kučera – člen představenstva
Ing. Karel Korba – člen představenstva
Mgr. Marek Skalický – člen představenstva

V návaznosti na řádnou valnou hromadu se dne 29. 6. 2012 konalo zasedání představenstva, na němž došlo k volbě 
nového předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti. Počínaje dnem 29. 6. 2012 až do dne vypracování této 
zprávy pracovalo představenstvo v tomto složení:
Jan Kučera – předseda představenstva
Mgr. Martina Šandová, MBA – místopředsedkyně představenstva
Mgr. Jan Smetana – člen představenstva 
Ing. Karel Korba – člen představenstva
Mgr. Marek Skalický – člen představenstva

f) činnosti společnosti ve vztahu ke změně modelu provozování majetku společnosti
V roce 2012 se Společnost intenzivně zabývala otázkou provozování svého vodohospodářského majetku po dni 5. 11. 
2013. V koordinaci se sesterskou společností Úpravna vody Želivka a.s. bylo rozhodnuto o vypracování odborné analýzy, 
která měla za cíl předestřít a zhodnotit jednotlivé varianty provozování majetku Společnosti (dále jen „analýza“). Obě 
společnosti pracovaly na této problematice v rámci tzv. „Odborného týmu“ který byl založen v lednu 2012 a svoji činnost 
uzavřel po konečném předání Analýzy v srpnu 2012.
Tuto Analýzu objednala společnost Úpravna vody Želivka a.s. u advokátní kanceláře RYCHETSKÝ HLAVÁČEK KRAMPERA 
& partneři. Ta na vypracování Analýzy spolupracovala se subdodavateli Ernst & Young s.r.o. a Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s. Výsledkem práce těchto subjektů byl dokument Ekonomická, technicko-provozní a právní analýza variantních 
možností provozování vodohospodářského majetku společnosti. Po předložení této Analýzy dne 20. 7. 2012 se konalo 
několik jednání a zasedání představenstva Společnosti, z nichž vzešla celá řada připomínek Společnosti k této Analýze. 
K Analýze se mohli vyjádřit i všichni akcionáři Společnosti, které představenstvo Společnosti pozvalo na společné zasedání 
představenstva a dozorčí rady konané 9. 8. 2012. Na základě připomínek Společnosti a jejích akcionářů byla Analýza 
rozšířena o doplňky ze dne 16. 8. 2012 a 21. 8. 2012.
V září 2012 představenstvo Společnosti svolalo mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se konala dne 17. 10. 2012. 
Tato valná hromada udělila představenstvu a dozorčí radě Společnosti tyto závazné pokyny:
• zajistit dlouhodobé provozování vodohospodářského majetku společnosti formou realizace varianty uvedené v Analýze 

a označené jako „vlastnický model provozování“, tj. zajistit provozování tohoto majetku zvláštní společností založenou 
a ovládanou Společností; a

• zajistit finanční, administrativní a právní podmínky k realizaci této varianty provozování vodohospodářského majetku Společnosti.

Další činnost Společnosti se tedy vyvíjela v souladu s těmito pokyny a Společnost zahájila přípravné práce vedoucí 
k přechodu „vlastnický model provozování“ majetku Společnosti. Za tím účelem Společnost v roce 2012 zejména:
a)  zřídila realizační tým, kterého se účastní zástupci Společnosti a PVS;
b)  podporovala činnost realizačního týmu; a
c)  založila 100% dceřinou společnost s obchodní firmou Vodárna Káraný, a.s., která vznikla zápisem do obchodního 

rejstříku dne 3. 1. 2013.

g) činnost představenstva společnosti
Představenstvo Společnosti zasedalo v roce 2012 celkem třiadvacetkrát, zatímco v roce 2011 dvanáctkrát. Zvýšený počet 
zasedání představenstva dokazuje intenzivní práce související se změnou modelu provozování majetku Společnosti. Vedle 
toho se však představenstvo i nadále soustředilo na plnění smluvních závazků Společnosti a kontrolní činnost pro zajištění 
zodpovědného plnění povinností vlastníka významného vodního zdroje.
V roce 2012 se představenstvo zaměřilo zejména na následující otázky, které rovněž představují hlavní náplň podnikatelské 
činnosti Společnosti v roce 2012:
a) proces změny modelu provozování majetku Společnosti;
b) hodnocení a připomínkování Analýzy – za tím účelem se zasedání představenstva často účastnili také autoři Analýzy, 

kteří s představenstvem blíže konzultovali vybrané otázky týkající se Analýzy;
c) zřízení realizačního týmu za účelem realizace přechodu na nový systém provozování majetku Společnosti;
d) komunikace se všemi akcionáři ohledně budoucího provozování majetku Společnosti;
e) založení dceřiné společnosti Společnosti pod obchodní firmou Vodárna Káraný, a.s.;
f) investiční akce Společnosti;
g) pracovně-právní vztahy Společnosti;
h) proces prodeje vlastních akcií Společnosti;
i) webové stránky Společnosti;
j) svolání řádné a mimořádné valné hromady Společnosti;
k) smluvní vztahy s PVS;
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l) změna v bankovních účtech Společnosti, a to zejména s ohledem na zhodnocení volných peněžních prostředků 
Společnosti;

m) smluvní vztahy s auditorem Společnosti;
n) likvidace a prodej nepotřebného majetku Společnosti;
o) ochranná pásma vodního zdroje ÚV Káraný;
p) schválení a dohled nad plněním investičního a finančního plánu Společnosti, jakož i plánu činnosti Společnosti;
q) schválení a dohled nad plněním harmonogramu veřejných zakázek Společnosti; a
r) řešení problematiky profilu zadavatele.

h) investice společnosti
Společnost i v roce 2012 pokračovala v investicích do svého majetku. Mezi nejvýznamnější investiční akce Společnosti patří 
zejména následující:
a) ÚV Sojovice – rekonstrukce filtrace 1 – 6 filtrů, při které bylo v roce 2012 vynaloženo celkem 89.413.000 Kč; a
b) ÚV Sojovice - čerpadlo nové čerpací stanice filtrované vody, při které bylo v roce 2012 vynaloženo celkem 1.297.000 Kč; 

tato akce byla dokončena v červnu 2012.

Celkové plnění plánu investic v roce 2012 je vyčísleno v níže uvedené tabulce:
  původní plán 2012 (v tis. kč) skutečnost k 31. 12. 2012 (v tis. kč)
 akce rozestavěné 91.290 90.710
 akce zahajované v roce 2012 1.091 1.083
 akce připravované 124 124
 rezerva 30.406 13
 celkem 122.911 91.930

Pokud v rámci investičního procesu došlo k nahrazení starého majetku novým zařízením, představenstvo na návrh správce 
schvalovalo vyřazení a likvidaci tohoto majetku.

i) dotace čerpané společností
Společnost v roce 2012 obdržela dotaci ve výši 20 mil. Kč určenou k použití při investiční akci „ÚV Sojovice – rekonstrukce 
filtrace 1 – 6 filtrů“.

j) stav majetku společnosti
V průběhu roku 2012 byly na opravu majetku Společnosti vynaloženy přibližně 4 mil. Kč.
Kromě skutečností uvedených v této zprávě se stav majetku Společnosti v roce 2012 žádným významným způsobem 
nezměnil. Majetek Společnosti je i nadále provozuschopný.

k) plán činnosti společnosti v roce 2013
Rok 2013 bude z pohledu provozování majetku Společnosti klíčový, protože dojde k realizaci výše uvedených změn.
Vedle toho budou i nadále probíhat investiční akce Společnosti, jejichž předpokládaný objem bude dle plánu investic 
v roce 2013 činit bezmála 30 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce budou patřit:
a) ÚV Sojovice – dokončení rekonstrukce filtrace 1 – 6 filtrů;
b) ÚV Káraný – vytyčení ochranných pásem jímacích území zdrojů břehové a umělé infiltrace; 
c) ÚV Káraný – rekonstrukce čerpadla M3;
d) ÚV Káraný – měření umělé infiltrace;

Plán činnosti společnosti ZPVK, a.s. v roce 2013 budou ovlivňovat zejména tyto činnosti a záměry:
a) Přechod na tzv. vlastnický model provozování vodohospodářské majetku. 
b) Spolupráce s PVS při realizaci smlouvy o nájmu a správě, zejména s ohledem na přípravu investic dlouhodobého 

charakteru a identifikaci a sjednocování majetku společnosti z hlediska katastrů nemovitostí.
c) Spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR při realizaci dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství ČR na rekonstrukci 

vody v Sojovicích.
d) Spolupráce s hlavním městem Prahou a Středočeským krajským úřadem i dalšími právními subjekty v procesu ochrany 

a využití vody vodárenského toku Jizery v rámci Plánu Povodí a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje.

e) Naplňování úkolů vlastníka vodohospodářské infrastruktury, které definuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a  kanalizacích, v platném znění.

f) V rámci mimořádného členství ve sdružení SOVAK (sdružení oboru vodovodů a kanalizací) hájit a prosazovat v komisi 
vlastníků zájmy společnosti jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, jak při tvorbě koncepčních materiálů, tak při 
tvorbě stanovisek k novelám legislativních předpisů na úseku vodního hospodářství. 

Praha dne 24. 5. 2013

 jan kučera, mgr. martina Šandová, mba
 předseda představenstva místopředsedkyně představenstva

přeHled O StAvU A vÝvOJI dlOUHOdOBÉHO MAJetKU ve 
vlAStnIctví SpOleČnOStI ZdROJ pItnÉ vOdy KÁRAny, a.s.

Ke dni  31.12. 2012 vlastnila akciová společnost Zdroj pitné vody Káraný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích cenách v celkové 
výši 679 087 tis. Kč, z něhož největší část tvořil dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek sloužící především vodohospodářským 
účelům (602 393 tis. Kč) a rozestavěné investice (74 695 tis. Kč).

 pořizovací cena (v tis. kč) stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2012
 Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 41 706 40 486 18 989 74 695
 Budovy a stavby 369 649 391 172 413 388 416 925
 Movitý majetek 135 155 135 542 137 050 133 241
 Pozemky 41 474 41 474 41 474 41 474
 Nehmotný majetek 9 381 10 447 10 472 10 753
 Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 2 000
 celkem dlouhodobý majetek 597 364 619 120 621 372 679 088

Zařazením nového majetku a technickým zhodnocením stávajícího majetku v rámci investiční činnosti z nájemného, který oproti 
předchozímu roku vzrostl o pouhých 9 600 Kč. Největší investiční akce za rok 2012 číslo 3/7/781/01  -  Rekonstrukce filtrů 1 až 6 ÚV 
Sojovice, byla dokončena v prosinci 2012, což způsobilo nárůst nedokončených investic oproti roku 2011 o více jak 74 mil. Kč. Celkový 
nárůst majetku ve vlastnictví ZPVK, a.s. oproti roku 2011 tak činí 55,715 mil Kč.

Vývoj dlouhodobého majetku ve vlastnictví ZPVK

 

U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího vodohospodářským účelům došlo v roce 2012 k pohybům, které 
zachycuje následující tabulka.

 (údaje v kč ) nemovitý majetek budovy a stavby movitý majetek pozemky celkem
 Vyřazení - likvidace 0 0 -5 950 255 0 -5 950 255
Zařazení (nový majetek) 3 125 3 227 248 2 057 882  5 288 255
z toho:     
investice z nájemného 3 125 3 227 248 2 057 882 0 5 288 255
vlastník 0 0 0 0 0
Technické zhodnocení 278 000 309 500 84 100 0 671 600
Zvýšení pořizovacích cen 0 0 0 0 0
Snížení - částečná likvidace 0 0 0 0 0
 Zdroj pitné vody káraný, a.s. 281 125 3 536 748 - 3 808 273 0 9 600

Mezi nejdůležitější akce, zařazené v roce 2012 do majetku společnosti patřily: čerpadlo v nové čerpací stanici filtrované vody 
– investice ve výši 5,23 mil. Kč. U nehmotného majetku byl zařazen upgrade matematického modelu ochrany vodního 
zdroje a SW SCADA – investice ve výši 0,278 mil Kč. Jak bylo zmíněno v úvodu, největším dílem se na nedokončených 
investicích podílí částka ve výši 73 mil. Kč na rekonstrukci filtrů a 0,826 mil Kč na majetek v rámci akcí SZNR. 

opravy majetku ve vlastnictví Zdroj pitné vody káraný, a.s.
Na majetku ZPVK, a.s. byly provedeny během roku 2012 opravy v celkové výši 4, 018 mil Kč. Finančně nejnáročnější opravou 
byla oprava stěny vsakovací nádrže č. 12. V roce 2012 vznikly na majetku dvě havárie. Jednalo se o havárii čerpadla jímané 
vody v R 25 a R 16.

 (v tis. kč bez dph) plán                skutečnost 
   2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
jmenovité opravy 3 400 3 774 3 569 2 562 7659 6 615 6 758 10 361 10 776 10 053
havarijní opravy 380 244 675 0 0 145 106 320 320 500
rezerva 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 4 200 4 018 4 244 2 562 7 659 6 760 6 864 10 681 11 096 10 553

* Plán pro období od 1.1. 2013  do  5.11. 2013                                                                 
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ZpRÁvA předStAvenStvA SpOleČnOStI ZdROJ pItnÉ vOdy KÁRAnÝ, a.s. 
O vZtAZícH MeZI pROpOJenÝMI OSOBAMI ZA ROK 2012 
pOdle UStAnOvení dle § 66a) ZÁKOnA Č. 513/1991 SB. OBcHOdníHO ZÁKOníKU 

I. OsOby tVOřící hOldIng
1.   Ovládaná osoba 
Společnost: Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
se sídlem:  Praha 1,  Źatecká 110/2, PSČ 110 00
IČ:  264 964 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438

2.   Ovládající osoba 
Hlavní město Praha 
Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 00 (dále jen „HMP“)

3.   Propojené osoby 
Společnosti, které jsou dle vědomí ovládané osoby přímo ovládané ovládající osobou:

obchodní firma sídlo ičo

Úpravna vody Želivka, a.s.
(90,4% podíl HMP)

Praha 10, K Horkám 16/23,
PSČ 102 00
(od 12.2. 2013)

26496224

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
(100% podíl HMP)

Praha 1, Žatecká 2/110,
PSČ 110 00

25656112

Kolektory Praha, a.s.
(100% podíl HMP)

Praha 9, Pešlova 3/341,
PSČ 190 00

26714124

Pražské služby, a.s.
(71,84% podíl HMP, resp. 76,92%)

Praha 9, Pod Šancemi 444/1,
PSČ 190 00

60194120

Kongresové centrum Praha, a.s.
(100% podíl HMP)

Praha 4, 5. května 65,
PSČ 140 21

63080249

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
(100% podíl HMP)

Praha 9, Sokolovská 217/42,
PSČ 190 22

00005886

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

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

26428059

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

Praha 4, U Plynárny 500,
PSČ 140 00

26442272

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

Praha 7, Partyzánská 1/7,
PSČ 170 00

26416808

Obecní dům, a.s.
(100% podíl HMP)

Praha 1, nám. Republiky 1090/5,
PSČ 111 21

27251918

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
(89,67% podíl HMP)

Praha 2, Blanická 1008/28,
PSČ 120 00

00409316

Rozvojové projekty Praha, a.s.
(98,09% podíl HMP)

Praha 2, Blanická 1008/28,
PSČ 120 00

25649329

Přehled nepřímo ovládaných akciových společností k 31.12.2012  
vč. společností s kapitálovou účastí akciových společností ovládaných hMP

nepřímo ovládané společnosti 
a dceřiné společnosti

% podíl 
na Zk sídlo ičo

dopravní podnik hl. m. prahy, 
akciová společnost:

% podíl dp 
na Zk

  

Pražská strojírna a.s. 100% Praha 9 – Vinoř,
Mladoboleslavská 133,
PSČ 190 17

60193298

RENCAR PRAHA, a.s. 28% Praha 8, Křižíkova 148/34,
PSČ 186 00

00506397

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 100% Praha 5, Plzeňská 102/217,
PSČ 150 00

25632141

GTR-DP Praha s.r.o.
(dříve Elaugen DP Praha, s.r.o.)

40% Praha 9, Na obrátce 16/102,
PSČ 198 00

25146033

pražská energetika holding a.s. („preh“) % podíl preh 
v pre

  

Pražská energetika, a.s. („PRE“) 57,90% Praha 10, Na Hroudě 1492/4,
PSČ 100 05

60193913

společnosti s kapitálovou účastí pre % podíl pre  
v dceřin. spol.

  

PREdistribuce, a.s. 100% Praha 5, Svornosti 3199/19a,
PSČ 150 00 

27376516

eYello CZ, a.s.
(dříve PREleas, a.s.)

100% Praha 10, Limuzská 2110/8,
PSČ 10800 

25054040

PREměření, a.s. 100% Praha 10, Na Hroudě 2149/19,
PSČ 100 05

25677063

pražská plynárenská holding a.s. („pph“) % podíl pph 
v pp

  

Pražská plynárenská, a.s. („PP“) 50,20% Praha 1 – Nové Město, Národ-
ní 37,
PSČ 110 00

60193492

společnosti s kapitálovou účastí pp % podíl pp v 
dceřin. spol.

  

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

100% Praha 4, U Plynárny 500/44,
PSČ 145 08 27403505

Měření dodávek plynu, a.s. 100% Praha 4, U Plynárny 500/44,
PSČ 145 08

29001498

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncer-
nu Pražská plynárenská, a.s.

100% Praha 4, U Plynárny 1450/2a, 
PSČ 140 00 47116471

Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s.

100% Praha 4, U Plynárny 500/44, 
PSČ 145 08 63072599

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

100% Praha 4, U Plynárny 500/44,
PSČ 145 08

27436551

Informační služby - energetika, a.s. 100% Praha 4, U Plynárny 500/44,
PSČ 145 08

26420830

Pragoplyn, a.s. 100% Praha 1, Jungmannova 36/31,
PSČ 110 00 

27933318

pražská teplárenská holding a.s. („pth“) % podíl pth 
v pt

  

Pražská teplárenská, a.s. („PT“) 47,33% Praha 7, Partyzánská 1/7,
PSČ 170 00

45273600

společnosti s kapitálovou účastí pt % podíl pt v 
dceřin. spol.

  

Energotrans, a.s. 100% Praha 7, Partyzánská 1/7,
PSČ 170 00

47115726

TERMONTA PRAHA a.s.
 

100%
 

Praha 10, Třebohostická 46/11,
PSČ 100 000

47116234
 

Teplo Neratovice, spol. s r.o. 100% Neratovice, Školní 162,
PSČ 277 11

49827316

pražské služby, a.s. („ps“)

AKROP s.r.o. 100% Tuchoměřice, 
Ke Špejcharu 392,
PSČ 252 67 

26432331

Nepřekonatelný servis s.r.o. 100% Praha 9, Pod Šancemi 444/1,
PSČ 180 77

27257452

TRADE CENTRE PRAHA a.s. („TCP“) 89,67% Praha 2, Blanická 1008/28,
PSČ 120 00

00409316

společnosti s kapitálovou účastí tcp % podíl tcp  
v dceřin. spol.

  

TCP – Vinohrady, a.s. 100% Praha 2, Blanická 1008/28,
PSČ 120 00

25672541
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II. ZPůsOb OVládání
HMP je ovládající osobou společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. dle § 66a obchodního zákoníku a zároveň ovládající 
osobou výše uvedených propojených osob. 

V závislosti na účasti minoritních akcionářů společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. na valné hromadě společnosti Zdroj 
pitné vody Káraný, a.s., může ovládající osoba prosadit volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou členy představenstva 
nebo dozorčí rady.

III. ROZhOdné  ObdObí
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.

IV. sMlOUVy A dOhOdy UZAVřEné MEZI OsObOU OVládAJící A OsObOU 
OVládAnOU A OsObOU OVládAnOU A PROPOJEnÝMI OsObAMI, 
sMlOUVy UZAVřEné MEZI PROPOJEnÝMI OsObAMI s VÝZnAMEM PRO 
OVládAnOU OsObU
Přehled smluv uzavřených v rozhodném období:

1.

pronajímatel: Zdroj pitné vody káraný, a.s. 

nájemce: pražská vodohospodářská společnost a.s.

předmět smlouvy: dodatek č. vii. ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 
v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících v aktualizovaném znění; změna smluvní výše nájemného 
pro rok 2012

cena:  43.117.000,- kč (bez dph) ročně

nabytí účinnosti: 1. 1. 2012

2.

pronajímatel: pražská vodohospodářská společnost a.s. 

nájemce: Zdroj pitné vody káraný, a.s.

předmět smlouvy: smlouva o podnájmu nebytových prostor.

cena: 99.000,- kč (bez dph) ročně

nabytí účinnosti: 1. 5. 2012

3.

pronajímatel: Úpravna vody Želivka, a.s. 

nájemce: 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: 121.650.000,- kč (bez dph) ročně

nabytí účinnosti: 1. 1. 2012

Na základě těchto smluvních vztahů nedošlo k újmě společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s..

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.

VI. JIné PRáVní ÚKOny
V průběhu účetního období nebyly ve prospěch ovládající osoby a ve prospěch ostatních propojených osob ovládaných 
stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní úkony, s výjimkou úkonů učiněných v souladu s dlouhodobou smlouvou 
o řízení společnosti uzavřenou s Úpravnou vody Želivka, a.s.

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.

VIII. ZáVĚR
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. a předložena k přezkoumání 
dozorčí radě a auditorovi společnosti. Zpráva obsahuje pravdivé a úplné údaje odpovídající skutečnosti roku 2012. 
Vzhledem k tomu, že společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s. je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato 
zpráva do ní vložena jako její nedílná součást.

V Praze dne 28. 3. 2013

Za představenstvo Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

jan kučera
předseda představenstva

mgr. martina Šandová
místopředseda představenstva

mgr. marek skalický
člen představenstva

mgr. jan smetana
člen představenstva

ing. karel korba
člen představenstva
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ZpRÁvA dOZORČí RAdy SpOleČnOStI   
ZdROJ pItnÉ vOdy KÁRAnÝ, a.s. ZA ROK 2012

Od 1. 1. 2012 až do řádné valné hromady, konané dne 11. 6. 2012 pracovala dozorčí rada ve složení: 
Mgr. Miroslav Dvořák, předseda dozorčí rady Bc. Lukáš Herold, místopředseda dozorčí rady 
Mgr. Michaela Marksová, člen dozorčí rady Mgr. Helena Mallotová, člen dozorčí rady
JUDr. Ivan Solil, člen dozorčí rady Mgr. Marek Skalický, člen dozorčí rady
Ing. Alan Zubr, člen dozorčí rady Petr Zeman, člen dozorčí rady

Dne 11. 6. 2012 proběhla řádná valná hromada Společnosti. Na této valné hromadě došlo k následujícím změnám ve 
složení dozorčí rady společnosti ZPVK, a.s.:
Odvoláni byli:  Mgr. Miroslav Dvořák, Bc. Lukáš Herold, Mgr. Michaela Marksová, 
 JUDr. Ivan Solil, Mgr. Marek Skalický
Zvoleni byli: Ing. Luboš Valehrach, Ing. Jiří Hlávka, Jiří Liška, Mgr. Ondřej Počarovský, 
 Mgr. Nataša Šturmová, prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c.
Nově zvolená dozorčí rada společnosti tak ode dne 11. 6. 2012 pracovalo ve složení: 
 Mgr. Helena Mallotová, Ing. Alan Zubr, Petr Zeman, Ing. Luboš Valehrach,
 Ing. Jiří Hlávka, Jiří Liška, Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Nataša Šturmová,
 prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c. – členové dozorčí rady

Dne 28. 6. 2012 se konalo zasedání obměněné dozorčí rady, na němž došlo k volbě nového předsedy a místopředsedy dozorčí 
rady společnosti. Počínaje dnem 28. 6. 2012 až do dne vypracování této zprávy pracovala dozorčí rada v tomto složení:
Ing. Luboš Valehrach, předseda dozorčí rady Mgr. Nataša Šturmová, místopředseda dozorčí rady 
Mgr. Ondřej Počarovský, člen dozorčí rady Mgr. Helena Mallotová, člen dozorčí rady
Jiří Liška, člen dozorčí rady Ing. Jiří Hlávka, člen dozorčí rady
prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c., člen dozorčí rady Ing. Alan Zubr, člen dozorčí rady
Petr Zeman, člen dozorčí rady 

Dozorčí rada společnosti zasedala v roce 2012 celkem sedmkrát (13.1. 2012; 19.4. 2012; 10.5. 2012; 28.6. 2012; 9.8. 2012; 
26.9 .2012; a 31.10. 2012), zatímco v roce 2011 čtyřikrát. Zvýšený počet zasedání dozorčí rady souvisel s nutnou intenzivní 
prací a řešením úkolů vyplývajících ze změny modelu provozování majetku společnosti. 
V roce 2012 se dozorčí rada, jako kontrolní orgán společnosti dohlížela na výkon působnosti představenstva 
a  uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Zástupci dozorčí rady byli zváni a pravidelně se zúčastňovali zasedání 
představenstva společnost, průběžně sledovali zejména hospodaření společnosti a dodržování stanov. Během výkonu 
své činnosti se v roce 2012 zaměřila zejména na problematiku a řešení otázek vztahujících se ke schválení a dohledu nad 
investičními i finančními plány společnosti, jakož i nad plánem činnosti společnosti a to včetně jejich změn; k procesu 
změny modelu provozování vodohospodářského majetku společnosti; k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti 
a  návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a k mnoha dalším činnostem.

Na svém zasedání dne 11.6. 2013 projednala dozorčí rada materiály předložené představenstvem pro rozhodování 
valné hromady. Po jejich důkladném přezkumu se dozorčí rada shodla v názoru doporučit valné hromadě ke schválení 
následující materiály:
• Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2012,
• Přehled o stavu a vývoji dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví společnosti v roce 2012,
• Zpráva představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012,
• Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12. 2012, 
• Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31.12 2012,
• Příloha účetní uzávěrky za období 1.1.2012 do 31.12. 2012,
• Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti za rok 2012,
• Smlouva o nájmu podniku.

Dozorčí rada dále doporučuje, na základě návrhu představenstva valné hromadě ZPVK, a.s ke schválení toto rozdělení 
čistého zisku za rok 2012 ve výši 9 916 961,12 kč:
• částku ve výši 5% čistého zisku, tj. 495 848,00 Kč převést do rezervního fondu, který je tvořen v souladu se stanovami 

a § 217 odst. 1 obchodního zákoníku, 
• částku ve výši 8 421 113,12 kč  převést do fondu obnovy a rozvoje,
• částku ve výši 1 000 000,00 kč ponechat jako nerozdělený zisk.

Dozorčí rada nemá žádných výhrad k práci představenstva a vedení společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s. v roce 2012.

Praha dne 11. 6. 2013

 ing. luboš valehrach, mgr. nataša Šturmová
 předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady
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