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Úvodní slovo 
předsedy představenstva

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

uplynulý rok byl pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín mimořádně náročný. Důvodem bylo roz-
hodnutí představenstva pokračovat v akci Střední Pomoraví/Hodonínsko a dovést připravené projekty až 
k realizaci. Bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele (tentokrát byl projekt rozložen na čtyři části) 
a očekávali jsme nabídky. Po vyhodnocení a schválení úspěšných nabídek byly podepsány smlouvy o dílo 
a v měsíci dubnu 2008 byly zahájeny práce na částech A, B a C. Na část pitných vod muselo být rovněž vy-
hlášeno nové výběrové řízení, neboť vybraný zhotovitel od smlouvy odstoupil. Výběrové řízení bylo ukon-
čeno v srpnu a ihned byla podepsána smlouva o dílo, aby i zde bylo dosaženo termínu dokončení výstavby 
v závěru roku 2009. 

Následovala řada činností k zabezpečení zdárného průběhu staveb (jmenování koordinátora – člena před-
stavenstva, manažera projektu, uzavřena smlouva k zajištění bezpečnosti práce, autorského dozoru a propa-
gace. Dohodla se účast na měsíčních kontrolních dnech). 

Představenstvo bylo na každém zasedání podrobně informováno o průběhu výstavby a případných pro-
blémech. Byla přijímána řada konkrétních opatření k dosažení cílů projektu. V roce 2009 budou stavby 
postupně uváděny do zkušebního provozu a následně je převezmeme do užívání. Většina rekonstrukčních 
prací byla prováděna za provozu, což vyžadovalo denní koordinaci činnosti zhotovitelů a provozovatele. 
Největším problémem bylo schválení změny termínu ukončení projektu EU a zabezpečení jeho fi nancování. 
Pracovníci společnosti museli zpracovat mnoho dokumentů pro bankovní domy a SFŽP. Věříme, že všechna 
díla budou dokončena dle upravených termínů a nastavené cíle projektu budou dosaženy.

V průběhu roku se prováděla řádná údržba vodovodních a kanalizačních sítí v souladu se schváleným plá-
nem. Plán investiční výstavby však byl snížen o částku 30 mil. Kč jak pro rok 2008, tak i pro rok následující, 
abychom si vytvořili zdroje na fi nancování projektu Středního Pomoraví/Hodonínsko.

Rovněž byla vyhotovena celá řada vyjádření k různým typům staveb, spolupracovali jsme s obcemi či DSO 
při přípravách jejich projektů na odkanalizování obcí. Zúčastnili jsme se jednání obecních rad či zastupitel-
stev, bylo-li třeba našeho stanoviska k problematice vodárenství.

Naše společná práce přinesla za rok 2008 očekávané výsledky ve všech základních ekonomických ukazate-
lích. Zvyšování cen vodného a stočného se děje jen v povolené toleranci 3 %. Veškeré volné fi nanční pro-
středky byly vloženy do oprav a údržby nejen vodovodů a kanalizací, ale i do oprav techniky.
Domnívám se, že naše společnost si vytvořila dobré předpoklady pro plnění služeb jak pro občany, tak 
i pro obce. 

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2008. Rozsáhle byla diskutována 
položka dividend pro akcionáře. Vzhledem k nákladům na projekt Střední Pomoraví je navrhováno pone-
chat nerozdělený zisk na fi nancování právě tohoto velmi významného projektu.



Na tomto místě chci poděkovat vedení společnosti a všem zaměstnancům za jejich aktivní přístup k plnění 
úkolů. Právě zásluhou správného přístupu se nám daří naplňovat poslání – kvalitní služby pro občany naše-
ho regionu. Věřím, že v nastoupené cestě vydržíme a po předání rekonstruovaných staveb se budeme o ně 
starat s péčí řádného hospodáře.

Pavel Čejka
předseda představenstva
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ČOV Bzenec
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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 a úprava a rozvod užitkové vody
• Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
• Projektová činnost ve výstavbě
• Montáž měřidel
• Silniční motorová doprava nákladní
• Vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
• Vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
• 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



Vydané cenné papíry

Druh: akcie
Forma: na jméno, s omezenou převoditelností
Podoba: listinná
Počet kusů: 749 821 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000,- Kč
Celkový objem emise: 749 821 tis. Kč

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 

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 229 765
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 větším než 5 % akcií

Město Hodonín, PSČ 695 30 30,64 %
Město Bzenec, PSČ 696 81 13,49 %
Město Veselí nad Moravou, PSČ 698 13 6,89 %
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Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti

Představenstvo
Funkce Jméno a příjmení
předseda Pavel Čejka
1. místopředseda Ing. Jan Letocha
2. místopředseda Ing. Miloš Kozumplík
3. místopředseda Ing. arch. Milana Grauová
člen František Tříska
člen Ing. Josef Grmolec
člen Mgr. Risto Ljasovský

Dozorčí rada
Funkce Jméno a příjmení
předseda Ing. Anna Matějková
místopředseda Ing. Vladimír Elšík
člen Mgr. Miroslav Procházka
člen Mgr. Anna Černobýlová
člen František Lang
člen JUDr. Mgr. Josef Fiala

Vedení akciové společnosti
Funkce Jméno a příjmení
ředitel a. s. RNDr. Pavel Koubek, CSc.
obchodně-ekonomický náměstek Ing. Martin Galečka
technicko-provozní náměstek Ing. Pavel Zabadal
vedoucí provozů vodovodů a kanalizací:

Veselí nad Moravou Vlastimil Lorenc
Kyjov Ing. Stanislav Singr
Hodonín Ing. Vít Kozlík
vedoucí provozu výroby vody RNDr. Stanislav Vaněk
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ČOV Strážnice
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Hlavní aktivity společnosti v roce 2008

Výroba a distribuce pitné vody

Na úseku výroby a distribuce vody byl plán výroby v hmotných jednotkách splněn na 98,7 %. V roce 2008 
bylo odběratelům akciové společnosti fakturováno 6 367 tis. m3 pitné vody, z toho obyvatelstvu 4 111 tis. m3 
a ostatním odběratelům 2 256 tis. m3. Ukončení výroby významného odběratele Kostelecké uzeniny v roce 
2008 způsobilo nižší plnění plánu fakturované vody. Voda předaná byla plněna na 104,8 %.

Během sledovaného období docházelo k lokálnímu omezení dodávky pitné vody v důsledku poruch a ná-
sledných oprav na vodovodní síti. Poruchy, které měly dopad na omezení, případně přerušení dodávky 
pitné vody odběratelům, byly včas hlášeny na příslušné obecní úřady a dle možností i přímo odběratelům, 
kterých se přerušení dodávky vody týkalo. Průběžně bylo zajišťováno náhradní zásobování dovozem vody 
v cisternách.

V roce 2008 bylo na provozovaných vodovodních systémech odstraněno celkem 85 poruch. Pro srovnání 
- v roce 2007 bylo opraveno 111 poruch. Tento pozitivní trend je dán zejména efektem plynoucím ze syste-
matického plánování a provádění oprav a rekonstrukcí.

Včasná diagnostika a lokalizace poruch má významný vliv na minimalizaci větších úniků vody. Ukazatel 
ztrát vody v trubní síti ve sledovaném roce činil 12,3 %.

Kvalita pitné vody dodávané do vodovodních sítí provozovaných akciovou společností v průběhu roku 2008 
odpovídala vyhl. MZe. č. 252/2004 Sb. v platném znění. Případné lokální závady v dodávce pitné vody, 
způsobené hydraulickými rázy ve vodovodních řadech, byly řešeny operativním odkalováním a čištěním 
vodovodních sítí mimo plánovaný režim údržby a odkalování.

Vybrané údaje o vodovodech

Délka vodovodní sítě provozované celkem .........................................................................................1 049 km
Délka vodovodní sítě v majetku společnosti ......................................................................................... 748 km
Délka vodovodní sítě cizí provozované .................................................................................................. 301 km
Počet vodovodních přípojek ...............................................................................................................35 903 ks
Délka vodovodních přípojek ................................................................................................................... 289 km
Kapacita zdrojů (včetně povrchových) ................................................................................................... 540 l/s
Využitelná kapacita zdrojů podzemní a povrchové vody .................................................................... 341 l/s
Počet úpraven vody celkem .......................................................................................................................... 4 ks
- z toho v provozu .......................................................................................................................................... 3 ks
Voda upravená celkem .............................................................................................................................. 257 l/s
 - z toho voda povrchová  ........................................................................................................................... 33 l/s
Voda předaná ................................................................................................................................673 000 m3/rok
Voda fakturovaná ......................................................................................................................6 367 000 m3/rok
Počet obyvatel napojených na vodovod ..........................................................................................130 558 osob



Měrná spotřeba pitné vody v letech 1996 – 2008
(l/os/den)

Vývoj spotřeby pitné vody v letech 1996 - 2008
(tis. m3/rok)

Odvádění a čištění odpadních vod

Na úseku odvádění a čištění odpadních vod byl plán vody odkanalizované v hmotných jednotkách splněn 
na 101,1 %. Odběratelům bylo celkem fakturováno 6 198 tis. m3 stočného, z toho obyvatelstvu 3 428 tis. m3 
a 2 770 tis. m3 ostatním odběratelům. Opětovně se prokázala efektivita provádění systematické kontroly 
napojení producentů odpadních vod na provozovanou kanalizaci.

Údržba kanalizace byla v průběhu roku 2008 zaměřena především na čištění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek tlakovými a sacími vozy, opravy a údržbu kanalizačních objektů na stokové síti, strojního zařízení 
a monitorování technického stavu kanalizačních sítí. Celkem bylo vyčištěno 101 tis. m kanalizační sítě.
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Vybrané údaje o kanalizacích

Délka kanalizační sítě provozované celkem ............................................................................................575 km
Délka kanalizační sítě v majetku společnosti .........................................................................................283 km
Délka kanalizační sítě cizí provozovaná  .................................................................................................292 km
Počet kanalizačních přípojek  ..............................................................................................................24 155 ks
Délka kanalizačních přípojek  ..................................................................................................................186 km
Celkový počet ČOV provozovaných společností ..................................................................................... 24
- z toho mechanicko – biologické  .............................................................................................................. 24
ČOV v majetku společnosti  ....................................................................................................................... 14
Množství čištěných odpadních vod na ČOV  .............................................................................. 7 968 000 m3

Počet obyvatel napojených na kanalizaci  ........................................................................................109 469 osob

Přehled množství odpadních vod v obcích a městech s ČOV
(tis. m3)

Přehled fakturovaného množství odpadních vod (tis. m3)



Přehled dešťových odpadních vod (tis. m3)

Integrovaný systém managementu (IMS)

Ve společnosti pokračoval proces trvalého zlepšování a maximálního zaměření na uspokojování potřeb 
zákazníků, a to při respektování právních a dalších požadavků státní správy s podporou zavedeného inte-
grovaného systému managementu podle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Po třech letech od získání 
certifi kátu dle těchto standardů od společnosti Lloyd’s Register Quality Assurance a po sérii pravidelných 
kontrolních prověrek proběhl na přelomu ledna a února 2008 recertifi kační audit. Výsledkem bylo hodno-
cení auditorů: „Systém integrovaného managementu je ve společnosti zaveden a udržován na velmi dobré 
úrovni v souladu s ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Doporučujeme obnovení platnosti certifi kátu.“ Spo-
lečnost Lloyd’s Register EMEA, Praha vystavila nový certifi kát č. PRA 0004365 s platností do 20.02.2011.
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Majetkoprávní oblast

Společnost zajišťuje kompletní majetkoprávní vypořádání pozemků nevykoupených v dřívějších letech, 
nově budovaných a rozšiřovaných objektů, na kterých se nachází zařízení společnosti, tj. - stavby - vodní 
díla. Dále realizuje prodeje pozemků pro společnost nepotřebných a nevyužívaných staveb. Dle rozvojového 
záměru a strategie společnosti je zájem vykupovat pozemky, zejména v oblastech jímacích území. 

Byly zahájeny úkony nutné k uzavření smluv o zřízení věcného břemene na pozemky dotčené stavbou „Ky-
jov – Šardice, rekonstrukce přívodního řadu II. etapa“ a „Jímací území Moravská Nová Ves - rekonstrukce 
výtlačných řadů surové vody I., II., III., IV“. Smlouvy s vlastníky, kteří souhlasili s uzavřením smlouvy, byly 
z větší části uzavřeny, dořešení zbývajících smluv se předpokládá v průběhu roku 2009. Jsou sepisovány 
smlouvy o provozování vodních děl s návazností na krajský úřad, který vydá následně povolení k provozo-
vání. K těmto smlouvám se vyhotovují dodatky na žádost obcí či měst z důvodu upřesnění majetku již dříve 
vybudovaného, na které nejsou doklady vydané ve správním řízení.

V uplynulém roce pokračovala úzká spolupráce s Ministerstvem zemědělství, Pozemkovými úřady při pro-
bíhajících pozemkových úpravách v k.ú. Hodonín, k.ú. Nová Lhota, k.ú. Velká nad Veličkou, k.ú. Hovorany. 
V návaznosti na shora uvedené je zajišťováno daňové řízení na místně příslušných fi nančních úřadech.

Majetkoprávní oddělení společnosti poskytovalo v rozsahu právního řádu ČR právní, poradenské a kon-
zultační služby jak pro potřeby provozní činnosti, tak pro města a obce. Jednalo se zejména o: vypracování 
stanovisek, plné moci, sepisování dohod o odpovědnosti, kontrola všech smluv, sepisování smluv, podávání 
návrhů na soudy, úřady či jiné orgány státní správy či samosprávy, zajištění valné hromady společnosti 
v celém rozsahu, vyjádření ke stížnostem, převody majetku, pohledávky, náhrady škod, atd.

Společnost se systematicky zabývala uzavíráním nájemních smluv na majetkoprávně nevypořádané pozem-
ky a s tím spojené oceňování nemovitostí, staveb vodních děl, věcného břemene a dále daně z nemovitostí 
či z převodu nemovitostí. Totéž platí o smlouvách o věcném břemenu na uložené potrubí či případné vjezdy 
k objektům z důvodu předcházení soudním sporům a zejména o dodržování vlastnických práv zakotvených 
v právním řádu ČR. 

Obchodní činnost

V průběhu celého roku byly dodržovány zásady „Koncepce rozvoje společnosti do roku 2010“ a stejně tak 
pro rok 2009 byly pro stanovení cen vodného a stočného dodrženy podmínky dotace Fondu soudržnosti EU 
pro projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko. 

Byla věnována zvýšená pozornost měsíční kontrole pohledávek za zákazníky a denně byly ukládány na pod-
nikový server informace o jejich vývoji. Maximálně se využívaly dostupné komunikační, technické i právní 
možnosti k řešení problémových situací. 

Vodohospodářský rozvoj

V rámci investic bylo prostavěno včetně poskytnutých dotací celkem 297 236 tis. Kč. Veškeré investice jsou 
rozděleny do tří základních bloků:



a) Investiční výstavba spojená s dotací z Fondu soudržnosti EU:

V roce 2008 byla zahájena realizace stěžejních staveb v rámci projektu „Střední  Pomoraví/Hodonínsko“. 

I. Dodávka stavební části:
Projekt zahrnuje deset dílčích podprojektů, které jsou zařazeny do čtyř částí:

Část A - skupina projektů řešící odvádění a čištění odpadních vod 
- podprojekt č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV. 

Na tuto část projektu byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel IMOS Brno, a.s. 
Stavba byla zahájena předáním staveniště ze dne 22.04.2008. 
Termín dokončení stavby je dle uzavřené smlouvy o dílo stanoven do 15.11.2009 včetně šestiměsíčního 
zkušebního provozu. 
Část B - skupina projektů řešící odvádění a čištění odpadních vod

- podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce a intenzifi kace ČOV, 
- podprojekt č. 3 Petrov – odkanalizování obce,
- podprojekt č. 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenových stok, 
- podprojekt č. 6.2 Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenové stoky.

Na tyto části projektu byl vybrán zhotovitel Sdružení MSO SERVIS – SWIETELSKY. 
Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 05.05.2008.
Termín dokončení stavby je dle uzavřené smlouvy o dílo stanoven do 15.11.2009 včetně šestiměsíčního 
zkušebního provozu. 
Část C - skupina projektů řešící odvádění a čištění odpadních vod

- podprojekt č. 4.1 Hodonín – rekonstrukce ČOV, 
- podprojekt č. 5 Ratíškovice – dobudování ČOV, 
- podprojekt č. 6.1 Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV. 

Na tyto části projektu byl vybrán zhotovitel Sdružení „ARKO TECHNOLOGY-KRÁLOVOPOLSKÁ RIA. 
Stavba byla zahájena předáním staveniště ze dne 22.04.2008. 
Termín dokončení stavby je dle uzavřené smlouvy o dílo stanoven do 15.11.2009. 
Část D - skupina projektů řešící jímání a úpravu pitné vody 

- podprojekt č. 7 Bzenec – rekonstrukce a intenzifi kace úpravny vody a prameniště, 
- podprojekt č. 8 Moravská Nová ves – rekonstrukce prameniště. 

Na tyto části projektu byl vybrán zhotovitel Sdružení IMOS Zlín s.r.o. – KUNST spol. s r.o.
Stavba byla zahájena předáním staveniště ze dne 06.10.2008. 
Termín dokončení stavby byl dle uzavřené smlouvy o dílo stanoven do 30.04.2010, včetně tříměsíčního 
zkušebního provozu. 

II. Dodávka služeb:
Inženýrskou činnost na realizovaném projektu provádí sdružení fi rem „Správce stavby projektu Střední 
Pomoraví /Hodonínsko“ s vedoucím partnerem sdružení fi rmou JANČÁLEK s.r.o.
Autorský dozor na stavbě zajišťují fi rmy Pöyry Environment a.s. (část odpadní vody) a VODING HRANI-
CE, spol., s r.o. (část pitné vody).
Propagaci projektu zajišťuje fi rma MEDIA FLOW, s.r.o.

III. Náklady projektu:
Celkové náklady projektu (dle uzavřených mluv o dílo) představují 35 062 000 €.
Celkové uznatelné náklady projektu představují  28 902 000 €.
Dotace z Fondu soudržnosti 17 732 842 €.
Ke konci roku 2008 bylo prostavěno 36 % celkového plánovaného objemu.
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IV. Termíny dokončení:
Termín dokončení stavby pro část A, B, C je stanoven do 15. 11. 2009
Termín dokončení stavby na část D je stanoven  do 30. 04. 2010
Projekt bude ukončen schválením závěrečné zprávy Komisí evropských společenství
v Bruselu, které se předpokládá nejpozději do 12/2010

b) Investiční výstavba spojená s dotací z MZe ČR:

Bylo provedeno a schváleno závěrečné vyúčtování investičních akcí hrazených z dotací MZe ČR, podpora 
odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací. Jednalo se celkem o 10 inves-
tičních zakázek, kde nejvýznamnější byly rekonstrukce výtlačných řadů surové vody z prameniště Podluží 
do Úpravny vody Moravská Nová Ves. 
Celková výše vynaložených investičních prostředků 36 556 tis. Kč, 
z toho dotace z MZe ČR v celkové výši 22 733 tis. Kč 
byla potvrzena a odsouhlasena v březnu 2008, závěrečným vyúčtováním projektů. 

Bylo provedeno a schváleno závěrečné vyúčtování investiční akce „Kyjov – Šardice, rekonstrukce přívodní-
ho řadu II. etapa“. 
Celkové náklady stavby  33 095 tis. Kč,
z toho dotace z MZe ČR ve výši  14 509 tis. Kč.

c) Investiční výstavba z prostředků VaK Hodonín, a.s.:

Mimo již uvedený projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko byly realizovány:
Stavby: 

- Dražůvky rekonstrukce kanalizace  2 712 tis. Kč
- Veselí nad Moravou, nám. Míru – rekonstrukce vodovodu  1 102 tis. Kč
- Josefov – rekonstrukce vodovodu  900 tis. Kč
- Lužice – rekonstrukce vodovodu  254 tis. Kč
- JÚ Moravská nová ves – výtlačný řad V4 950 tis. Kč
- Hovorany, Horní Chaloupky – rekonstrukce vodovodu 545 tis. Kč
- Sobůlky – rekonstrukce kanalizace 1 986 tis. Kč
- Kyjov, provozní středisko  2 038 tis. Kč
- Kyjov – rekonstrukce čerpacích stanic  999 tis. Kč
- rekonstrukce násoskových řadů na prameništi
 v Moravské Nové Vsi a ve Bzenci, v objemu 3 431 tis. Kč
- část, tj. zahájení investiční zakázky Dostavba areálu ČOV Hodonín,
 provozně administrativní budova v plánovaném objemu 11 000 tis. Kč

Nákup majetku: 
- Hodonín, Pančava kanalizace  2 675 tis. Kč
- Hodonín, Ploma – kanalizace, vodovod 1 751 tis. Kč
- Vřesovice, vodovod  1 251 tis. Kč
- Milotice, kanalizace  1 009 tis. Kč

Strojní investice:
- obnova a doplnění strojového parku v celkové výši 9 058 tis. Kč

Věcná břemena:
- byly uzavřeny smlouvy a uhrazeny náklady ve výši  383 tis. Kč
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ČOV Hodonín



Technicko-provozní činnost

Diagnostika vodovodních sítí

Hlavním cílem pro rok 2008 bylo udržení nízkého procenta ztrát na vodovodních sítích provozovaných spo-
lečností. Toto úsilí bylo doloženo reálně dosaženou hodnotou 12,3 % ztrát v trubní síti. Dosažení nízkých 
ztrát je dáno především preventivními kontrolami a rychlými zásahy poruchových služeb jednotlivých pro-
vozů. Byly provedeny preventivní prohlídky u 20 obcí a měst s 50 skrytými poruchami. K rychlé lokalizaci 
a úspěšnosti ve vyhledávání těchto poruch přispěla součinnost pracovníků diagnostiky a centrálního vodá-
renského dispečinku. Dále byly provedeny kontroly provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární 
vody v celkovém počtu 932 hydrantů. Ve spolupráci se společností GEODIS bylo dokončeno geodetické 
zaměření sporných úseků vodovodních řadů a chybějících vodovodních přípojek se zanesením do systému 
GIS akciové společnosti. 

Diagnostika kanalizačních sítí

Moderním monitorovacím vozem s technologií itv 700 byla pro potřeby a. s. provedena inspekce celkem 
16 640 m kanalizace (Veselí – 5 708 m, Kyjov – 6 100 m, Hodonín – 4 832 m). Nejrozsáhlejší akcí byla 
kontrola kanalizace v trase chystané rekonstrukce silničního průtahu ve Strážnici a Veselí nad Mora-
vou. Možnosti monitorovacího vozu se také osvědčily při lokalizaci vniku balastních vod do kanalizace 
a při výpomoci středisku diagnostiky vodovodních sítí k označení míst v kanalizaci, kde vniká voda 
z porušeného vodovodního potrubí. Vůz byl také využíván jako účinný nástroj ke zjištění neoprávněných 
vypouštění odpadních vod do kanalizace (lokace přípojky byla předávána včetně označení nemovitosti 
na obchodní oddělení a sloužila jako podklad k uzavření smlouvy).

Energetika a strojní investice

V rámci projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko byla jako akce s výrazným ekologickým dopadem 
(bezolejové transformátory) realizována výměna transformátorů především na prameništi ÚV Bzenec a Mo-
ravská Nová Ves. Do projektu ČOV Hodonín byla začleněna automatická regulace vytápění provozní budovy 
s účinnějším využitím přebytečného bioplynu. Veškerá revizní činnost vyhrazených zařízení byla zajištěna 
bezezbytku. 

Pro město Hodonín byl zpracován povodňový plán, který zajistí efektivnější komunikaci a činnost v Hodo-
níně v případě povodní. 

V rámci provozních činností společnosti nedošlo v roce 2008 k havárii nebo vážnému ohrožení vod, 
či jiných složek životního prostředí.

Chemická služba vodovodů

Zkušební laboratoř prováděla kontrolu podzemních a povrchových vod při úpravě na vodu pitnou 
a kontrolu jakosti vod při dopravě, akumulaci a distribuci, včetně odběru vzorků vod.
CHSV má zavedený a prověřený systém kvality a je držitelem Osvědčení o akreditaci č. 1330, uděleného 
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., které má platnost ve všech členských zemích EU.
Zkušební protokoly s interpretací výsledků jsou na základě mezinárodních dohod mezi akreditačními 
orgány uznávány i v zahraničí.



Výroční zpráva 2008     23

Spolehlivost výsledků analýz laboratoře je každoročně ověřována a dokladována účastí v mezilaboratorním 
porovnávání, vždy s velmi dobrými výsledky.
Pracovníci CHSV odebrali a zanalyzovali 5 125 vzorků vod, nejen pro potřebu vlastních provozů, ale i exter-
ních zákazníků, přičemž meziročně počet vzorků pro externí zákazníky vzrostl o cca 40 %.

Chemická služba kanalizací 

Chemická služba kanalizací – laboratoř odpadních vod, je zkušební laboratoří č. 1330.2 akreditovanou ČIA. 
Zajišťuje odběry a fyzikálně chemické analýzy odpadních a povrchových vod a kalů z čistíren odpadních 
vod, splaškových vod z výpustí obcí, či průmyslových odpadních vod z podniků, a to jak pro potřeby jed-
notlivých provozů akciové společnosti, tak pro externí zákazníky. 
Četnost kontrol kvality odpadních vod je v souladu s legislativou a vodoprávními rozhodnutími a je stano-
vena v plánech vzorkování. V případě potřeby laboratoř fl exibilně reaguje i na další požadavky provozů a.s. 
Ročně využívá služeb laboratoře kolem 50 fi rem, institucí a obcí. Výkony pro externí zákazníky za rok 2008 
činily 568 tis. Kč, celkové výkony pak 4 760 tis. Kč
Pracovníci laboratoře zpracovali 5 662 vzorků odpadních vod a kalů. 

Pracoviště GIS 

Po několika letech zásadních změn byla pozornost věnována plnění databázových údajů včetně skenování 
dokumentů, případně zpřesnění již pořízených dat. Jednalo se zejména o: kolaudační rozhodnutí, povolení 
provozování, věcná břemena, kladečská schémata, foto objektů (šachty, ČS, ČOV, aj.), revize u požárních 
hydrantů, protokoly z kamerových inspekcí, zákresy z provozních hlášení a poruch, smlouvy o provozování 
na cizí provozovaný majetek, smlouvy na zřízená věcná břemena

V archivu GIS je v současné době uloženo 12 744 dokumentů.

Výčet některých dalších činností, které probíhaly v průběhu roku:
• Bylo přijato 2 848 souborů ke zpracování – nově pořizované investice, rekonstrukce, doměřené pří-

pojky 
• Pro potřeby obcí a projektantů bylo připraveno 663 souborů podle jejich požadavků. 
• Byla splněna zákonná povinnost a předána data našich sítí na obce s rozšířenou  působností. 
• Dohledávání inventárních čísel a přidělování k jednotlivým objektům.
• Dohledávání stáří rozvodů.
• Byla provedena aktualizace většiny polohopisů.
• Vzhledem ke změně datové struktury na katastrálním úřadě, byla následně  provedena i změna 

struktury VaK Hodonín, a.s.



Personální a mzdová politika 

Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v souladu se směrnicí S-UR-07 Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 
zaměstnanců, a to jak na základě legislativních předpisů, tak dle požadavků vedoucích jednotlivých oddělení 
či aktuálních potřeb.

Na vzdělávací akce bylo plánováno 700 tis. Kč, skutečně bylo vynaloženo pouze 433 tis. Kč, z toho 
cca 40 % na vzdělávání pracovníků v dělnických profesích (vyhl. 50/78 Sb., strojníci, vazači a jeřábníci, 
svářeči, řidiči VZV, řidiči referenti a profesní, poskytování první pomoci). Zbylá část prostředků byla reali-
zována ve vzdělávacích akcích v oblastech BOZP a PO, ekonomice, v oblasti personální práce, v pracovním 
právu, ve vodohospodářství, managementu a v oblasti legislativy. 
Na podzim absolvoval management společnosti outdoorovou aktivitu se zaměřením na zvládání stresu. 
Vzhledem k zavádění nového informačního systému se vybraní zaměstnanci společnosti v průběhu roku 
účastnili specializovaného školícího programu.

Personální oddělení a mzdová účtárna pracovaly od začátku roku s novým personálním a mzdovým systé-
mem Target 2100, jenž výrazně usnadnil a zrychlil práci a chod těchto administrativ. 

Pokračovala rovněž spolupráce se středními a vysokými školami především v oblasti poskytování provozní 
praxe studentům.

Již tradičně uspořádala společnost setkání pro bývalé zaměstnance – důchodce a v závěru roku pro současné 
zaměstnance. Vzájemné závazky zaměstnavatele i odborové organizace vyplývající z uzavřené kolektivní 
smlouvy byly v plném rozsahu naplněny. Peněžní i nepeněžní benefi ty byly realizovány formou příspěvku 
na stravování, odměny při životních a pracovních jubileích, příspěvku na penzijní připojištění, očkování 
proti chřipce, žloutence a klíšťové encefalitidě. Čerpání ze sociálního fondu bylo zajištěno prostřednictvím 
poukázek na vybrané služby a zboží (fi nancování rekreací, léčebných a rehabilitačních pobytů, sportovních 
aktivit, kulturních akcí a nákupů léků a brýlí) pro všechny zaměstnance ve stejné výši.



Výroční zpráva 2008     25

ČOV Ratíškovice
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Hospodářské výsledky společnosti v roce 2008

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. Účetnictví bylo 
vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 348/2007 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 po zdanění ve výši 16 220 346,39 Kč. Tento zisk dává předpoklad k naplnění jednotlivých 
fondů společnosti. 
Společnosti za rok 2008 vzniká povinnost odvádět daň z příjmu právnických osob ve výši 3 318 860,00 Kč. 

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

Rok 2006 2007 2008
Základní kapitál 797 076 797 076 797 076
Kapitálové fondy 99 327 99 327 99 327
Zákonný rezervní fond 90 149 168 630 186 460
Statutární fondy 1 263 882 450
Nerozdělený zisk minulých let 76 384 8 551 26 357
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 -26 357
Hospodářský výsledek 14 538 10 824 16 220
Vlastní kapitál celkem 1 078 737 1 085 290 1 099 533

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 13. 06. 2007 byla celková výše nerozděleného zisku od roku 
1994 přeúčtována do rezervních fondů. 

Návrh na rozdělení zisku (Kč)

Zisk k rozdělení 16 220 346,39
Doplnění rezervního fondu 811 017,32
Sociální fond 1 500 000,00
Tantiémy 350 000,00
Nerozdělený zisk 13 559 329,07



Změny v přijatých úvěrech (tis. Kč)

Úvěr Zahájení čerpání 
úvěru Výše úvěru Zůstatek k 

31.12.2008
ČOV Hodonín - intenzifi kace 2001 54 455 18 455
Tlakový vůz M.A.N. (Kaiser) 2004 9 846 0
Kamerový systém 2005 4 528 0
2 fekální vozy CAS 2005 5 000 0

Cenová politika

Společnost uplatňovala jednotnou cenu vodného a stočného v rámci celé společnosti. V roce 2008 byla sta-
novena pohyblivá složka ceny vodného ve výši 20,58 Kč/m3 (bez DPH) a pohyblivá složka ceny stočného 
ve výši 22,74 Kč/m3 (bez DPH). Pevná složka ceny vodného i stočného se nezměnila od roku 2003, tedy 
od zavedení dvousložkové formy ceny vodného a stočného. 

Tržby a výnosy
Hlavní činností společnosti je výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Ostatní čin-
nosti společnosti, které jsou uvedeny v předmětu podnikání společnosti, jsou doplňující k výše uvedeným 
činnostem. 
Rozhodující tržby za vodné a stočné dosáhly částky 320 458 tis. Kč a tvořily 96,3 % celkových výnosů roku 
2008.

Struktura výnosů v tis. Kč

Výnosy podle druhu činnosti 2006 2007 2008
Výroba a rozvod vody včetně 
vody předané

157 847 160 697 162 644

Odvádění a čistění odpadních vod 148 798 156 705 157 814
Služby stavebně – montážního 
charakteru

4 868 3 857 4 059

Kanalizační práce 3 962 6 325 6 014
Ostatní služby 2 800 2 511 2 089
Výnosy celkem 318 275 330 095 332 620

Tržby za vlastní výrobky se proti roku 2007 zvýšily o 1,2 %, tržby z prodeje služeb se oproti roku 2007 zvýšily 
o 0,7 %. 

Nízký růst tržeb je ovlivněn poklesem prodeje vody pitné o 1,8 % (způsobené především ukončením spo-
třeby vody zrušených fi rem), tento trend zaznamenáváme i u vody odkanalizované – zvýšený prodej pouze 
o 0,7 %. 
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Struktura výnosů v mil. Kč

Struktura nákladů v mil. Kč



Rozvoj lidských zdrojů

V roce 2008 došlo oproti předcházejícím obdobím k mírnému snížení přepočteného stavu zaměstnanců na 
287,3. Z toho 219,9 mužů a 67,4 žen. V dělnické kategorii bylo 192,0 zaměstnanců a 95,3 v kategorii tech-
nicko-hospodářských pracovníků. 

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců

Druh činnosti 2004 2005 2006 2007 2008

Úsek vodovodů 99,5 98,3 97,3 95,1 92,5
Úsek kanalizací 100,4 101,5 103,3 102,3 101,5
Správa 91,3 90,7 92,1 90,7 93,3

Celkem 291,2 290,5 292,7 288,1 287,3

Věková struktura zaměstnanců

K 31. 12. 2008 bylo zaměstnáno v akciové společnosti 288 pracovníků. Průměrný věk  u mužů byl 45,4 let a u žen 44,4 let. 
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Mzdová politika

Vývoj mezd v roce 2008 probíhal v souladu se Mzdovým řádem společnosti a Kolektivní smlouvou. Za rok 
2008 byla dosažena průměrná mzda ve výši 20 002 Kč. Nárůst oproti roku 2007 činil 5,4 %.

Průměrný výdělek (Kč)

Hodonín



Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala v uplynulém období od poslední valné hromady konané v červnu 2008 ve stejném 
složení, v jakém byla zvolena valnou hromadou a zaměstnanci v roce 2007. 
Zabývala se činností v souladu se svým právním postavením, danými stanovami akciové společnosti, 
obchodního zákoníku a právním řádem ČR. 
Působnost dozorčí rady probíhala ve všech oblastech týkajících se společnosti v součinnosti s představen-
stvem a managementem společnosti.
V průběhu roku 2008 dozorčí rada zasedala 8x. Dvakrát proběhlo společné jednání s představenstvem.

Činnost dozorčí rady v uplynulém roce byla zaměřena na akci SP/H, zejména:
 - zajištění fi nancování
 - probíhající práce na odpadních vodách
 - probíhající práce na pitných vodách.

Opakovaně DR projednávala fi nanční situaci projektu SP/H v návaznosti na splnění podmínky uvedené 
v úvěrové smlouvě s KB, a.s. s možností otevření úvěru KB, a.s. DR pečlivě sledovala vývoj fi nanční situace 
v provozních prostředcích společnosti, neboť celé fi nancování SP/H probíhalo z vlastních zdrojů a. s.

Ve vztahu k hospodaření společnosti za rok 2008 byla hlavní pozornost věnována:
- plnění plánu
- dosavadním výsledkům v jednotlivých oblastech činností 
- obchodní politice
- cenám
- pohledávkám
- celkovým výsledkům hospodaření. 

Pozornost byla taktéž věnována inventarizacím, a to za přímé účasti členů dozorčí rady.

DR projednala a schválila účetní závěrku i návrh na rozdělení zisku. DR se shodla se stanoviskem auditora 
a na základě svých prověřených poznatků doporučuje řádné valné hromadě přijetí návrhu na rozdělení 
zisku a schválení hospodaření společnosti za rok 2008.

Ing. Anna Matějková
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 osobami ve smyslu ustanovení 
§ 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. 
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ČOV Bzenec
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FINANČNÍ ČÁST

Příloha: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce



Ozna-
čení AKTIVA č.   řád.

Běžné účetní období 
k 31.12.2008

Minulé období 
k 31.12.2007

brutto korekce netto netto
AKTIVA CELKEM 001 2 715 900 -1 169 455 1 546 445 1 262 363

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 003 2 501 891 -1 164 529 1 337 362 1 118 200
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 16 127 -10 763 5 364 3 860
B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0
B.I.3. Software 007 9 992 -9 322 670 978
B.I.4. Ocenitelná práva 008 0 0 0
B.I.5. Goodwill 009 0 0 0
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 2 122 -1 441 681 480
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 4 013 4 013 802
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 1 600
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 2 485 764 -1 153 766 1 331 998 1 114 250
B.II.1 Pozemky 014 20 083 20 083 19 916
B.II.2. Stavby 015 1 680 810 -828 138 852 672 859 155
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 453 368 -325 628 127 740 148 707
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 307 353 307 353 65 603
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 24 150 24 150 20 869
B.II.9, Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0
B.III. Dlouhodobý fi nanční majetek 023 0 0 0 90
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 90
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0

B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným vlivem 027 0 0 0

B.III.5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 028 0 0 0
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 029 0 0 0
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek 030 0 0 0
C. Oběžná aktiva 031 213 610 -4 926 208 684 143 749
C.I. Zásoby 032 4 650 -117 4 533 5 310
C.I.1. Materiál 033 4 650 -117 4 533 5 235
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0
C.I.3. Výrobky 035 0 0 0
C.I.4. Zvířata 036 0 0 0
C.I.5. Zboží 037 0 0 75
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 5 865 0 5 865 5 867
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0
C.II.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041 0 0 0

C.II.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 042 0 0 0

C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 043 5 867 5 867 5 867

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0
C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0
C.II.7. Jiné pohledávky 046 -2 -2 0
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 048 155 170 -4 809 150 361 117 901
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 31 449 -4 809 26 640 26 664
C.III.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 050 0 0 0

C.III.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 051 0 0 0

C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 052 0 0 0

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 56 127 56 127 27 764
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 4 081 4 081 4 072
C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 63 307 63 307 59 210
C.III.9. Jiné pohledávky 057 206 206 191
C.IV. Krátkodobý fi nanční majetek 058 47 925 0 47 925 14 671
C.IV.1. Peníze 059 341 341 317
C.IV.2. Účty v bankách 060 47 584 47 584 14 354
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 062 0 0 0
D.I. Časové rozlišení 063 399 0 399 414
D.I.1. Náklady příštích období 064 399 399 414
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0
D.I.3. Příjmy příštích období 066 0 0 0

Kontrolní číslo 999 10 863 201 -4 677 820 6 185 381 5 049 038

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2008

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.  IČ: 49454544
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označ. PASIVA č. řád. Stav v běž. účet. období
k 31.12.2008

Stav v min. účet. období
k 31.12.2007

PASIVA CELKEM 067 1 546 445 1 262 363
A. Vlastní kapitál 068 1 099 533 1 085 290
A.I. Základní kapitál 069 797 076 797 076
A.I.1. Základní kapitál 070 797 076 797 076
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0
A.I.3. Změny základního kapitálu 072 0 0
A.II. Kapitálové fondy 073 99 327 99 327
A.II.1. Emisní ážio 074 2 136 2 136
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 97 191 97 191
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0
A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 186 910 169 512
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 186 460 168 630
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 450 882
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 0 8 551
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 26 357 8 551
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 -26 357 0
A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 084 16 220 10 824
B. Cizí zdroje 085 428 023 175 538
B.I. Rezervy 086 0 1 736
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 1 736
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0
B.I.4. Ostatní rezervy 090 0 0
B.II. Dlouhodobé závazky 091 30 291 34 369
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0
B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 093 0 0
B.II.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 094 0 0
B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům řízení 095 0 0
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0
B.II.6. Vydané dluhopisy 097 0 0
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0
B.II.8. Dohadné účty pasivní 099 0 0
B.II.9. Jiné závazky 100 4 026 6 970
B.II.10. Odložený daňový závazek 101 26 265 27 399
B.III. Krátkodobé závazky 102 379 277 108 112
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 255 466 27 716
B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 104 0 0
B.III.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 105 0 0
B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům řízení 106 53 54
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 107 0 44
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 3 243 3 060
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 4 085 832
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 48 655 46 331
B.III.9. Vydané dluhopisy 111 0 0
B.III.10. Dohadné účty pasivní 112 61 916 24 489
B.III.11. Jiné závazky 113 5 859 5 586
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 18 455 31 321
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 18 455 26 455
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 4 866
B.IV.3. Krátkodobé fi nanční výpomoci 117 0 0
C.I. Časové rozlišení 118 18 889 1 535
C.I.1. Výdaje příštích období 119 1 545 1 530
C.I.2. Výnosy příštích období 120 17 344 5

Kontrolní číslo 999 6 150 671 5 037 093

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2008 

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



označení Text                       
číslo 

řádku              

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém    

I. Tržby za prodej zboží 01 0
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0
+ Obchodní marže 03 0 0
II. Výkony 04 332 620 330 095
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 332 620 330 095
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0
II.3. Aktivace 07 0 0
B. Výkonová spotřeba 08 137 781 139 412
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 82 893 78 108
B.2. Služby 10 54 888 61 304
+ Přidaná hodnota 11 194 839 190 683
C. Osobní náklady 12 97 034 91 750
C.1. Mzdové náklady 13 69 239 65 913
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 069 409
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 24 328 23 053
C.4. Sociální náklady 16 2 398 2 375
D. Daně a poplatky 17 1 028 2 261
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 83 168 82 825
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 3 325 193
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2 980 100
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 345 93
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 369 32
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 345 15
F.2. Prodaný materiál 24 24 17

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 -1 885 1 291

IV. Ostatní provozní výnosy 26 3 690 661
H. Ostatní provozní náklady 27 3 949 4 548
V. Převod provozních výnosů 28 0 0
I. Převod provozních nákladů 29 0 0
* Provozní výsledek hospodaření 30 18 191 8 830
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 33 0 0

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku 36 0 0
VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 37 0 0
K. Náklady z fi nančního majetku 38 0 0
IX. Výnosy z přecenění  cenných papírů a derivátů 39 0 0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti 41 32 -32
X. Výnosové úroky 42 661 405
N. Nákladové úroky 43 110 299
XI. Ostatní fi nanční výnosy 44 21 025 547
O. Ostatní fi nanční náklady 45 21 394 883
XII. Převod fi nančních výnosů 46 0 0
P. Převod fi nančních nákladů 47 0 0
* Finanční výsledek hospodaření 48 214 -262
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 2 185 -2 256
Q.1. splatná 50 3 319 0
Q.2. odložená 51 -1 134 -2 256
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 16 220 10 824
XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0
R. Mimořádné náklady 54 0 0
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0
S.1. splatná 56 0 0
S.2. odložená 57 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 16 220 10 824

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) 61 18 405 8 568
Kontrolní číslo 99 1 525 484 1 433 039

Sestaveno dne:  
10. 3. 2009

Podpis statutárního orgánu:  

Účetní závěrku sestavil:
(jméno a podpis)

Ing. Marta Kočišová (tel. 518 305966)

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k: 31.12.2008   

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.  IČ: 49454544
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Ozn. TEXT Řádek
Skutečnost v účetním období

 sledovaném  minulém

A Základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku 1 797 076 797 076
1 Počáteční zůstatek 2 797 076 797 076
2 Zvýšení 3
3 Snížení 4
4 Konečný zůstatek 5 797 076 797 076

B Základní kapitál nezapsaný v obch. rejstříku 6 0 0
1 Počáteční zůstatek 7
2 Zvýšení 8
3 Snížení 9
4 Konečný zůstatek 10

C A. +/- B. se zohledněním účtu 252 11 797 076 797 076
1 Počáteční zůstatek A. +/- B. 12 797 076 797 076
2 Poč. zůstatek vl.akcií a vl. obch. podílů 13
3 Změna stavu účtu 252 14
4 konečný zůstatek účtu 252 15
5 konečný zůstatek A. +/- B. 16 797 076 797 076

D Emisní ážio 17 0 0
1 Počáteční zůstatek 18 2 136 2 136
2 Zvýšení 19
3 Snížení 20
4 Konečný zůstatek 21 2 136 2 136

E Rezervní fondy 22 186 460 168 630
1 Počáteční zůstatek 23 168 630 90 149
2 Zvýšení 24 17 830 78 481
3 Snížení 25
4 Konečný zůstatek 26 186 460 168 630

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k 31.12.2008 (v celých tisících Kč)

    
Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.

Purkyňova 2, č.p.2933
695 11 Hodonín



Ozn. TEXT Řádek
Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

F Ostatní fondy ze zisku 27 450 882
1 Počáteční zůstatek 28 882 1 263
2 Zvýšení 29 1 400 1 400
3 Snížení 30 1 832 1 781
4 Konečný zůstatek 31 450 882

G Kapitálové fondy 32 97 191 97 191
1 Počáteční zůstatek 33 97 191 97 191
2 Zvýšení 34
3 Snížení 35
4 Konečný zůstatek 36 97 191 97 191

H Rozdíly v přecenění nezahrnuté do HV 37 0 0
1 Počáteční zůstatek 38
2 Zvýšení 39
3 Snížení 40
4 Konečný zůstatek 41

I Zisk účetních období 42 26 357 8 551
1 Počáteční zůstatek 43 8 551 76 384
2 Zvýšení 44 8 738
3 Snížení 45 -9 068 67 833
4 Konečný zůstatek 46 26 357 8 551

J Ztráta účetní období 47 0 0
1 Počáteční zůstatek 48 0
2 Zvýšení 49
3 Snížení 50 26 357
4 Konečný zůstatek 51 -26 357

K Zisk za účetní období po zdanění 52 16 220 10 824
 

Sestaveno dne:  
10. 3. 2009

Podpis statutárního orgánu:  

Účetní závěrku sestavil:
(jméno a podpis)

Ing. Marta Kočišová (tel. 518 305966)
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ČOV Veselí nad Moravou





Výroční zpráva 2008     49

Čl. I. OBECNÉ ÚDAJE 

l. Popis účetní jednotky

Název Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Sídlo Purkyňova 2, č. p. 2933, 695 11 Hodonín
Identifi kační číslo 49454544
Právní forma akciová společnost

Rozhodující předmět činnosti výroba a dodávka pitné vody
odvádění a čištění odpadních vod
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Datum vzniku obchodní společnosti 1. 1. 1994
Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní 
jednotce Město Hodonín

Výše vkladů těchto účet. jednotek v % 28,83 
Popis změn a dodatků provedených v 
uplynulém účet. období v obchodním rejstříku Rg. B 1168 – v uplynulém roce 2008 nebyly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku

Popis organizační struktury podniku a její zásadní změny 
v uplynulém účetním období

V roce 2008 nedošlo ke změnám v organizační struktuře podniku.
Výkon správy a řízení při provozu společnosti je dvoustupňový:
I. stupeň řízení – ředitel společnosti. Jemu jsou přímo podřízeni náměstci
 technicko-provozního a obchodně-ekonomického úseku 
II.stupeň řízení – technicko-provozní a obchodně-ekonomický náměstek,
 řídí jednotlivé úseky a provozy 

Jména a příjmení členů statutárních 
a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky

Představenstvo:
Pavel Čejka
Ing. Jan Letocha
Ing. Miloš Kozumplík

Ing. arch. Milana Grauová
František Tříska
Ing. Josef Grmolec
Mgr. Risto Ljasovký

Dozorčí rada:
Ing. Anna Matějková
Ing. Vladimír Elšík
Mgr. Anna Černobýlová
Mgr. Miroslav Procházka
JUDr. Josef Fiala
František Lang

předseda, starosta Města Bzence
1. místopředseda, člen zastupitelstva Města Kyjova
2. místopředseda, člen zastupitelstva Města Veselí nad 
Moravou
3. místopředseda, místostarosta Města Hodonín
člen, starosta Města Dubňan
člen, starosta Obce Hovorany
člen, starosta Města Strážnice

předseda, místostarosta Města Hodonín
místopředseda, člen zastupitelstva Obce Rohatec 
člen, starosta Obce Hrubá Vrbka
člen, starosta Města Ždánice
člen, právník, ved. MPO VaK Hodonín, a. s.
člen, ved. úpravny vody Bzenec,VaK Hodonín a.s., 
předseda odborové organizace 

2. Podniky ve skupině 

Název a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka 
podstatný nebo rozhodující vliv 

VaK plus vodohospodářská, s. r. o., Purkyňova 2, č. p. 2933, 695 11 Hodonín

VaK plus vodohospodářská, s. r. o. vstoupila dne 18. srpna 2006 do likvidace.
K 31.12.2008 byla společnost vymazána z obchodního rejstříku.

Výše podílů na ZK těchto podniků K 31.12.2008 není žádný podíl
Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na výši podílu na ZK Nejsou
Výše vlastního kapitálu a účet. hosp. výsledku za poslední úč. období 
u těchto podniků Není

Ovládací smlouvy, povinnosti z nich vyplývající Nejsou
Smlouvy o převodech zisku, povinnosti z nich vyplývající Nejsou
Název, sídlo a právní forma účetních jednotek, v níž je účetní 
jednotka společníkem s neomezeným ručením

Nejsou

V o d o v o d y   a   k a n a l i z a c e   H o d o n í n,   a.  s.,  H o d o n í n

PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM

k  31.12.2008



3. Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech 

Průměrný počet zaměstnanců, z toho řídících pracovníků zaměstnanci
287,30

z toho řídící pracovníci
16,4

Mzdové náklady (v tis. Kč)
(účet 521)

Odměny ostatních členů orgánů
(v tis. Kč)
- odměny (účet 523)

zaměstnanci
69 239

z toho řídící pracovníci
8 575

statutárních

649

dozorčích

420

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů 
řídících, statutárních a dozorčích orgánů

Nejsou

4. Výše půjček, záruk aj. plnění

Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění jak v peněžní formě, 
tak v naturální formě akcionářům, členům statutárních, dozorčích a 
řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů

ČOV Mistřín poskytnuta bankovní záruka ve výši 49 965 tis. Kč

Ostatní plnění:
- bezplatná předání k užívání osobních aut nebo jiných 
 movitých a nemovitých věcí,
- zápůjčka za cenu nižší, než je cena obvyklá,
- využití služeb poskytovaných účetní jednotkou,
- platby důchod. připojištění a pod. 

- použití služebních aut manažerů i pro soukromé účely
- příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců

ČL. II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH 
OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

1. Způsob ocenění:
a) Zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii

b) Dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 vytvořeného vlastní činností
c) CP a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajiště-
 né deriváty

Zásoby pořizuje organizace pouze nákupem. Tyto jsou při pořízení oceňovány cenami 
zjištěnými váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen.Ocenění je zajištěno 
počítačovým programem.
Investice jsou pořizovány pouze dodavatelským způsobem.
V souladu s předpisy jsou oceňovány pořizovací cenou.
Nejsou CP a podíly

2. Způsob stanovení reprodukční PC u majetku 
 oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu 
 účetního období

V průběhu účetního období nebyly pořízeny investice, které by musely být 
oceněny touto cenou. 

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů 
 zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných 
 zásob, druhy nákladů zahrnované do cen zásob na 
 úrovni VN

Vedlejšími pořizovacími náklady při pořizování zásob jsou přepravné a poštovné 
(materiál na dobírku).

4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů 
 odpisování a postupů účtování oproti předcházející-
 mu účetnímu období s vyčíslením peněžních částek 

V roce 2004 byla stavební díla zařazena dle nové klasifi kace CZ-CC na základě novely 
zákona daně z příjmu. V roce 2002 se změnily daňové odpisové sazby u vybraných druhů 
majetku a využila se tak možnost daná zákonem o dani z příjmu. V roce 2001 se změnily 
účetní odpisové sazby u vybraných druhů majetku na úseku kanalizace z důvodu zpřesnění 
věrného zobrazení. Od roku 1999 se do DHM zařazoval majetek s pořizovací cenou nad 40 
tis. Kč a do DNM nad 60 tis. Kč. DDHM s PC 20 tis. – 40 tis. Kč a DDNM s PC 40 tis. – 60 
tis. Kč se odepisuje 4 roky. Od roku 2007 se zařazují do DDNM věcná břemena s PC 20 tis. 
– 60 tis. Kč a odepisují se 4 roky.

5. Způsob stanovení OP k majetku a uvedení zdroje 
 informací

Opravné položky k pohledávkám po splatnosti 3 měsíce
Opravné položky k bezpohybovým zásobám ve výši 10 %

6. Způsob sestavení odpisových plánů a použité 
 odpisové metody při stanovení účetních odpisů

Odpisový plán na účetní i daňové odpisy je vypracován na jednotlivé 
skupiny DM podle SKP a CZ-CC. Odpisový plán je součástí číselníků používaného 
účetního programu a zajišťuje výpočet a měsíční účtování odpisů z  DM v evidenci. Při 
odpisování je používaná pouze lineární metoda odpisování. 

7. Způsob přepočtů údajů v cizích měnách na 
 českou měnu

Údaje v cizí měně byly přepočítávány na českou měnu pevným kursem, který byl platný vždy 
jedno čtvrtletí. Závazky vůči dodavatelům investiční akce Střední Pomoraví/Hodonínsko 
jsou přepočítávány na českou měnu kursem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a 
 závazků, které se v souladu se zákonem oceňují 
 reálnou hodnotou 

Není
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Čl. III DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

1. Dlouhodobý majetek kromě pohledávek 

a) Rozpis na hlavní skupiny samostatných 
 movitých věcí a souboru movitých věcí
 v tis. Kč

Skupina (účet 022)  PC  Oprávky

energetické a hnací stroje
pracovní stroje a zařízení
přístroje a zvláštní technická zařízení
dopravní prostředky 
inventář

241 575
 19 912
 77 596

113 229
 1 056

159 909
17 470 
61 941
85 391 

917

Celkem účet 022 a 082 453 368 325 628

b) Rozpis DNM v tis. Kč účet 013 - soft ware
účet 019 – ostat. NIM
Celkem účet 013, 019 a 073, 079

9 992
2 121

12 113

9 321
1 441

10 762
c) Nájemce - fi nanční pronájem Není

d) Přehled o přírůstcích a úbytcích DM podle 
 skupin v tis. Kč

účet přírůstky úbytky

účet 013 - soft ware
účet 019 – ostatní DNM
celkem účet 013, 019

budovy
stavby
celkem účet 021
 
energetické a hnací stroje
pracovní stroje a zařízení
přístroje a zvláštní technická zařízení dopravní 
prostředky
inventář
celkem účet 022
pozemky účet 031

 334
383
 717

2 258
42 208
44 466

1 753
99

2 006
6 916

0
10 774

 170

0
0
0

 0
4 113
 4 113

471
121

3 295
3 665

 7
7 559

 3 

e) DHM neuvedený v rozvaze v tis. Kč
 DNM neuvedený v rozvaze v tis. Kč

18 096
705 

f) Rozpis hmotného majetku zatíženého 
 zástavním právem, u nemovitostí i věcným 
 břemenem s uvedením povahy a formy tohoto
 zajištění

Zástava v tis. Kč
Budova provozní Hodonín
ČOV Veselí n/Moravou
ČOV Dolní Bojanovice

PC
5 159

15 954
12 776

Oprávky
1 384
3 382

830 

Poznámka: 
Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem přiložen.

g) Přehled majetku s tržním oceněním výrazně vyšším než 
 v účetnictví Není

h) Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých majetkových
 CP a majetkových účastí Viz čl. I., bod 2

i) Zvířata Nejsou evidována 

2. Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 180 dnů v tis. Kč 4 293
b) Pohledávky se splatností více než 5 let ne
c) Pohledávky k podnikům ve skupině ne
d) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem např. ručením jiného 
 subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení ne

e) Pohledávky určené k obchodování, oceněné reálnou hodnotou ne

3. Vlastní kapitál 

a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu 
 účetního období: 

V průběhu úč. období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 14 243 tis. Kč. 
Nerozdělený zisk za rok 2005 určený pro investiční výstavbu byl přeúčtován na samostatný 
analytický účet rezervního fondu. 
Rezervní fond se doplnil o 541 tis. Kč z rozdělení zisku roku 2007. Nerozdělený zisk r. 2007 ve výši 
8 737 tis. Kč určený jako zdroj pro investiční výstavbu byl naúčtován na samostatný analytický účet 
rezervního fondu.
Sociální fond se snížil o 432 tis. Kč. 
V roce 2008 byl zúčtován odložený daňový závazek o 1 134 tis. Kč.
Hosp. výsledek před zdaněním za rok 2008 byl vytvořen ve výši 18 405 tis. Kč. Po zaúčtování daně 
z příjmu právnických osob a odložené daně za rok 2008 činí hospodářský výsledek 16 220 tis. Kč.



b) Rozdělení zisku předcházejícího účetního
 období

Zisk k rozdělení za rok 2007 v Kč: 10 823 925,22 
z toho: 
rezervní fond 541 196,26
sociální fond 1 400 000,--
tantiémy 145 000,--
nerozdělený zisk 8 737 728,96 

c) Základní kapitál 797 076 tis. Kč
ca) Počet akcií

- druh akcií: na jméno 
 na majitele

  se zvláštními právy
- nominální hodnota akcie
- nesplacený vklad
- počet a hodnota vydaných dluhopisů s
 právem výměny za akcie 

 797 076 kusů
 749 821 kusů   
 47 254 kusů
 1 kus
 1 000 Kč
 0
 
 0

4. Závazky

a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 180 dnů Nejsou
b) Závazky se splatností více než 5 let Nejsou
c) Závazky k podnikům ve skupině Nejsou
d) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění Nejsou
e) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za podnik z titulu 
 bank. úvěru, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv Nejsou

f) Další významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena účetní rezerva, jejichž realizace závisí 
 na uskutečnění nejisté budoucí události, např. nejistý soudní spor Nejsou

5. Rezervy

Počáteční zůstatek, tvorba a čerpání rezerv:
459 – ostatní rezervy

Poč.stav Tvorba Čerpání
1 736 tis. Kč -- 1 736 tis. Kč 

6. Výnosy

Rozvržení výnosů z běžné činnosti -tuzemsko 
(zahraničí = 0 )

výroba a rozvod vody 162 644 tis. Kč
odvádění a čištění odpad.vod  158 058 tis. Kč
ostatní služby 11 918 tis. Kč

7. Výzkum a vývoj

Celkové výdaje vynaložené za účet. období na
- výzkum a vývoj Nejsou

8. Přeměna společnosti

a) Struktura vl. kapitálu po přeměně společnosti a její 
 vznik Nebyla přeměna společnosti

b) Fondy, které vznikly v důsledku přeměny Nejsou
c) Další významné údaje Nejsou

9. Výše splatných závazků

a) Pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
  státní politiku zaměstnanosti Závazky jsou placeny ve splatnosti

b) Veřejného zdravotního pojištění Závazky jsou placeny ve splatnosti

10. Výše evidovaných daňových nedoplatků Nejsou daňové nedoplatky

11. Doměrky splatné daně z příjmů za min. účetní 
 období Nejsou doměrky

12. Odložený daňový závazek Stav k 31.12.2008 je 26 264 916 Kč, z toho zaúčtováno:
V r. 2002 30 279 958 Kč
V r. 2003 2 342 176 Kč
V r. 2004 - 2 086 409 Kč
V r. 2005 - 774 063 Kč
V r. 2006 - 106 228 Kč
V r. 2007 - 2 256 359 Kč 
V r. 2008 - 1 134 159 Kč 
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13. Přijaté dotace

a) Na investiční účely V roce 2008 nebyla poskytnuta dotace na investiční účely.

b) Na provozní účely V prosinci 2008 byla poskytnuta dotace na kompenzaci kursových ztrát při implementaci 
projektu Fondu soudržnosti ve výši 38 289 000 Kč.

14. Dlouhodobé bankovní úvěry

ČOV Hodonín     34 455 466,-- Bezúročný úvěr
Zajištění úvěru – zástava ČOV Dolní Bojanovice, ČOV Veselí nad Moravou
Splátky za r. 2008 Kč 8 000 000,--
Poslední splátka 31.03.2011

15. Významné události, které nastaly mezi rozva- 
 hovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
 závěrky

Evropská komise svým rozhodnutím schválila žádost o prodloužení čerpání způsobilých výdajů 
do 31.12.2010 v souladu se schváleným ukončením výstavby Projektu Střední Pomoraví/
Hodonínsko. Na základě tohoto Rozhodnutí bude zahájeno čerpání smluvně zajištěného 
revolvingového úvěru u komerční banky.

16. Ostatní události V  účetní jednotce v  průběhu auditovaného období nenastaly skutečnosti, na jejichž základě 
by bylo nutno zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu Obchodního 
zákoníku §66a.
I nadále jsou v  platnosti dříve uzavřené smlouvy s  akcionáři o nájmu a provozování 
vodohospodářských zařízení.

Sestaveno dne: 
10.03.2009

Podpis statutárního orgánu:

Účetní závěrku sestavil:

Ing. Marta Kočišová
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