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Úvodní slovo 
předsedy představenstva

Vážení akcionáři a čtenáři výroční zprávy,

předcházející rok jsme charakterizovali jako rok příprav jak na certifi kaci společ-

nosti podle standardů ISO, tak i na dosud největší investiční projekt „Střední Po-

moraví/Hodonínsko“. Po něm by měl logicky navazovat rok rozhodnutí. A taková 

rozhodnutí v roce 2005 skutečně padla.

Dne 21. 2. 2005 byl vystaven společností Lloyd ś Register Quality Assurance 

certifi kát osvědčující, že Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. mají zaveden in-

tegrovaný systém managementu podle standardů managementu jakosti ČSN ISO 

9001:2001 a enviromentálního managementu pro provozování vodovodů a ka-

nalizací pro veřejnou potřebu a související činnosti ČSN ISO 14001:1997. Tak 

jsme se zařadili mezi úzký okruh společností, které úspěšně absolvovali certifi kaci 

v obou stěžejních standardech současně.

I u projektu „Střední Pomoraví/Hodonínsko“ lze označit konkrétní datum, jako 

onen rozhodující zlomový bod.

Dne 15. 12. 2005 jsme obdrželi rozhodnutí Komise evropských společenství 

o udělení pomoci z Fondu soudržnosti projektu „Střední Pomoraví/Hodonínsko“ 

v České republice pod číslem 2005/CZ/16/C/PE/001 ve výši 17.732.842 EUR. 

Tento projekt se dělí na dvě základní části : skupina projektů řešící odpadní vody 

zahrnuje 8 projektů: Bzenec – rekonstrukce ČOV; Strážnice – rekonstrukce a in-

tenzifi kace ČOV; Petrov – odkanalizování obce; Hodonín – rekonstrukce ČOV, 

rekonstrukce kmenových stok; Ratíškovice – dobudování ČOV; Veselí n/M – re-

konstrukce ČOV, rekonstrukce kmenových stok. Druhou skupinou jsou 2 pro-

jekty řešící pitné vody: Bzenec – rekonstrukce a intenzifi kace úpravy vody, re-

konstrukce prameniště; Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště.

Ani tato historicky dosud největší investice v rámci naší a.s. patrně zásadním způ-

sobem nezmění trend postupného snižování spotřeby pitné vody v našem regionu. 

Jsem ale přesvědčen, že absolutní výše spotřeby není tím jediným a rozhodujícím 

kritériem úspěšnosti vodohospodářské společnosti. Každý u nás může spotřebo-

vat tolik vody, kolik chce a potřebuje.

Za mnohem důležitější považuji ukazatele kvalitativní, které nám říkají, že pijeme 

vodu nezávadnou, v parametrech mnohdy kojenecké vody, že voda je přiváděna 

k odběratelům spolehlivě, bez častých či dlouhodobých výpadků. Podobně u od-

kanalizování a čištění odpadních vod je třeba se zaměřit na splnění limitů jakosti 

vod před jejich vypuštěním zpět do přírody. Na tomto poli již byl udělán velký kus 

práce, ale v nastoleném trendu je třeba i nadále pokračovat.

Proto je třeba již dnes přemýšlet a připravovat další projekty, které umožní i ve 

druhém plánovacím období Evropské unie 2007-2013 realizovat potřebné stav-

by a technologie pro zajištění jak dostatku kvalitní pitné vody pro občany i pod-

niky našeho regionu, tak i bezproblémového odkanalizování a důkladného vy-

čištění odpadních vod. 

Nechci být špatným prorokem, ale právě druhé plánovací období EU vidím jako 

poslední možnost dosažení na dotační tituly v této oblasti. A po zkušenosti s pro-

jektem „Střední Pomoraví/Hodonínsko“ již víme, že to nebude jednoduché, lev-

né, ani rychlé. Ale, jak se říká, odvážnému štěstí přeje a pokud chceme i nadále do-

stát poslání naší společnosti, nevidím jinou cestu.



�

V nastolených trendech budeme pokračovat i v roce 2006. Chceme být dobře fun-

gující společností, poskytující kvalitní služby, jejímž cílem jsou spokojení zákaz-

níci i akcionáři. Vzájemnou důvěru je třeba dlouhodobě budovat oboustranně vý-

hodnou spoluprací mezi naší a.s., městy a obcemi. Takový vztah je třeba založit na 

jasně vymezených vlastnických, provozovatelských, ekonomických i kompetenč-

ních vztazích lidí vedených stejným zájmem, formulovaným jako vize naší a.s.: 

„Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu...“

Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům a. s. Vodovody a kanalizace 

Hodonín, kteří svým nasazením, obětavostí a profesionálním přístupem přispě-

li k výsledkům naší společnosti v uplynulém roce. Především na nich záleží, zda 

i rok 2006 bude neméně úspěšný.

Ing. Jiří Koliba

předseda představenstva 
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Základní údaje o společnosti

Obchodní fi rma:

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

Sídlo:      

Purkyňova 2, č. p. 2933, 695 11 Hodonín

Právní forma: 

akciová společnost

Právní řád a právní předpis založení společnosti:

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Vznik společnosti:

1. 1. 1994  

IČ:

49454544

Zápis v obchodním rejstříku:

oddíl B, vložka 1168, Krajský soud v Brně

Předmět podnikání:

Dle § 5 platných stanov společnosti je předmět podnikání defi nován takto:

 • Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

 •  Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich od-

straňování 

 • Projektová činnost ve výstavbě

 • Montáž měřidel

 • Silniční motorová doprava nákladní

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví ve vodním hospodářství

 • Testování, měření a analýzy

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
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Vydané cenné papíry:

1. Druh:  akcie

 Forma:  na jméno, s omezenou převoditelností

 Podoba: listinná

 Počet kusů:  743 437 ks  

 Jmenovitá hodnota:  1 000,- Kč

 Celkový objem emise:  743 437 tis. Kč

2. Druh:  akcie

 Forma:  na majitele

 Podoba: zaknihovaná, akcie jsou vedeny v SCP

 Počet kusů:  47 254 ks

 Jmenovitá hodnota:  1 000,- Kč

 Celkový objem emise:  47 254 tis. Kč

 ISIN:  CZ0009058855 

3. Druh:  akcie

  Forma:   na jméno, se zvláštními právy spojenými 

s výkonem hlasovacího práva

 Podoba: listinná

 Počet kusů:  1 ks

 Jmenovitá hodnota:  1 000,- Kč

 Celkový objem emise:  1 tis. Kč

Přehled nejvýznamnějších držitelů akcií na jméno:

  počet kusů akcií

Město Hodonín 227 090

Město Bzenec 101 139

Město Veselí nad Moravou 51 669

Město Kyjov  34 910

Město Dubňany  24 074

Město Strážnice  20 873

Přehled držitelů akcií na jméno s podílem víc než 5 % akcií:

Město Hodonín, PSČ 695 30  30,55 %

Město Bzenec, PSČ 696 81  13,60 %

Město Veselí nad Moravou, PSČ 698 13  6,95 %
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Údaje o statutárních a dozorčích 
orgánech společnosti

Představenstvo

Funkce Jméno a příjmení

předseda Ing. Jiří Koliba

1. místopředseda Ing. Jan Letocha

2. místopředseda Pavel Čejka

člen František Tříska

člen Ing. Jaromír Šašinka

člen Ing. Josef Grmolec

člen RNDr. Pavel Koubek, CSc.

 

 

Dozorčí rada

Funkce Jméno a příjmení

předseda Ing. Miloš Kozumplík

místopředseda Ing. Vladimír Elšík

člen MUDr. Jiří Kubrický

člen Mgr. Anna Černobýlová

člen František Lang

člen Vlastimil Lorenc

 

 

Vedoucí zaměstnanci

Funkce Jméno a příjmení

ředitel a.s. RNDr. Pavel Koubek, CSc.

obchodně-ekonomický náměstek Ing. Martin Galečka

provozně-technický náměstek Ing. Pavel Zabadal

vedoucí provozu Veselí n.Mor. Vlastimil Lorenc

vedoucí provozu Kyjov Ing. Stanislav Singr

vedoucí provozu Hodonín Ing. Vít Kozlík

vedoucí výroby vody RNDr. Stanislav Vaněk
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Shrnutí hospodářské činnosti 
v uplynulém roce

Rok 2005 lze z hlediska historie akciové společnosti, datující se dnem jejího vzni-

ku ke dni 1. 1. 1994, považovat v několika ohledech za přelomový.

Prvním důvodem pro toto konstatování je úspěšná certifi kace integrovaného sys-

tému managementu (IMS) dle mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2001 

a ČSN EN ISO 14001:1997, která byla provedena společností Lloyd ś Register 

Quality Assurance v únoru 2005. Následný audit provedený týmž certifi kačním 

orgánem v září 2005 prokázal plnou shodu systému s požadavky obou norem a je-

ho stabilizaci. Za tento výsledek patří všem pracovníkům společnosti dík a uzná-

ní.

Dalším historickým mezníkem je prosinec roku 2005. V tomto měsíci bylo za-

vršeno dvouleté úsilí věnované přípravě historického projektu „Střední Pomora-

ví/Hodonínsko“, o kterém již byly podány základní informace ve výroční zprávě 

za rok 2004. Žádost o podporu z Fondu soudržnosti, byla zařazena mezi projekty 

k realizaci v letech 2006 až 2008 (rozhodnutí z 15. 12. 2005 č.j. K(2005)5647, 

míra podpory je stanovena na 17.732.842 EUR z celkových uznatelných nákladů 

23.963.300 EUR (celkové náklady projektu činí 29.155.243 EUR) 

Základní hospodářské ukazatele 

Na úseku výroby a distribuce vody byl plán výroby naplněn na 98,7 %, což před-

stavuje meziroční pokles o 166 tis. m3 (2,5 %). U obyvatelstva činí tento pokles 

2,4 %, v kategorii ostatní je pokles výraznější, a to o 2,8 %. Klesající trend pro-

dukce vody je důsledkem jak stále úspornějšího chování domácností, tak raciona-

lizace spotřeby vody podnikatelských subjektů v kombinaci s odlivem jejich pod-

nikatelských aktivit majících vliv na spotřebu vody z regionu (Hamé - 46 tis. m3, 

Vetropack -22 tis. m3 , Koryna - 27 tis. m3 , Agro Krásno - 16 tis. m3 , TPK s.r.o 

- 14 tis. m3 , ČEZ - 17 tis. m3).

Na úseku odvádění a čištění odpadních vod byl plán překročen o 88 tis. m3, tj. 

o 1,5 %. Na tomto vývoji se podílí zejména pokračující výstavba kanalizačních sítí 

a systematická kontrola fyzického stavu napojení obyvatel jednotlivých obcí. Díky 

tomuto zavedenému systému kontroly odběrných míst se zvýšil počet připojených 

odběratelů v roce 2005 celkem o 780. Se všemi byla uzavřena buď nová smlouva 

nebo dodatek stávající smlouvy. 

V majtekoprávní oblasti společnost zajišťuje kompletní majetkoprávní vypořá-

dání pozemků z dřívějších let nevykoupených, na kterých se nachází vlastní za-

řízení, stavby-vodní díla. Jde o výkupy pozemků na nichž se nachází vodní díla, 

která nebyla součásti privatizace státního podniku. Průběžně jsou odprodávány 

pozemky a stavby nevyužívané a nepotřebné pro činnost.

Společnost má v současné době pokryto povoleními k provozování (dle § 6 zá-

kona č. 274/2001 Sb.) všechny stavby a vodní díla, která vlastní a provozuje. Pro-

bíhá neustále doplňování těchto rozhodnutí o náhradní doklady (dle § 104 zákona 

č. 50/1976 Sb.), dohledaná kolaudační rozhodnutí a nové investiční akce. V ro-

ce 2005 bylo takto doplněno téměř 30 % rozhodnutí vydaných Krajským úřadem 

Brno na majetek VaK Hodonín, a.s a na majetek cizí provozovaný.

Společnost systematicky uzavírá nájemní smlouvy na majetkoprávně nevypořá-

dané pozemky a s tím spojené oceňování nemovitostí, staveb vodních děl, věc-

ného břemene a dále daně z nemovitostí či z převodu nemovitostí. Jsou uzavírány 

smlouvy o věcném břemenu na uložené potrubí či případné vjezdy k objektům 

z důvodu předcházení soudním sporům a zejména dodržování vlastnických práv 

zakotvených v našem právním řádu jako je Listina základních práv a svobod 

a Ústava ČR. 
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Obchodní činnost byla zaměřena na zlepšování služeb zákazníkům, zejména 

díky využívání vybudovaného zákaznického centra, prodloužení pracovní doby 

pro jednání se zákazníky ve vybraných dnech, možnosti úhrady vodného stočné-

ho bez poplatku v pokladně zákaznického centra, zveřejněním podrobnějších in-

formací na našich webových stránkách, pravidelnou informací o plánované a sku-

tečné ceně vodného a stočného v periodikách, postupným zaváděním čárového 

kódu na jednotlivé vodoměry, instalací nových přesnějších vodoměrů.

Základním prvkem cenové politiky společnosti v roce 2005 byly zásady „Kon-

cepce rozvoje společnosti do roku 2010“, schválené v roce 2003. 

Zavedení dvousložkové ceny vodného a stočného se ve světle obecného vývoje obo-

ru ukázalo jako racionální rozhodnutí, neboť praxe potvrdila předpokládané efek-

ty. V této souvislosti proběhla ve společnosti šetření orgány Finančního ředitelství 

a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – bez nálezů. 

Vodohospodářský rozvoj

Vodovody

V roce 2005 byla zahájena realizace stavby „Kyjov – Šardice, rekonstrukce pří-

vodního řadu I. etapa“. Z hlediska zásobování regionu Hodonínsko vodou se jed-

ná o jeden z nejvýznamnějších přívodních řadů. 

Tato akce představuje vybudování 8,4 km vodovodního přivaděče z Kyjova přes 

obec Svatobořice – Mistřín do Šardic a dále na Hovorany. Účelem stavby je řešení 

nevyhovujícího technického stavu přivaděče, který byl realizován v letech 1959 

– 1964. Vzhledem ke stáří stávajícího ocelového potrubí opakovaně dochází k ne-

žádoucímu druhotnému zhoršování kvality vody v přivaděči v souvislosti se zvýše-

nou frekvencí výskytu poruch. Celkové náklady I. etapy představují 38.242.000,- 

Kč, z čehož 19.000.000,- Kč činí státní dotace. V roce 2006 se předpokládá za-

hájení výstavby II. etapy přivaděče o délce 7,4 km v celkové výši 31.400.000,- Kč, 

opět se státní dotací 15.386.000,- Kč.

Kanalizace

Mezi nejvýznamnější investiční akce uplynulého roku patří realizace stav-

by „Bzenec – rekonstrukce kanalizace“ ve státní silnici I/54 o celkovém objemu 

7.500.000,- Kč. Akce proběhla v předstihu před opravou státní silnice I/54. Dále 

je možno zmínit rekonstrukci předčisticího zařízení na ČOV Nová Lhota – re-

konstrukce předčisticího zařízení v celkovém objemu 1.450.000,- Kč.

Strojní investice 

Na úseku strojních investic došlo k významné obnově vozového parku, a tím i ka-

pacit, pořízením dvou fekálních vozů (pro provoz Veselí nad Moravou v hodnotě 

3.500.000,- Kč, pro provoz Kyjov v hodnotě 2.500.000,- Kč). Dále byl provoz Ky-

jov vybaven nákladním vozem Avia jako náhradou za stávající – natahovací vo-

zidlo na podvozku MAN za 1.773.000,- Kč 

Nákupem a nasazením kamerového vozu v hodnotě 4.682.000,- Kč - byly zcela na-

plněny potřeby a požadavky na systematický monitoring kanalizačních sítí. V sou-

činnosti s tlakovými vozy z jednotlivých provozů byl systematicky zjišťován stav 

kanalizační sítě, kterou společnost vlastní a provozuje. Uvedené informace byly 

průběžně zapracovávány do databáze GIS a jsou dále využívány zejména pro roz-

hodování při stanovování priorit pro rekonstrukce a opravy v následujících obdo-

bích. Kamerový vůz byl dále nasazován při kontrole stavu kanalizačních přípojek 

před rekonstrukcí kanalizace, při kontrole kvality provedených prací po provedení 

rekonstrukce stok, resp. nově vybudovaných, dále při kontrole napojenosti a uza-

vírání smluv s občany a subjekty, kteří nepřiznali existenci napojení na veřejnou 

kanalizaci (tzv. černé přípojky) apod. Dále byl pak nasazován na zjišťování příčin 

propadlin a prosedlin povrchů nad kanalizacemi a poškození nemovitostí dáva-

ných mnohdy neobjektivně do souvislostí se stavem kanalizace. Od okamžiku na-

sazení kamerového vozu v terénu, tj. od 05/2005 do konce roku, bylo prohlédnuto 

více jak 18 km kanalizačních stok různých dimenzí a byla provedena komplexní 

systematická prověrka napojenosti v obcích Vacenovice a Milotice. V mnohých 
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případech bylo nutno prokazovat proti tvrzení vlastníka nemovitosti používání 

nepřiznané kanalizační přípojky pomocí satelitní kamery zevnitř kanalizace. 

V průběhu minulého roku byl intenzivně využíván i nový kombinovaný tlakový 

vůz Kaiser, který velmi úspěšně a přednostně čistil kanalizační stoky větších prů-

měrů, které dříve s ohledem na omezené technické možnosti nebylo možno dosta-

tečně udržovat. Dále byl tento vůz využíván dle provozní potřeby na čištění čer-

pacích stanic a jímek na čistírnách odpadních vod a z části, v nutných případech, 

na práci dle objednávky pro třetí osobu (celkem za 55.360 Kč).

 

Personální politika

V souladu s hlavními cíli v oblasti rozvoje lidských zdrojů byla v uplynulém roce 

soustředěna pozornost zejména na oblast vzdělávání. V roce 2005 byl připraven 

a realizován program manažerského vzdělávání pro vybraný okruh vedoucích pra-

covníků společnosti. Náplní outdoorových kurzů byl trénink komunikačních do-

vedností, time management, teambuilding a příprava na zavedení systému ročního 

hodnocení výkonnosti (tzv. hodnotící a rozvojové schůzky). Odborné semináře 

a školení byly směřovány na prohlubování kvalifi kace v oboru vodního hospodář-

ství, informatiky a na jazykové kurzy. Vzdělávání ve společnosti vychází z vnitř-

ní směrnice S-UR-07 Výcvik, povědomí a odborná způsobilost zaměstnanců, která 

stanoví jednotné zásady, pravidla a postupy pro výcvik a udržování znalostí za-

městnanců společnosti. Tato směrnice je součástí certifi kovaného systému kva-

lity IMS.

Nedílnou součástí personální politiky v rámci kultivace fi remní kultury je upev-

ňování pocitu sounáležitosti zaměstnanců se společností. V této souvislosti ve-

dení akciové společnosti podporuje společenské a sportovní aktivity zaměstnanců 

zaměřené na reprezentaci, jakož i na akce pořádané ve spolupráci s odborovou or-

ganizací. S velmi pozitivním ohlasem se opakovaně setkává každoroční setkání 

bývalých zaměstnanců – důchodců, stejně jako nově zavedená tradice předvánoč-

ního setkání všech zaměstnanců. 
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Hlavní aktivity společnosti v roce 2005

Společnost v roce 2005 splnila své záměry stanovené představenstvem jako pri-

ority pro tento hodnocený rok.

V roce 2005 bylo odběratelům akciové společnosti fakturováno 6 364 tis. m3 pit-

né vody, z toho obyvatelstvu 4 012 tis. m3 a ostatním odběratelům 2 352 tis. m3. 

Fakturace v měrných jednotkách byla o 86 tis. m3 nižší, než stanovil plán pro rok 

2005. Významnou měrou se podílí na neplnění plánu nižší odběr vody u ostatních 

odběratelů (Hamé Bzenec, Vetropack Moravia Glass, Koryna, Agro, TPK s.r.o, 

ČEZ), dále pak nižší spotřeba pitné vody u obyvatelstva. Voda předaná byla pl-

něna na 99,4 % stanoveného plánu pro rok 2005. 

Během sledovaného období docházelo k lokálnímu omezení dodávky pitné vody 

v důsledku poruch a následných oprav na vodovodní síti.

V roce 2005 bylo odstraněno celkem 636 poruch na provozovaných vodovodních 

systémech, z toho 324 oprav na vodovodních řadech a 311 poruch na vodovodních 

přípojkách.

Přestože se počet poruch nepatrně zvýšil oproti roku 2004, včasnou diagnostikou 

a lokalizací poruch se předcházelo větším únikům vody, což se projevilo dalším 

snížením ztrát. Ztráty v trubní síti dosahují 13 %.

 

Poruchy, které měly dopad na omezení, případně přerušení dodávky pitné vody 

odběratelům, byly včas nahlášeny na příslušné obecní úřady a v co nejkratším 

možném termínu odstraněny. Průběžně bylo zajišťováno náhradní zásobování do-

vozem vody cisternami. Veškeré zásahy byly řízeny a koordinovány pohotovostní 

službou a dispečinkem naší společnosti. 

 

Kvalita pitné vody dodávané do vodovodních sítí provozovaných akciovou spo-

lečností v průběhu roku 2005 odpovídala vyhl.č. 252/2004 Sb. v platném znění.

Lokální závady v dodávce pitné vody způsobené hydraulickými rázy ve vodovod-

ních řadech byly průběžně řešeny odkalováním a čištěním vodovodních sítí.

Délka vodovodní sítě provozované celkem  1 015 km

Délka vodovodní sítě v majetku VaK hodonín, a.s.  729 km

Délka vodovodní sítě cizí provozované  286 km 

Počet vodovodních přípojek  4 366 ks

Délka vodovodních přípojek  70 km

Kapacita zdrojů (včetně povrchového)  539,70 l/s

Využívaná kap.zdrojů na základě povolení 

(vč.povrchového)  386,00 l/s

Počet úpraven vod  3 

Voda upravená celkem  257,35 l/s

z toho voda povrchová  30,56 l/s

Voda předaná  646 tis. m3/rok

Voda fakturovaná  6 364 tis. m3/rok

Počet obyvatel napojených na vodovod  129 486
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Měrná spotřeba pitné vody v letech 1996-2005

(v l/os/den)
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Vývoj spotřeby pitné vody v letech 1996-2005

(tis. m3/rok)
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Odvádění a čištění odpadních vod

Plán výroby vody odkanalizované v měrných jednotkách byl překročen 

o 88 tis. m3.

Odběratelům bylo celkem fakturováno 6 098 tis. m3 stočného, z toho obyvatelstvu 

3 163 tis. m3 a 2 935 tis. m3 ostatním odběratelům. I nadále jsou prováděny sys-

tematické kontroly napojených producentů, což má příznivý vliv na vyšším plnění 

výkonů ve vodě odkanalizované.

Údržba kanalizace byla v průběhu roku 2005 zaměřena především na čištění ka-

nalizačních stok a přípojek tlakovými a sacími vozy, drobné opravy a údržbu ka-

nalizačních objektů na stokové síti a údržbu strojního zařízení.

Celkem bylo vyčištěno 100,2 tis. bm kanalizační sítě, což je o 21,3 tis. bm více, 

než v roce 2004.
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Délka kanalizační sítě provozované celkem  555 km

Délka kanalizační sítě v majetku VaK Hodonín, a.s.  293 km

Délka kanalizační sítě cizí provozovaná  262 km

Počet kanalizačních přípojek  22 047 ks

Délka kanalizačních přípojek  150 km

Celkový počet ČOV provozovaných VaK Hodonín, a.s.  23

 z toho mechanicko – biologické  23

ČOV v majetku VaK Hodonín, a.s.  9

Množství čištěných odpadních vod na ČOV  7 803 tis.m3

Počet obyvatel napojených na kanalizaci  103 754 

Přehled množství odpadních vod v obcích a městech s ČOV

(v m3)
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Kontrola kvality pitných 
a odpadních vod

Chemická služba vodovodů je zkušební laboratoř č. 1330, akreditovaná Českým 

institutem pro akreditaci o.p.s, pro fyzikálně-chemické, mikrobiologické, bio-

logické a organoleptické rozbory pitných, povrchových a podzemních vod, včet-

ně odběru vzorků. Sídlí na ÚV Bzenec Přívoz, je vybavena moderní technikou. 

Hlavní pracovní náplní laboratoře je kontrola kvality vody v průběhu výroby a vy-

robené vody přímo u spotřebitele, dle platné legislativy.

Pracovníci laboratoře za rok analyzují cca 4 200 vzorků pitných, povrchových 

a podzemních vod nejen pro potřeby vlastních provozů, ale i pro externí zákaz-

níky. Každý měsíc pracovníci CHSV odeberou a analyzují vzorky vod ve všech 

obcích, které jsou zásobované ze zdrojů provozovaných VaK Hodonín a.s., ale-

spoň na jednom odběrovém místě přímo u spotřebitele, minimálně v rozsahu tzv. 

kráceného rozboru. Stanovení, na která nemá CHSV vybavení, zajišťuje u akre-

ditovaných subdodavatelů.

Informace o těchto rozborech jsou zveřejňovány na www: vak-hod.cz, taktéž jsou 

v elektronické podobě zasílány do informačního registru Ministerstva zdravot-

nictví.

Kvalitu a úroveň své práce kontroluje CHSV v mezilaboratorním porovnávání po-

řádaném v ČR i v zahraničí a jednou ročně ji prověřují auditoři ČIA, vždy s vel-

mi dobrým výsledkem.

Chemická služba kanalizací – laboratoř odpadních vod je zkušební laboratoř 

č. 1330.2 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o. p. s, (ČIA), před-

mětem akreditace jsou fyzikálně chemické analýzy odpadních a povrchových vod 

včetně odběru vzorků. 

Je akreditovaná pro tyto zkušební postupy: stanovení pH, CHSK dichromanem, 

BSK5, nerozpuštěných látek, rozpuštěných látek sušených a žíhaných, amonných 

iontů a amoniakálního dusíku, dusičnanů a dusičnanového dusíků, celkového fos-

foru, anorganického dusíku, organického a celkového dusíku, rozpuštěného kys-

líku. 

Rovněž je akreditováno vzorkování odpadních a povrchových vod v návaznosti na 

vlastní zkoušky. 

Analytické metody vyhovují požadavkům prováděcí vyhlášky č. 293/2002 Sb., 

o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, jedná se převážně 

o ČSN ISO nebo ČSN EN normy.

Laboratoř odpadních vod ročně zpracuje cca 5500 vzorků. Laboratoř provádí 1x 

měsíčně technologické rozbory odpadních vod, povrchových vod a kalů. Četnost 

kontrolních odběrů a rozsah rozborů jsou stanoveny rozhodnutími Městských 

úřadů, odbor ŽP, zákonem 274/2001 Sb. a vyhl. 428/2001 Sb.

Dále kontroluje cca 100 výpustí ve 24 obcích a cca 50 fi rem. Provádí také odběry 

a rozbory pro externí zákazníky: zejména ČOV mimo správu naší společnosti, 

obecní výpusti a rozbory pro podnikatelskou sféru. 

Laboratoř se pravidelně zúčastňuje mezilaboratorních porovnávacích zkoušek 

odpadních a povrchových vod a mezilaboratorního porovnávání odběru vzorků 

všech typů. Můžeme konstatovat, že v loňském roce byla ve všech sledovaných ka-

tegoriích stoprocentně úspěšná. 

Činnost laboratoře je každoročně kontrolována tzv. dozorovou návštěvou ČIA.
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Hospodářské výsledky společnosti 
v roce 2005

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií 

společnosti. Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., ve zně-

ní zákona č. 31/2004 Sb. a Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro 

účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví. V souladu s těmito 

zákony vykázala společnost zisk ve výši 13 396 414,90 Kč.

Společnosti nevznikla za rok 2005 povinnost odvádět daň z příjmu právnických 

osob. Tento zisk dává předpoklad k naplnění jednotlivých fondů společnosti. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období (v tis. Kč)

Rok 2003 2004  2005

Základní kapitál 790 692 790 692 790 692

Kapitálové fondy 93 043 93 043 93 043

Zákonný rezervní fond 87 847 88 873 89 479

Statutární fondy 272 599 883

Nerozdělený zisk minulého období 43 062 59 461 67 833

Neuhrazená ztráta minulého období 0 0 0

Hospodářský výsledek 20 510 12 123 13 396

Vlastní kapitál celkem 1 035 426 1 044 791 1 055 326

Návrh na rozdělení zisku

Zisk k rozdělení v Kč 13 396 414,90

Doplnění rezervního fondu 669 820,75

Tantiémy 350 000,00

Sociální fond 1 500 000,00

Dividendy 2 325 564,71

Nerozdělený zisk 8 551 029,44

Změny v přijatých úvěrech (v tis. Kč)

Úvěr
Zahájení 

čerpání 
úvěru

Výše úvěru 
Zůstatek 
k 31. 12. 

2005

ČOV Hodonín-intenzifi kace 2001 54 455 42 455

Zákaznické centrum 2002 6 443 1 879

Tlakový vůz M.A.N (Kaiser) 2004 9 846 7 481

Kamerový systém 2005 4 528 3 617

2 fekální vozy CAS 2005 5 000 5 000

 

Cenová politika

Společnost uplatňovala jednotnou cenu vodného a stočného v rámci celé společ-

nosti. V roce 2005 byla stanovena pohyblivá složka ceny vodného ve výši 19,82 

Kč/m3 (bez DPH) a pohyblivá složka ceny stočného ve výši 19,19 Kč/m3 (bez 

DPH). Pevná složka ceny vodného i stočného zůstala na úrovni roku 2004. 
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Tržby a výnosy

Rozhodující tržby za vodné a stočné dosáhly částky 291 868 tis. Kč a tvořily 

96,6 % celkových tržeb a výnosů roku 2005. Nižší tržby v roce 2005 oproti roku 

2004 jsou důsledkem mírného poklesu spotřeby vody.

Přehled struktury tržeb v tis. Kč

Tržby podle druhu činnosti

 (v tis. Kč)
2003 2004 2005

Výroba a rozvod vody 

včetně vody předané
144 595 160 872 157 424

Odvádění a čistění 

odpadních vod
129 804 135 404 134 444

Služby stavebně – 

montážního charakteru
3 024 4 278 4 801

Kanalizační práce 2 373 2 976 3 643

Ostatní služby 2 236 1 551 1 775

Prodej zboží  150

Tržby celkem 282 032 305 081 302 237

 

Struktura výnosů v roce 2005 v tis. Kč

144663 157424

Tržby z prodeje služeb

Jiné provozní výnosy

Tržby za vlastní výrobky

Tržby za zboží

Finanční výnosy

Náklady

Struktura nákladů v roce 2005 v tis. Kč

76357
72404

49570
87024

1171

4118

619

Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady

Daň a poplatky
Jiné provozní náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky
Finanční náklady



�| 29Výroční zpráva 2005

 Rozvoj lidských zdrojů
V rámci Koncepce rozvoje společnosti došlo v roce 2005 ke stabilizaci počtu za-

městnanců a k 31. 12. 2005 byl průměrný fyzický stav 291,83 zaměstnanců, z to-

ho 216,75 mužů a 75,08 žen. 

Personalistika se v roce 2005 soustředila na všestrannou péči o zaměstnance včet-

ně rozvoje jejich profesních dovedností.

Průměrný počet zaměstnanců
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VaK Hodonín, a.s. má příznivou vzdělanostní strukturu zaměstnanců.

Mírně poklesl počet zaměstnanců s odborným vzděláním bez maturity, mírně 

vzrostl počet zaměstnanců s úplným středoškolským vzděláním a stabilizoval se 

počet vysokoškoláků. Úroveň vzdělání stávajících zaměstnanců je podložena i do-

statečnou odbornou praxí a dále prohlubována cílevědomou přípravou.

Na sociální program bylo vyčleněno 2,0 mil. Kč ze sociálního fondu. Hlavní po-

zornost se zaměřovala především na:

• závodní stravování,

• rekreační a rehabilitační pobyty zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků

• příspěvky na letní pobyty pro děti zaměstnanců,

• příspěvky na sportovní aktivity zaměstnanců.

Pozornost byla věnována také dalším sociálním aktivitám a akcím pro zaměstnan-

ce společnosti včetně akci pro seniory, kteří již odešli do důchodu.

V souladu s podepsanou Kolektivní smlouvou úspěšně pokračovala v roce 2005 

spolupráce s odborovou organizací. Vedení společnosti a členové odborové orga-

nizace byli informováni o zásadních koncepčních, ekonomických a organizačních 

otázkách rozvoje VaK Hodonín, a.s.
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Strategie hospodářské činnosti, 
hlavní cíle investiční politiky, celkové 
vyhlídky hospodaření

Základním východiskem strategie hospodářské činnosti společnosti zůstává 

i nadále „Koncepce rozvoje společnosti do roku 2010“, schválená jejími orgány 

v roce 2003. Následný vývoj ukázal její správnost, neboť díky ní byla společnost 

schopna realizovat paralelně dva velmi náročné procesy – a to již zmíněnou 

certifi kaci Integrovaného systému managementu jakosti a enviromentálního 

managementu podle standardů ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 

14001:1997 a zpracování žádosti o podporu z Fondu soudržnosti v podobě 

projektu „Střední Pomoraví/Hodonínsko“. Z toho vyplývají hlavní směry, kterými 

se společnost bude ubírat v roce 2006 a následujících. 

Mezi hlavní cíle společnosti v roce 2006 v oblasti zavedeného integrovaného 

systému managementu jakosti a enviromentálního managementu bude ukončení 

transformovaného systému dle požadavků ISO 14001:2004. Česká verze, 

která je identická s touto normou vyšla 17. 5. 2005 s označním ČSN EN ISO 

14001:2005. Splnění požadavků nové normy bude naše společnost prokazovat 

v rámci dozorového auditu. V případě prokázání shody vystaví společnost Lloyd ś 

Register Quality Assurance nový certifi kát. 

Konkrétním cílem pro rok 2006 na poli investiční politiky bude úspěšné zvládnutí 

všech činností předcházejících realizační fázi projektu „Střední Pomoraví/

Hodonínsko“ s cílem dodržení harmonogramu jeho zahájení v říjnu 2006. Jde 

zejména o zajištění výběru správce stavby a zhotovitele. V této souvislosti je třeba 

též využít možnosti získání dalších fi nančních zdrojů z tuzemských dotačních 

titulů. Nedílnou součástí investiční politiky zůstává plnění schváleného plánu 

investiční výstavby pro rok 2006. Je zřejmé, že zvládnutí uvedených úkolů bude 

klást mimořádné nároky na koordinaci všech interních procesů napříč všemi 

provozy a odděleními. Nabyté zkušenosti a tým kvalifi kovaných pracovníků jsou 

zárukou dosažení vytyčených cílů. 

Úkolem technicko-provozního úseku je vedle zajištění běžných činností optimál-

ní využívání techniky a pravidelné vyhodnocování jejích výkonů (zejména u in-

vestičně náročných prostředků) s cílem maximalizace návratnosti vynaložených 

prostředků.

Dalším cílem, vytyčeným pro rok 2006 a následující, bude postupné zavedení sys-

tému havarijního monitoringu bezpečnosti dodávané pitné vody s použitím bi-

oindikátorů. Tento projekt, umožní permanentní kontrolu nezávadnosti pitné 

vody přímo na úpravnách a v případě havarijních stavů v důsledku technologické 

havárie ekologické katastrofy či kriminálních aktů efektivní a rychlou reakci na 

vzniklou situaci.

Na úseku obchodní politiky bude i nadále vedle trvalého zlepšování procesů 

a služeb ve vztahu k zákazníkům jedním z hlavních úkolů pokračování v cílené 

a důsledné kontrole napojení zákazníků na vodovodní a kanalizační sítě. Jedná se 

zejména o uplatňování zákonné povinnosti napojování vlastníků nemovitostí na 

kanalizační sítě s ukončením na ČOV v případě budování nových přípojek i při 

přepojování stávajících tam, kde je to technicky možné. V této souvislosti bude 

společnost nadále hrát aktivní roli ve využívání spolupráce s orgány měst a obcí.

V oblasti personální politiky a lidských zdrojů bude hlavní prioritou vytváření 

podmínek pro odborné vzdělávání zaměstnanců, a to zejména v odbornostech, ve 

kterých u společnosti pracují tak, aby jejich aktuální vědomosti přinášely mož-

nosti využívání nových dostupných technologií.

Budou vyhodnoceny zkušenosti z prvního roku po zavedení systému hodnocení 

výkonnosti vedoucích pracovníků a na základě tohoto vyhodnocení budou v sys-

tému hodnocení provedeny případné úpravy s cílem maximálního využití poten-

ciálu hodnocení pro jejich motivaci a kariérový růst.
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Zpráva dozorčí rady 

Složení dozorčí rady nedoznalo od poslední valné hromady, konané v květnu 

2005, žádných změn. Dozorčí rada pracovala v uplynulém období ve stejném slo-

žení, ve kterém byla zvolena valnou hromadou v roce 2003. Zabývala se úkony 

v souladu se svým postavením, daným stanovami akciové společnosti a platnými 

zákony České republiky. Působnost dozorčí rady probíhala ve všech oblastech 

v úzké součinnosti s představenstvem a managementem akciové společnosti. 

Ve vztahu k hospodaření akciové společnosti byla hlavní pozornost věnována pl-

nění plánu a dosahovaným výsledkům v jednotlivých oblastech činností, obchodní 

politice a cenám. Sledovány byly i výsledky inventarizací. Dozorčí rada pozorně 

sledovala vývoj společné fi rmy s aqua plus Vídeň – VaK plus vodohospodářská 

s.r.o., která je navržena v rámci dnešního programu valné hromady na zrušení. 

Velmi podrobně se dozorčí rada zabývá situací s postupem prací na projektu 

„Střední Pomoraví/Hodonínsko“, který bude mít značný vliv na hospodaření spo-

lečnosti i v budoucích letech. Náročná je i organizace činností souvisejících s pří-

pravou projektu. 

V uplynulém období mezi valnými hromadami se nevyskytla žádná mimořádná 

událost. Usnesení valné hromady jsou plněna. Celkovou situaci akciové společ-

nosti je možno hodnotit jako bezproblémovou a konsolidovanou. Stanovy akciové 

společnosti a právní předpisy jsou v činnosti společnosti dodržovány. 

Dozorčí rada se podrobně zabývala výsledky hospodaření akciové společnosti za 

kalendářní rok 2005. V převážné většině ukazatelů se výsledky blíží plánu, čímž 

byla potvrzena jeho reálnost. Dozorčí rada schválila účetní závěrku i návrh na roz-

dělení zisku. Se stanoviskem auditora vyjádřila dozorčí rada shodu.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě na základě svých závěrů přijetí návrhu 

na rozdělení zisku a schválení hospodaření akciové společnosti Vodovody a ka-

nalizace Hodonín, a.s. v kalendářním roce 2005 bez výhrad. 

Ing. Miloš Kozumplík

předseda dozorčí rady
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Zpráva o vztazích mezi ovládající 
a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou. 

Společnosti nevznikly právní důvody zpracovat Zprávu mezi propojenými oso-

bami ve smyslu ustanovení § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. 
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Název ú etní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Ozna- Minulé období 

ení AKTIVA k 31.12.2004

. ád. brutto korekce netto netto

AKTIVA CELKEM 001 2 212 441 -959 237 1 253 204 1 252 833

A. Pohledávky za upsan  základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodob  majetek 003 2 039 389 -953 855 1 085 534 1 078 696

B.I. Dlouhodob  nehmotn  majetek 004 10 513 -7 399 3 114 3 695

B.I.1. Z izovací v daje 005 0 0 0

B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumu a v voje 006 0 0 0

B.I.3. Software 007 9 258 -6 411 2 847 3 183

B.I.4. Ocenitelná práva 008 0 0 0

B.I.5. Goodwill 009 0 0 0

B.I.6. Jin  dlouhodob  nehmotn  majetek 010 1 249 -988 261 512

B.I.7. Nedokon en  dlouhodob  nehmotn  majetek 011 0 0 0

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob  nehmotn  majetek 012 6 6 0

B.II. Dlouhodob  hmotn  majetek 013 2 028 754 -946 456 1 082 298 1 074 879

B.II.1 Pozemky 014 15 254 15 254 14 719

B.II.2. Stavby 015 1 499 551 -694 650 804 901 807 221

B.II.3. Samostatné movité v ci a soubory movit ch v cí 016 429 380 -251 806 177 574 157 903

B.II.4. P stitelské celky trval ch porost 017 0 0 0

B.II.5. Základní stádo a ta ná zví ata 018 0 0 0

B.II.6. Jin  dlouhodob  hmotn  majetek 019 0 0 0

B.II.7. Nedokon en  dlouhodob  hmotn  majetek 020 35 115 35 115 40 290

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob  hmotn  majetek 021 49 454 49 454 54 746

B.II.9, Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0

B.III. Dlouhodob  finan ní majetek 023 122 0 122 122

B.III.1. Podíly v ovládan ch a ízen ch osobách 024 122 122 122

B.III.2. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatn m vlivem 025 0 0 0

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0

B.III.4.
P j ky a úv ry ovládan m a ízen m osobám a ú etním
jednotkám pod podstatn m vlivem

027
0 0 0

B.III.5. Jin  dlouhodob  finan ní majetek 028 0 0 0

B.III.6. Po izovan  dlouhodob  finan ní majetek 029 0 0 0

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob  finan ní majetek 030 0 0 0

C. Ob ná aktiva 031 172 444 -5 382 167 062 174 074

C.I. Zásoby 032 5 808 0 5 808 5 655

C.I.1. Materiál 033 5 706 5 706 5 655

C.I.2. Nedokon ená v roba a polotovary 034 0 0 0

C.I.3. V robky 035 0 0 0

C.I.4. Zví ata 036 0 0 0

C.I.5. Zbo í 037 102 102 0

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 14 788 0 14 788 21 914

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztah 040 0 0 0

C.II.2. Pohledávky za ovládan mi a ízen mi osobami 041 0 0 0

C.II.3. Pohledávky za ú etními jednotkami pod podstatn m vlivem 042 0 0 0

C.II.4.
Pohledávky za spole níky, leny dru stva a za ú astníky
sdru ení

043
14 788 14 788 21 914

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044
C.II.6. Dohadné ú ty aktivní 045 0 0

C.II.7. Jiné pohledávky 046 0 0 0

C.II.8. Odlo ená da ová pohledávka 047 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 109 490 -5 382 104 108 98 347

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah 049 29 844 -5 382 24 462 22 604

C.III.2. Pohledávky za ovládan mi a ízen mi osobami 050 0 0 0

C.III.3. Pohledávky za ú etními jednotkami pod podstatn m vlivem 051 0 0 0

C.III.4.
Pohledávky za spole níky, leny dru stva a za ú astníky
sdru ení

052
0 0 0

C.III.5. Sociální zabezpe ení a zdravotní poji t ní 053 0 0 0

C.III.6. Stát - da ové pohledávky 054 26 533 26 533 26 024

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 2 606 2 606 2 879

C.III.8. Dohadné ú ty aktivní 056 50 268 50 268 46 671

C.III.9. Jiné pohledávky 057 239 239 169

C.IV. Krátkodob  finan ní majetek 058 42 358 0 42 358 48 158

C.IV.1. Peníze 059 258 258 229

C.IV.2. Ú ty v bankách 060 42 100 42 100 47 929

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0

C.IV.4. Po izovan  krátkodob  finan ní majetek 062 0 0 0

D.I. asové rozli ení 063 608 0 608 63

D.I.1. Náklady p í tích období 064 593 593 49

D.I.2. Komplexní náklady p í tích období 065 0 0 0

D.I.3. P íjmy p í tích období 066 15 15 14

Kontrolní íslo 999 8 849 156 -3 836 948 5 012 208 5 011 269

B né ú etní období 

k 31.12.2005

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2005

IČ: 49454544
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Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v cel ch tisících K ) k: 31.12.2005

Název ú etní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

ozna . PASIVA              
.

ád. Stav v b . ú et. období Stav v min. ú et. období

k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004

PASIVA CELKEM 067 1 253 204 1 252 833

A. Vlastní kapitál 068 1 055 326 1 044 791

A.I. Základní kapitál 069 790 692 790 692

A.I.1. Základní kapitál 070 790 692 790 692

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0

A.I.3. Zm ny základního kapitálu 072 0 0

A.II. Kapitálové fondy 073 93 043 93 043

A.II.1. Emisní á io 074 0 0

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 93 043 93 043

A.II.3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk 076 0 0

A.II.4. Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách 077 0 0
A.III. Rezervní fondy, ned liteln  fond a ostatní fondy ze zisku 078 90 362 89 472

A.III.1. Zákonn  rezervní fond/Ned liteln  fond 079 89 479 88 873

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 883 599

A.IV. V sledek hospoda ení minul ch let 081 67 833 59 461

A.IV.1. Nerozd len  zisk minul ch let 082 67 833 59 461

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minul ch let 083 0 0

A.V. V sledek hospoda ení b ného ú . období (+/-) 084 13 396 12 123

B. Cizí zdroje 085 196 506 205 301

B.I. Rezervy 086 0 0

B.I.1. Rezervy podle zvlá tních právních p edpis 087 0 0

B.I.2. Rezerva na d chody a podobné závazky 088 0 0

B.I.3. Rezerva na da  z p íjm 089 0 0

B.I.4. Ostatní rezervy 090 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 091 42 618 46 335

B.II.1. Závazky z obchodních vztah 092 0 0

B.II.2. Závazky k ovládan m a ízen m osobám 093 0 0
B.II.3. Závazky k ú etním jednotkám pod podstatn m vlivem 094 0 0

B.II.4.
y p

ízení 095 0 0

B.II.5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 096 0 0

B.II.6. Vydané dluhopisy 097 0 0

B.II.7. Dlouhodobé sm nky k úhrad 098 0 0

B.II.8. Dohadné ú ty pasivní 099 0 0

B.II.9. Jiné závazky 100 12 856 15 799

B.II.10. Odlo en  da ov  závazek 101 29 762 30 536

B.III. Krátkodobé závazky 102 93 456 95 175

B.III.1. Závazky z obchodních vztah 103 22 881 29 506

B.III.2. Závazky k ovládan m a ízen m osobám 104 0 0
B.III.3.

Závazky k ú etním jednotkám pod podstatn m vlivem
105 0 0

B.III.4.
y p

ízení 106 25 17

B.III.5. Závazky k zam stnanc m 107 18 37
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního poji t ní 108 2 455 2 868

B.III.7. Stát - da ové závazky a dotace 109 613 787

B.III.8. Krátkodobé p ijaté zálohy 110 39 702 35 484

B.III.9. Vydané dluhopisy 111 0 0

B.III.10. Dohadné ú ty pasivní 112 23 404 21 469

B.III.11. Jiné závazky 113 4 358 5 007

B.IV. Bankovní úv ry a v pomoci 114 60 432 63 791

B.IV.1. Bankovní úv ry dlouhodobé 115 60 432 63 791

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úv ry 116 0 0

B.IV.3. Krátkodobé finan ní v pomoci 117 0 0

C.I. asové rozli ení 118 1 372 2 741

C.I.1. V daje p í tích období 119 1 372 2 741

C.I.2. V nosy p í tích období 120 0 0

Kontrolní íslo 999 4 998 048 4 996 468

Sestaveno dne:

12. 4. 2006

Podpis statutárního orgánu:   

Účetní závěrku sestavil:

(jméno a podpis)

Ing. Marta Kočišová

tel. 518 305966

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2005

IČ: 49454544
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Název ú etní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

ozna ení Text                       
íslo

ádku sledovaném minulém    

I. Tr by za prodej zbo í 01 150 0

A. Náklady vynalo ené na prodané zbo í 02 102 0

+ Obchodní mar e 03 48 0

II. V kony 04 302 087 305 081

II.1. Tr by za prodej vlastních v robk  a slu eb 05 302 087 305 081

II.2. Zm na stavu zásob vlastní innosti 06 0 0

II.3. Aktivace 07 0 0

B. V konová spot eba 08 121 974 124 933

B.1. Spot eba materiálu a energie 09 72 404 71 005

B.2. Slu by 10 49 570 53 928

+ P idaná hodnota 11 180 161 180 148

C. Osobní náklady 12 87 024 85 759

C.1. Mzdové náklady 13 62 127 61 204

C.2. Odm ny len m orgán  spole nosti a dru stva 14 946 875

C.3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní poji t ní 15 21 633 21 216

C.4. Sociální náklady 16 2 318 2 464

D. Dan  a poplatky 17 1 171 3 173

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 76 029 78 882

III. Tr by z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 281 4 735

III.1. Tr by z prodeje dlouhodobého majetku 20 113 4 497

III.2. Tr by z prodeje materiálu 21 168 238

F. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 134 5 915

F.1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 98 5 915

F.2. Prodan  materiál 24 36 0
G. Zm na stavu rezerv a opravn ch polo ek v provozní oblasti a 

komplexních náklad p í tích období
25

328 107

IV. Ostatní provozní v nosy 26 673 365

H. Ostatní provozní náklady 27 3 882 3 803

V. P evod provozních v nos 28 0 0
I. P evod provozních náklad 29 0 0

* Provozní v sledek hospoda ení 30 12 547 7 609

VI. Tr by z prodeje cenn ch papír  a podíl 31 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

VII. V nosy z dlouhodobého finan ního majetku 33 0 0
VII.1. V nosy z podíl  v ovládan ch a ízen ch osobách a v ú etních

jednotkách pod podstatn m vlivem
34

0 0

VII.2. V nosy z ostatních dlouhodob ch cenn ch papír  a podíl 35 0 0

VII.3. V nosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 0 0

VIII. V nosy z krátkodobého finan ního majetku 37 0 0

K. Náklady z finan ního majetku 38 0 0

IX. V nosy z p ecen ní  cenn ch papír  a derivát 39 0 0

L. Náklady z p ecen ní cenn ch papír  a derivát 40 0 0

M. Zm na stavu rezerv a opravn ch polo ek ve finan ní oblasti 41 0 0

X. V nosové úroky 42 674 960

N. Nákladové úroky 43 328 149

XI. Ostatní finan ní v nosy 44 20 6

O. Ostatní finan ní náklady 45 291 301

XII. P evod finan ních v nos 46 0 0

P. P evod finan ních náklad 47 0 0
* Finan ní v sledek hospoda ení 48 75 516

Q. Da  z p íjm  za b nou innost 49 -774 -2 086

Q.1. splatná 50 0 0

Q.2. odlo ená 51 -774 -2 086

** V sledek hospoda ení za b nou innost 52 13 396 10 211

XIII. Mimo ádné v nosy 53 0 2 054

R. Mimo ádné náklady 54 0 142

S. Da  z p íjm  z mimo ádné innosti 55 0 0

S.1. splatná 56 0 0

S.2. odlo ená 57 0 0

* Mimo ádn  v sledek hospoda ení 58 0 1 912

T. P evod podílu na v sledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 0 0

*** V sledek hospoda ení za ú etní období (+/-) 60 13 396 12 123

Hospodá sk  v sledek p ed zdan ním (+/-) 61 12 622 10 037

Kontrolní íslo 99 1 324 723 1 351 135

Skute nost v ú etním období

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2005

IČ: 49454544

Sestaveno dne:

12. 4. 2006

Podpis statutárního orgánu:   

Účetní závěrku sestavil:

(jméno a podpis)

Ing. Marta Kočišová

tel. 518 305966
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l. I. OBECNÉ ÚDAJE  
                                                                        

l. Popis ú etní jednotky 

Název Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
Sídlo Purky ova 2, . p. 2933,  695 11  Hodonín 
Identifika ní íslo 49454544 
Právní forma akciová spole nost 
Rozhodující p edm t innosti v roba a dodávka pitné vody 

odvád ní a i t ní odpadních vod 
provozování vodohospodá sk ch za ízení v etn  provád ní oprav a údr by

Datum vzniku obchodní spole nosti 1. 1. 1994 
Osoby, které mají podstatn  nebo rozhodující vliv na 
ú etní jednotce 

M sto Hodonín 

V e vklad  t chto ú et. jednotek v % 29  
Popis zm n a dodatk  proveden ch v     
uplynulém ú et. období v obchodním rejst íku 

Rg. B 1168: ke konci roku podán návrh na zm nu zápisu v OR-zm na stanov na 
základ  ukon ení inností FNM dle zákona . 178/2005 Sb. 

Popis organiza ní struktury podniku a její zásadní 
zm ny v uplynulém ú etním období 

V roce 2005 nedo lo ke zm nám v organiza ní struktu e podniku. 
V kon správy a ízení  p i provozu spole nosti  je dvoustup ov :
I. stupe ízení - editel spole nosti. Jemu jsou p ímo pod ízeni nám stci 
                            technicko-provozního a obchodn -ekonomického úseku         
II.stupe ízení – technicko-provozní a obchodn -ekonomick  nám stek, 
                            ídí jednotlivé úseky a provozy  
P edstavenstvo:
Ing. Ji í Koliba 
Ing. Jan Letocha 

Pavel ejka 
Franti ek T íska 
Ing. Jaromír a inka 
Ing. Josef Grmolec 
RNDr. Pavel Koubek,CSc. 

p edseda, starosta M sta Hodonína 
1. místop edseda, len Rady Jihomor. kraje, len 
Rady M sta Kyjova 
2. místop edseda, starosta M sta Bzence 
len, starosta M sta Dub an 
len, starosta M sta Strá nice 
len, starosta Obce Hovorany 
len, editel a. s. Vodovody a kanalizace Hodonín

Jména a p íjmení len  statutárních a     
dozor ích orgán  ke dni ú etní záv rky 

Dozor í rada:
Ing. Milo  Kozumplík 
Ing. Vladimír El ík 
MUDr. Ji í Kubrick
Mgr. Anna ernob lová 
Vlastimil Lorenc 
Franti ek Lang 

p edseda, len zastupitelstva M sta Veselí n/Mor,
místop edseda, starosta Obce Rohatec  
len, len Rady M sta Hodonína 
lenka, starostka Obce Hrubá Vrbka 
len, ved. provozu VaK Hodonín, a. s. 
len, ved. úpravny vody Bzenec,VaK Hodonín 

a.s., p edseda odborové organizace  

2. Podniky ve skupin     

Název a sídlo ú etních jednotek, v nich  má ú etní jednotka podstatn  nebo 
rozhodující vliv 

VaK plus vodohospodá ská, s. r. o. 

V e podíl  na ZK t chto podnik
61 % 

Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na v i podílu na ZK 
ne 

V e vlastního kapitálu a ú et. hosp. v sledku za poslední ú . období u t chto podnik
200 000 K , zisk 47 202,69 K

Ovládací smlouvy, povinnosti z nich vypl vající ne 
Smlouvy o p evodech zisku, povinnosti z nich vypl vající ne 

Příloha k účetním výkazům

k 31. 12. 2005
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3. Údaje  o zam stnancích  a osobních  nákladech   

Pr m rn  po et zam stnanc , z toho ídících pracovník  zam stnanci 
290,5 

z toho ídící pracovníci 
16,3 

 Mzdové náklady (v tis. K ) zam stnanci 
62 127 

z toho ídící pracovníci 
8 234 

Dal í odm ny ostatních len  orgán
(v tis. K )
- odm ny  (ú et 523) 

statutárních 

567

dozor ích 

379

4. V e p j ek, záruk aj. pln ní

P j ky, úv ry, poskytnuté záruky a ostatní pln ní jak v 
pen ní form , tak v naturální form  akcioná m, len m
statutárních , dozor ích a ídících orgán , v etn  b val ch 
len  t chto orgán

OV Mist ín poskytnuta bankovní záruka ve v i 49 965 tis. K

Ostatní pln ní: 
- bezplatná p edání k u ívání osob. aut nebo jin ch   
  movit ch a nemovit ch v cí, 
- záp j ka za cenu ni í, ne  je cena obvyklá, 
- vyu ití slu eb poskytovan ch ú etní jednotkou, 
- platby d chod. p ipoji t ní a pod.  

- pou ití slu ebních aut mana er  i pro soukromé ú ely 
- p ísp vek na penzijní p ipoji t ní zam stnanc

L.II.  INFORMACE O POU IT CH Ú ETNÍCH METODÁCH,OBECN CH Ú ETNÍCH  ZÁSADÁCH  A ZPUSOBECH 
OCE OVÁNÍ 

1. Zp sob ocen ní: 
a) zásob nakupovan ch a vytvo en ch ve vlastní re ii Zásoby po izuje organizace pouze nákupem. Tyto jsou p i po ízení 

oce ovány cenami zji t n mi vá en m aritmetick m pr m rem z 
po izovacích cen.Takovéto ocen ní je zaji t no po íta ov m programem.

b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   
    vytvo eného  vlastní  inností 

Rovn  investice jsou po izovány pouze dodavatelsk m zp sobem. 
V souladu s p edpisy jsou oce ovány po izovací cenou. 

c) CP a podíl , derivát  a ásti majetku a závazk  zaji t -
    né deriváty 

Podíl na dce inné spole nosti je ocen n ekvivalenci. 

2. Zp sob stanovení reproduk ní PC u majetku  
    ocen ného v této cen  a po ízeného v pr b hu
    ú etního období

V pr b hu ú etního období nebyly po ízeny investice, které by musely b t
ocen ny touto cenou. 

3. Druhy vedlej ích po izovacích náklad
    zahrnovan ch do po izovacích cen nakupovan ch  
    zásob, druhy náklad  zahrnované do cen zásob na  
    úrovni VN

Vedlej ími  po izovacími náklady p i po izování zásob jsou p edev ím  
p epravné a po tovné (materiál na dobírku). 

4. Podstatné zm ny zp sobu oce ování, postup
    odpisování a postup  ú tování oproti  p edcházející- 
    mu ú etnímu období s vy íslením pen ních ástek 

V roce 2004 byla stavební díla za azena dle nové klasifikace CZ-CC na 
základ  novely zákona dan  z p íjmu. V roce 2002 se zm nily da ové 
odpisové sazby u vybran ch druh  majetku a vyu ila se tak mo nost daná 
zákonem o dani z p íjmu. V roce 2001 se zm nily ú etní odpisové sazby u 
vybran ch druh  majetku na úseku kanalizace z d vodu zp esn ní v rného 
zobrazení. Od roku 1999 se do DHM za azoval majetek s po izovací cenou 
nad 40 000,-- a do DNM nad 60 000,-. DDHM s PC 20 000 – 40 000 a 
DDNM s PC 40 000 – 60 000 se odepisuje 4 roky.  

5. Zp sob stanovení OP k majetku a uvedení zdroje  
    informací

Opravné polo ky k pohledávkám po splatnosti 3 m síce.

6. Zp sob sestavení odpisov ch plán a pou ité  
    odpisové metody p i stanovení ú etních odpis

Odpisov  plán  na ú etní i da ové odpisy je vypracován na jednotlivé  
skupiny DM podle SKP a CZ-CC. Odpisov  plán je sou ástí íselník
pou ívaného ú etního programu a zaji uje  v po et a m sí ní ú tování 
odpis  z DM v  evidenci. P i odpisování je pou ívaná pouze lineární metoda 
odpisování. 

7. Zp sob p epo t  údaj  v cizích m nách na  
eskou m nu

Údaje v cizí m n  byly p epo ítávány na eskou m nu pevn m kursem, kter
byl  platn  v dy jedno tvrtletí.  

8. Zp sob stanovení reálné hodnoty u majetku a 
závazk , které se v souladu se zákonem oce ují 
reálnou hodnotou

Není
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l. III  DOPL UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K V KAZU ZISKU A ZTRÁT 

1. Dlouhodob  majetek krom  pohledávek 

Skupina (ú et 022)              PC      Oprávky

energetické a hnací stroje 
pracovní stroje a za ízení 
p ístroje a zvlá tní technická za ízení 
dopravní prost edky  
inventá

228 291 
    19 771 
    77 629 
102 535 

      1 154 

121 304 
15 405 
50 101 
64 189 

807

a) Rozpis na hlavní skupiny samostatn ch  
     movit ch v cí a souboru  movit ch v cí 
      v tis. K

Celkem ú et 022 a 082 429 380 251 806 

b) Rozpis DNM  v tis. K  ú et 013 - software 
ú et 019 – ostat. NIM 
Celkem ú et 013, 019 a 073,079 

9 258 
1 249 

10 507

6 411 
988

7 399

c) Nájemce - finan ní pronájem Ne 
ú et p ír stky úbytkyd) P ehled o p ír stcích a úbytcích DM podle  

     skupin v tis. K ú et 013 - software 
ú et 019 – ostatní DNM 
celkem ú et 013, 019 

budovy 
stavby 
celkem ú et 021 

energetické a hnací stroje 
pracovní stroje a za ízení 
p ístroje a zvlá tní technická za ízení 
dopravní prost edky 
inventá
celkem ú et 022 

pozemky ú et 031 

1 611 
--

1 611 

7 809 
34 287 
42 096

12 174 
324

7 155 
30 694 

--
50 347

553

738
158
896

 -- 
2 616 
2 616

688
118

2 583 
3 690 

--
7 079

                18 

e) DHM neuveden  v rozvaze v tis. K
    DNM neuveden  v rozvaze v tis. K

14 724 
1 285

f) Rozpis hmotného majetku zatí eného  
    zástavním právem, u nemovitostí i v cn m
    b emenem s uvedením povahy a formy tohoto 
   zaji t ní 

Zástava v tis. K
Budova provozní Hodonín 

OV Veselí n/Moravou 
OV Dolní Bojanovice 

PC
5 159 

15 954 
12 776 

Oprávky 
1 384 
3 382 

830

Poznámka:  
Rozpis hmotného majetku zatí eného zástavním právem p ilo en. 

g) P ehled majetku s tr ním ocen ním v razn  vy ím ne  v ú etnictví ne 

h) Po et a jmenovitá hodnota dlouhodob ch  majetkov ch CP a majetkov ch ú astí Viz l. I., bod 2 

2. Pohledávky

a) Souhrnná v e pohledávek po lh t  splatnosti  180 dn   v tis. K                                                2 695 
b) Pohledávky se splatností více ne  5 let ne 
c) Pohledávky k podnik m ve skupin ne 

d) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo ji t né jin m zp sobem nap . ru ením jiného  
    subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zaji t ní pro p ípad nesplacení 

ne 

e) Pohledávky ur ené k obchodování, ocen né reálnou hodnotou ne 

3. Vlastní kapitál

a) Popis zm n vlastního kapitálu v pr b hu
     ú etního období:  

V pr b hu ú . období do lo ke zv ení vlastního kapitálu o 20 535 tis. K .              
Rezervní fond se zv il o 606 tis. K  z  rozd lení zisku roku 2004.
Sociální fond se zv il o 284 tis. K .
Nerozd len  zisk za r. 2004 iní  8 372 tis.K .
V roce 2005 byl sní en odlo en  da ov  závazek ve v i 774 tis. K .
Hosp. v sledek p ed zdan ním za rok 2005 byl vytvo en ve v i 12 622 tis. K . Po 
sní ení odlo ené dan  za rok 2005  iní hospodá sk  v sledek 13 396 tis. K .
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b) Rozd lení zisku p edcházejícího ú etního 
     období 

Zisk k rozd lení za rok 2004 v K :  12 122 953,87   
z toho:  
rezervní fond                                          606 147,69 
sociální fond                                        1 400 000,-- 
tantiémy                                                  350 000,-- 
dividendy                                             1 395 339,--       
nerozd len  zisk                                  8 371 467,18  

c) Základní kapitál   790 692 tis. K

ca) po et akcií 
- druh akcií: na jméno  
                    na majitele 

                      se zvlá tními právy 
 - nominální hodnota akcie 
 - nesplacen  vklad 
 - po et a hodnota vydan ch dluhopis   s 
   právem v m ny za akcie  

  790 692 kus
  743 437 kus            
    47 254 kus
             1 kus 
      1 000 K

0

0

4. Závazky

a) souhrnná v e závazk  po lh t  splatnosti 180 dn  ne 
b) závazky se splatností více ne  5 let ne 
c) závazky k podnik m ve skupin ne 
d) závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zaji t ní    ne 
e) závazky nevyú tované v ú etnictví a  neuvedené v rozvaze, nap . záruky p ijaté za podnik z titulu  
    bank. úv ru, pokud nebyly  proú továny ve form  ú etních rezerv  

ne 

f) dal í v znamné potenciální ztráty, na které nebyla vytvo ena ú etní rezerva, jejich  realizace závisí  
    na uskute n ní nejisté  budoucí události, nap .nejist  soudní spor 

ne 

5. Rezervy

Po áte ní z statek, tvorba a erpání rezerv: 
451- rezerva na opravy DHM 

  Po .stav                Tvorba                                erpání 
        --                         --                                          -- 

6. V nosy

Rozvr ení v nos  z b né innosti -tuzemsko  
(zahrani í = 0 ) 

v roba a rozvod vody                                 157 424   tis. K
odvád ní a i t ní odpad.vod                      134 626  tis. K      
ostatní slu by                                                10 036   tis. K                                 

7. V zkum a v voj

Celkové v daje vynalo ené za ú et. období na 
-  v zkum a v voj 

Ne 

8.  P em na spole nosti 

a) Struktura vl. kapitálu po p em n  spole nosti a její vznik Nebyla p em na spole nosti 
b) Fondy, které vznikly v d sledku p em ny Ne 
c) Dal í v znamné údaje Nejsou 

9.  V e splatn ch závazk

a) pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní   
    politiku zam stnanosti 

Závazky jsou placeny ve splatnosti 

b) ve ejného zdravotního poji t ní Závazky jsou placeny ve splatnosti 

10. V e evidovan ch da ov ch nedoplatk Nejsou da ové nedoplatky 

11. Dom rky splatné dan  z p íjm  za min. ú etní   
      období Nejsou dom rky 

12. Odlo en  da ov  závazek Stav ke 31. 12. 2005 je  29 761 662 K , z toho zaú továno: 
V r. 2002        30 279 958 K
V r. 2003          2 342 176 K
V r. 2004        - 2 086 409 K
V r. 2005          -  774 063 K



�

13. P ijaté dotace 

a) na investi ní ú ely 
Rekonstrukce p ívodního adu Kyjov – ardice, I. etapa ve v i 5 000 mil. K

b) na provozní ú ely Nejsou 

14. Dlouhodobé bankovní úv ry 

a) zákaznické centrum             1 879 214,-- 

b) OV Hodonín                   42 455 466,-- 

c) Kaiser, tlakov  v z             7 480 692,70 

d) kamerov  systém                3 616 899,98 

e) 2 fekální vozy                     5 000 000,-- 

Úrok 6M PRIBOR + 0,1 % p. a. ze z statku jistiny 
Zaji t ní úv ru – zástava budovy provozní VaK Hodonín, a. s. 
Splátky za r. 2006  K  1 610 760,-- 
Poslední splátka     28. 2. 2007 

Bezúro n  úv r
Zaji t ní úv ru – zástava OV Dolní Bojanovice, OV Veselí nad Moravou 
Splátky za r. 2006  K  8 000 000,-- 
Poslední splátka     31. 3. 2011 

Úrok  3M PRIBOR + 0,9 % p. a. ze z statku jistiny 
Zaji t ní úv ru – p evod vlastnického práva k movité v ci 
Splátky za r. 2006  K  2 580 000,-- 
Poslední splátka     31. 12. 2008 

Úrok  6M PRIBOR + 0,9 % ze z statku jistiny 
Zaji t ní úv ru – zástava budovy .p. 2933 na parcele . 2742/1, zastav ná 
plocha a  nádvo í p. . 2742/1, 2742/3 
Splátky za r. 2006  K  1 368 000,-- 
Poslední splátka     31. 12. 2008 

Úrok  6M PRIBOR + 0,9 % ze z statku jistiny 
Zaji t ní úv ru – zástava budovy .p. 2933 na parcele . 2742/1, zastav ná 
plocha a  nádvo í p. . 2742/1, 2742/3 
Splátky za r. 2006  K  1 668 000,-- 
Poslední splátka     31. 12. 2008 

15. V znamné události, které nastaly mezi rozvahov m    
      dnem a okam ikem sestavení ú etní záv rky 

Poptávkové ízení na v b r strategického partnera 

Sestaveno dne:  
12. 4. 2006 

Podpis statutárního orgánu: 

Ú etní záv rku sestavil: 

Ing. Marta Ko i ová
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Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Purkyňova 2, č. p. 2933

telefon: 518 305 911

fax: 518 351 221

e-mail: vak@vak-hod.cz

www.vak-hod.cz




