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Úvodní slovo předsedy představenstva                                                           

Vážení akcionáři, dámy a pánové!

Máme za sebou další rok úspěšného působení v oblasti služeb pro občany regionu Slovácko.  
Ne vždy se všechno daří. Říká se, že kdo nic nedělá, nic nepokazí.  Nám se celkově dařilo a byly 
naplněny cíle roku 2011 tak, jak je představenstvo schválilo v hospodářském plánu.

V roce 2010 jsme úspěšně završili projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko. Po předání závěrečné 
zprávy a následných kontrolách ze strany ministerstev jsme předpokládali, že přijde proplacení 
20% zádržného z EU. Protože do 31. 12. 2010 prostředky nebyly poukázány, bylo nutné na pře-
chodnou dobu uzavřít překlenovací úvěr. Ani za celý rok 2011 nebyla zpráva ze strany Bruselu 
uzavřena, natož vyplaceno zádržné. Vodovody a kanalizace musely nad plánovaný rámec za-
platit úroky z uvedeného úvěru.
Po skončení díla se neustále mění pravidla hry a my dosud nevíme, na čem jsme. Vzhledem  
k tomu, že jde o významnou částku, její úhrada z prostředků Vodovodů a kanalizací bude mít 
negativní vliv nejen na objem investičních prostředků, ale současně zasáhne i oblast oprav  
a údržby odčerpáním prostředků na úhradu úroků z překlenovacího úvěru.

V roce 2011 jsme dosáhli tržeb ve výši 357 409 tis. Kč, náklady činily 347 256 tis. Kč a zisk před 
zdaněním je 10 153 tis. Kč.
Opět byla významně řešena údržba a opravy, kdy za rok 2011 jsme čerpali náklady ve výši  
31 670 tis. Kč.
Důležitou akcí byla rekonstrukce vodovodního řadu z čerpací stanice Moravský Písek do úprav-
ny vody ve Bzenci. Celkové náklady přesáhly 50 mil. Kč.
V průběhu roku 2011 přišlo i k obnově vozového parku a nákupu manipulační techniky.

V hodnoceném roce jsme opět obhájili certifikáty jakosti.

Kolektivní smlouva uzavřená s odborovou organizací zajistila zaměstnancům růst mzdových 
prostředků a poskytli jsme i další výhody, které byly již součástí Kolektivní smlouvy předchozího 
roku. Stav pracovníků společnosti má snižující se tendenci a to vlivem zvyšování efektivnosti 
práce a zásluhou realizovaných projektů SP/H. K poklesu stavu pracovníků dochází přirozenou 
cestou (odchody do starobního důchodu).

Za odvedenou práci v roce 2011 je třeba poděkovat. Vedení společnosti za udržení nastaveného 
trendu v oblasti kvality vody i odvedené práce. Všem zaměstnancům za včasné a kvalitní pro-
vádění prací na vodovodních a kanalizačních sítích, ale i technickohospodářským pracovníkům  
za zpracování všech druhů podkladů, nutných pro chod organizace.

V dalším období se musíme zaměřit na možnosti zvýšení dodávek pitné vody jak v regionu, tak 
i do dalších okresů. 

Jsme připraveni pomoci všem obcím, které chtějí řešit otázku odpadních vod. Nelze však vkládat 
finanční prostředky do projektů, které nemají budoucnost a které nezajistí ekonomiku provozu. 
Jsme akciovou společností a jako řádný hospodář musíme dodržovat pravidla.

Do dalšího roku přeji všem akcionářům, aby byl vývoj v naší společnosti příznivý a výsledky 
alespoň na úrovni roku 2011.

                                                                 Pavel Čejka, předseda představenstva





5 Výroční zpráva 2011

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:
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 definován 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
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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 Centrálním depozitáři                
 cenných papírů, a.s.
Počet kusů: 47 254 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 47 254 tis. Kč
ISIN: CZ 0009058855

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 233 469

Město Bzenec                                                          101 139

Město Veselí nad Moravou                                        51 669

Město Kyjov                                                               38 399

Město Dubňany                                                         24 074

Město Strážnice                                                         20 873

Přehled držitelů akcií na jméno s podílem větším než 5 % akcií

Město Hodonín, PSČ 695 30                29,29 %
Město Bzenec, PSČ 696 81            12,69 %
Město Veselí nad Moravou, PSČ 698 13  6,48 %



7 Výroční zpráva 2011

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti

Představenstvo

Funkce Jméno a příjmení

předseda Pavel Čejka

1. místopředseda Ing. Miloš Kozumplík

2. místopředseda Mgr. Jiří Mráka

3. místopředseda Mgr. František Lukl, MPA

člen František Tříska

člen Ing. Josef Grmolec

člen Ing. Antonín Gazárek

Dozorčí rada

Funkce Jméno a příjmení

předseda Ing. Vladimír Elšík

místopředseda Mgr. Renata Smutná

člen Ing. Josef Uhlík

člen MUDr. Lubor Šimeček

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 provozu 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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Provoz Kyjov – neúprosný zub času zapracoval na fasádě

Provoz Kyjov – v novém slušivém kabátě
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Hlavní aktivity společnosti v roce 2011

Výroba a distribuce pitné vody

Na úseku výroby a distribuce pitné vody byl plán výroby v hmotných jednotkách splněn na 99,1 %.  
V roce 2011 bylo odběratelům akciové společnosti fakturováno 6 103 tis. m3 pitné vody, z toho 
obyvatelstvu 4 076 tis. m3 a ostatním odběratelům 2 027 tis. m3. 
V roce 2011 bylo na provozovaných vodovodních systémech odstraněno celkem 131 poruch. 
Ukazatel celkových ztrát u vyrobené vody ve sledovaném roce činil 11,3 %, což představuje sní-
žení o 1 % oproti loňskému roku. Průměrná spotřeba vody na 1 obyvatele v roce 2011 dosáhla 
83,3 l/os/den.
Dodávka pitné vody si zachovávala svoji stabilitu jak v kvalitativních parametrech, tak v potřeb-
ném množství. Ke zvýšení provozní jistoty v kvalitě dodávek přispěly i rekonstrukce a provo-
zování stěžejních objektů s úpravou vody. K výraznému zlepšení kvality dodávané pitné vody 
přispělo definitivní sjednocení způsobu hygienického zabezpečení používáním chlordioxidu, 
dávkovaného na všech zdrojích a dopravních systémech společností provozovaných. Uvedené 
opatření nejenom zvýšilo jistotu hygienického zabezpečení, ale příznivě ovlivnilo vnímání vody 
spotřebitelem z pohledu jejích organoleptických vlastností.

Vybrané údaje o vodovodech

Provoz vodovodů
měrná 
jedn.

2007 2008 2009 2010 2011

Délka vodovodní sítě provozované 
celkem

km 1 068 1 049 1 048 1 055 1 057

Délka vodovodní sítě v majetku 
společnosti

km 766 748 743 749 748

Délka vodovodní sítě cizí provozované km 302 301 305 306 309

Počet vodovodních přípojek ks 35 558 35 903 36 065 36 329 36 569

Délka vodovodních přípojek km 286 289 289 292 293

Počet úpraven vody celkem ks 4 4 4 4 4

- z toho v provozu ks 3 3 3 3 3

Voda vyrobená ve vlastních vh. zařízení tis. m3 8 080 8 121 7 993 7 504 7 455

- z toho voda povrchová tis. m3 1 001 1 007 925 908 903

Voda předaná tis. m3 673 673 676 641 654

Počet obyvatel napojených na vodovod osob 130 448 130 558 131 000 131 000 132 000
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Měrná spotřeba pitné vody v letech 1996 – 2011
(l/os/den)

Vývoj spotřeby pitné vody v letech 1996 – 2011
(tis. m3/rok)
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Odvádění a čištění odpadních vod

Na úseku odvádění a čištění odpadních vod byl plán vody odkanalizované v hmotných jednot-
kách splněn na 100,1 %. Odběratelům bylo celkem fakturováno 6 124 tis. m3 stočného, z toho 
obyvatelstvu 3 414 tis. m3 a 2 710 tis. m3 ostatním odběratelům. Opětovně se prokázala efektivita 
provádění systematické kontroly napojení producentů odpadních vod na provozovanou kanali-
zaci.
Údržba kanalizace byla v průběhu roku 2011 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 119 km kanalizační sítě.

Vybrané údaje o kanalizacích

Provoz kanalizací
měrná 
jedn.

2007 2008 2009 2010 2011

Délka kanalizační sítě provozované
celkem

km 578 575 583 600 604

Délka kanalizační sítě v majetku 
společnosti

km 291 283 287 289 290

Délka kanalizační sítě cizí provozované km 287 292 296 311 314

Počet kanalizačních přípojek ks 23 832 24 155 24 406 24 629 24 732

Délka kanalizačních přípojek km 184 186 190 193 194

Počet ČOV provozovaných společností ks 24 24 24 24 24

- z toho mechanicko-biologické ks 24 24 24 24 24

Počet ČOV v majetku společnosti ks 9 14 14 14 14

Množství čištěných odpadních vod 
na ČOV

tis. m3 8 953 7 968 8 938 10 393 8 763

Počet obyvatel napojených na kanalizaci osob 108 825 109 469 109 575 109 613 109 472
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Přehled množství odpadních vod v obcích a městech s ČOV
(tis. m3)

Přehled fakturovaného množství odpadních vod
(tis. m3)
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Integrovaný systém managementu

Vývoj zavedeného integrovaného systému managementu podle standardů environmentálního 
managementu (EMS - dle normy ISO 14001:2004) a managementu kvality (QMS - dle normy 
ISO 9001:2008) pokračoval v roce 2011 cestou kvalitního udržování a neustálého zlepšování, 
a to s maximálním zaměřením na uspokojování oprávněných potřeb zákazníků za současného 
respektování souvisejících právních a dalších předpisů státní správy.
Z každoročně zpracovávaného dokumentu „Přezkoumání zavedeného IMS vedením a. s.“, který 
poskytuje přehled v podobě 16 příloh mapujících kompletní činnost společnosti i její dopad  
na okolí a životní prostředí, je za rok 2011 patrné, že společnost Vodovody a kanalizace Hodo-
nín, a.s.:
 •  vykazuje ve všech důležitých parametrech environmentálních aspektů dobrý stav, po přihléd-

nutí ke klimatickým a povětrnostním podmínkám za uplynulý rok i zlepšení
 •  snaží se minimalizovat negativní vliv provozních činností na životní prostředí a v některých 

procesech zvyšuje pozitivně vliv na ŽP 
 •  dodržuje shodu s právními požadavky a dalšími požadavky vodohospodářských orgánů

V tomto roce proběhly ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. dvě pravidelné kon-
trolní prohlídky zavedeného IMS a to v měsících únoru a září. Čtyřdenní únorová návštěva dvou 
auditorů společnosti Lloyd‘s Register Quality Assurance sloužila zároveň jako poklad pro dopo-
ručení obnovení platnosti certifikátu pro integrovaný systém řízení kvality a environmentu dle 
ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. V průběhu návštěvy pro obnovení platnosti certifikátu bylo 
konstatováno, že integrovaný systém managementu QMS a EMS je ve společnosti zaveden, udr-
žován a kontinuálně zlepšován na mimořádně dobré úrovni odpovídající zaměření a velikosti 
společnosti v souladu s ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Je funkční a dává záruku naplňování 
požadavků zákazníků, platné legislativy a dalších požadavků na ochranu ŽP. V průběhu ná-
vštěvy nebyly konstatovány žádné neshody. Doporučeno obnovení platnosti certifikátu na další 
tříleté období. Nový certifikát vydala certifikační společnost Lloyd’s Register EMEA, Praha, v za-
stoupení Lloyd’s Register Quality Assurance Limited pod č. PRA 0004365 ke dni 21. února 2011 
s platností do 20. února 2014. 
Zavedený systém integrovaného řízení je efektivním nástrojem zvyšování účinnosti procesů  
a snižování jejich dopadů na životní prostředí, o čemž auditory certifikační společnosti přesvěd-
čily zejména trendy sledovaných parametrů účinnosti procesů, z nichž za jedny z rozhodujících 
byly auditory považovány ztráty vody z potrubí a dosahované účinnosti ČOV. Kontinuální zlep-
šování téměř ve všech prověřovaných oblastech spolu s kompetentním personálem, jak vyplývá 
ze závěrečných zpráv auditů provedených v roce 2011, je považováno za silnou stránku společ-
nosti a je nejlepším předpokladem jejího dalšího rozvoje. 
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Certifikát
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Majetkoprávní oblast

Majetkoprávnímu oddělení (MPO) se v roce 2011 podařilo realizovat výkup pozemků potřeb-
ných pro a. s. v rámci předmětu podnikání. Jedním z nejvýznamnějších počinů byl např. výkup 
pozemků v areálu VDJ Vracov.
V roce 2011 byly průběžně uzavírány smlouvy o zřízení věcného břemene, jako např. stavba 
„Koryčany, ul. Smetanova, Tyršova – rekonstrukce kanalizace,“ „Hodonín – Pančava, oprava 
vodovodu,“ „Kyjov – Seifertovo nám., oprava kanalizace“ atd. Nadále byly sepisovány nové 
dodatky ke smlouvám o provozování vodních děl.
V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích realizovalo MPO smlouvy o přeložkách.
Průběžně řeší náhrady škod, které vznikly jak naší a. s., tak odběratelům. MPO taktéž provádí 
stabilně právní poradenskou konzultační činnost pro všechny provozy či oddělení společnosti  
a řeší pohledávky až do oblasti vymáhání.
I v roce 2011 MPO kompletně zajišťovalo konání řádné Valné hromady 2011 počínaje objed-
náním firmy Centin a.s., objednávkou sálu pro konání řádné valné hromady na MKS Kyjov  
a v neposlední řadě zajištěním notáře. 
Byl pořízen software pro výpočet daně z nemovitostí, sloužící zároveň k evidenci všech pozem-
ků a nemovitostí, které má společnost ve svém vlastnictví.

Odbytová činnost

Oddělení odbytu patří mezi nejdůležitější části podniku komunikující jak s vnějším prostředím, 
tedy s jednotlivými dodavateli i odběrateli, tak s vnitropodnikovými útvary společnosti a po-
skytuje cenné a nezbytné informace ekonomickému i technickému oddělení. Cílem oddělení 
je zkvalitnit poskytované služby zákazníkům, a to jak vnějším tak vnitřním. Proto byl zaveden 
nový systém fakturace vodného a stočného nazvaný FAVOS. Dodavatelem nového modulu je 
firma Infinity, jejíž tým konzultantů pomohl našim uživatelům v krátkém čase zvládnout nový 
modul FAVOS, postavený na platformě Microsoft Dynamics NAV. Jednotliví uživatelé si navrže-
ný systém osvojili, odpadly pomocné evidence, zpřesnily se předávané informace. Požadované 
údaje lze během okamžiku vyhledat a připravit. Nemusí se již složitě sestavovat měsíční výkazy  
pro oddělení účetní evidence, ale účetní si je mohou vyhledat přímo v systému. Celý proces se 
tak zrychlil a zefektivnil. 
Byly zmodernizovány webové stránky tak, aby se v nich zákazníci lépe orientovali a snáze na-
šli všechny požadované informace. Od 1. 1. 2011 byla provedena centralizace zákaznického 
centra. Pracoviště zákaznického centra byla z provozů přesunuta do sídla akciové společnosti. 
Zákazníci tak na jednom místě vyřídí vše - od technického vyjádření k budovaným vodovodním 
a kanalizačním přípojkám, přes vyjádření k projektům, až po uzavření nebo změnu smlouvy. 
V jednom místě si může zákazník vyzvednout potřebné doklady pro další svá jednání, zaplatit 
zálohy, faktury, či vyřídit případné reklamace. 
Zákazníci kladně hodnotili především přístup pracovníků oddělení odbytu při vyřizování poža-
davků, a to jak při osobním, tak i při telefonickém jednání. Poukazovali na to, že vyplňování tis-
kopisů je jednoduché a přehledné. Oceňují ochotu zaměstnanců při samotném vypisování údajů 
do tiskopisu a při podávání podrobných informací k řešení jejich problému. 
Reklamace, stížnosti a žádosti byly vyhodnocovány a v souladu se zákonem a interními předpisy 
řešeny na oddělení odbytu a ve spolupráci s příslušným provozem.
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Vodohospodářský rozvoj

V roce 2011 bylo podle schváleného plánu investic proinvestováno celkem 105 241 tis. Kč. 

Z toho: 

Investiční výstavba  v tis. Kč

Stavební investice 70 187

Strojní investice  14 052

Nehmotné investice  2 027

Pozemky 322

Smluvní závazky (splátky úvěrů, návratné finanční výpomoci) 18 653

Celkem 105 241

Po realizaci projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko, kterým byla řešena zejména problema-
tika odvádění a čištění odpadních vod (rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod)  
a rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Bzenec – Přívoz, zahájila a. s. koncepční přípravu  
a realizaci projektů, zaměřených na rekonstrukce a zkapacitnění vodovodních přivaděčů. 

Mezi priority patří přivaděče: 
1/ ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu 
 (realizace 2011, 2012) 
2/ Bohuslavice – rekonstrukce vodovodního přivaděče (realizace 2012, 2013)    
3/ Hodonín – Bažantnice, havarijní rekonstrukce části přívodního vodovodního řadu 
 (dokončeno v roce 2011) 
4/ Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu (předpokládaná realizace  
 2012, 2013) 
5/ VDJ Mutěnice – VDJ Dubňany, rekonstrukce přívodního vodovodního řadu
 (předpokládaná realizace 2013, 2014)  

V roce 2011 byla ukončena prioritní zakázka Hodonín – Bažantnice, havarijní rekonstrukce 
části přívodního vodovodního řadu. Celkové rozpočtové náklady stavby činily 6 190 tis. Kč.  
Ke stavbě byla zajištěna dotace z Ministerstva financí v celkové výši 3 000 tis. Kč.  

V rámci stavebních investic byla v roce 2011 zahájena prioritní zakázka ČS Moravský Písek – 
ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu. Rozpočtové náklady stavby v souladu  
s uzavřenou SoD činí 52 703 tis. Kč. Realizace zakázky je rozčleněna na rok 2011 a 2012. K této 
investiční zakázce je na rok 2011 poskytnuta dotace z Ministerstva financí ve výši 8 000 tis. Kč  
a pro rok 2012 ve výši 15 000 tis. Kč, Celkem je na tuto zakázku poskytnuta z Ministerstva financí 
dotace ve výši 23 000 tis. Kč.
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ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného řadu – tvárná litina DN 400 dle ČSN 
EN 545 s vnitřní vystýlkou stříkaným polyuretanem tl. 1 000 µm a vnější antikorozní ochranou  

ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného řadu  
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V roce 2011 byla zahájena příprava investiční zakázky Bzenec – zkapacitnění výtlačného vo-
dovodního řadu. K této investiční zakázce bylo vyřízeno v roce 2011 rozhodnutí o umístění 
stavby. Předpokládané rozpočtové náklady cca 28 000 tis. Kč.  Termín realizace 2012 až 2013, 
s předpokladem zajištění dotace.  
V témže roce byla dokončena příprava investiční zakázky Bohuslavice – rekonstrukce vodo-
vodního přivaděče. Bylo vyřízeno rozhodnutí o umístění stavby, stavební (vodoprávní) povolení  
a byla uzavřena SoD s vybraným uchazečem. Termín zahájení stavby 03/2011. Rozpočtové ná-
klady stavby v souladu s uzavřenou SoD činí 14 360 tis. Kč. Termín dokončení stavby je 06/2013. 

Z ostatních investičních zakázek realizovaných v roce 2011 uvádíme dále pouze některé: 
VDJ Poddvorov I, rekonstrukce technologického potrubí, celkové náklady 2 891 tis. Kč (výměna 
potrubí provedena za provozu, bez náhradního zásobování obyvatelstva).

VDJ Poddvorov I, rekonstrukce technologického potrubí 

Dostavba areálu ČOV Hodonín (vodárenský dvůr), celkové náklady stavby 21 512 tis. Kč. 
Vodárenský dvůr byl v roce 2011 dokončen, zkolaudován a provozní středisko Hodonín bylo 
přestěhováno do těchto nových prostor.         

Dostavba areálu ČOV Hodonín (vodárenský dvůr) před realizací a po realizaci 
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Dostavba areálu ČOV Hodonín (vodárenský dvůr), garáže 

ČOV Tvarožná Lhota – rozšíření ČOV, celkové náklady stavby 963 tis. Kč 

ČOV Tvarožná Lhota, rozšíření ČOV 

ČOV Tvarožná Lhota, rozšíření ČOV 
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Koryčany, ul. Smetanova, Tyršova, celkové náklady stavby 5 077 tis. Kč 

Strážnice – rekonstrukce odlehčovací komory OK 1C, celkové náklady stavby 4 293 tis. Kč  

V rámci strojních investic v celkové hodnotě 14 052 tis. Kč byla zajištěna obnova strojového par-
ku, čerpací, měřící a regulační techniky.  Z toho strojní investice pro vodovody ve výši 6 126 tis.  
Kč, strojní investice pro kanalizace 4 458 tis. Kč a správa 3 468 tis. Kč.  

V rámci smluvních závazků v celkové výši 18 653 tis. Kč byla uhrazena poslední splátka úvě-
ru na intenzifikaci ČOV Hodonín ve výši 2 456 tis. Kč, splátky úvěru na tlakový vůz provozu  
v Kyjově ve výši 2 866 tis. Kč, splátka investičního úvěru SP/H ve výši 10 000 tis. Kč a záloha  
na investici ČOV Svatobořice Mistřín 3 331 tis. Kč. 

Projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko: přes veškerou snahu a iniciativu všech dotčených orgánů 
(MMR ČR, SFŽP ČR, MŽP ČR) se nepodařilo české straně ani v roce 2011 zajistit u DG Regio 
v Bruselu k projektům financovaným z Fondu soudržnosti výplatu zádržného ve výši 3 546 568 
EUR. Úhradu zádržného lze, dle písemného sdělení MMR ČR, předpokládat v roce 2012.     
 

ČOV Ježov– technologie uvnitř objektu

ČOV Ježov – malebný objekt 
ukrývající technologii
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Technicko-provozní činnost
 
Diagnostika vodovodních sítí 

Hlavním přínosem střediska Diagnostika vodovodních sítí, je vyhledávání poruch na vodovod-
ním potrubí, jak při preventivním odhalování poruch, tak při vyhledání poruch na základě hlá-
šení dispečinku nebo jiných osob. Významným a neustálým přínosem této činnosti je přesné 
označení poruchy s cílem eliminovat náklady na výkopové práce a následné uvedení povrchů 
do původního stavu. Součástí diagnostiky sítí je i kontrola vytyčovacího vodiče a vytyčení vodo-
vodního potrubí v rámci realizace staveb všeho druhu.
V obcích, kde společnost provozuje vodovod pro veřejnou potřebu, je tímto střediskem prová-
děna kontrola provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody, jimiž jsou podzemní  
a nadzemní hydranty v celkovém počtu téměř jeden tisíc. Následně jsou zpracovány revizní 
zprávy, které slouží pro projektanty a stavebníky v rámci dokladování zabezpečení požární vo-
dou. Tyto informace jsou dostupné i prostřednictvím aplikace v GISu pro všechny zainteresované 
strany.
V roce 2011 byla provedena preventivní kontrola vodovodní sítě s cílem odhalení skrytých po-
ruch ve 21 obcích a městech. Střediskem diagnostiky vodovodních sítí bylo lokalizováno celkem 
203 poruch, z toho při preventivních kontrolách bylo odhaleno 31 poruch různého rozsahu. 
Výše uvedená činnost a včasné odhalení poruch se zásadní měrou podílí na velmi nízkém podílu 
ztrát v trubní síti, jenž za rok 2011 činí v působnosti naší společnosti pouze 9,1 %.
Při odhalování poruch, je používáno moderních detekčních přístrojů, z nichž za zmínku stojí 
především multikorelační přístroj ENIGMA, který je schopen na dlouhém úseku vodovodní sítě 
přesné detekce úniků vody z potrubí. Při práci jsou používány i další přístroje k odhalení poruch, 
jako jsou korelátory EUREKA, programovatelné sběrače šumu PHOCUS, moderní půdní mikrofo-
ny apod. V roce 2011 bylo středisko diagnostiky vodovodních sítí dovybaveno jedním moderním 
půdním mikrofonem k poslechu v  místech, kde není jiná možnost přesné detekce.

Diagnostika kanalizačních sítí 

Rok 2011 byl posledním rokem, ve kterém bylo k monitoringu kanalizační sítě používáno stá-
vající monitorovací vozidlo s řídicím systémem itv 700 německého výrobce itv. V závěru roku 
2011 bylo, s ohledem na náročnější požadavky na výstupy kamerových prohlídek, vybráno nové 
monitorovací vozidlo téhož výrobce jako náhrada za vozidlo stávající. Nový kamerový vůz bude 
vybaven nejmodernější diagnostickou technologií pro prohlídku kanalizačních sítí se dvěma  
kamerovými vozíky. Jeden vozík pro kontrolu kanalizační sítě od světlosti potrubí 150 mm, druhý 
pro satelitní nástavbu ke kontrole kanalizačních přípojek přímo z hlavního kanalizačního potru-
bí.
Kamerové prohlídky velmi úspěšně pomáhají při odhalování nedovoleného vypouštění odpad-
ních vod do veřejné kanalizace a také při odhalovaní poruch na veřejném vodovodu a vniku 
balastních vod do kanalizace. Prohlídky jsou důležitým podkladem pro posuzování stavu kana-
lizace, plánování oprav, rekonstrukcí s nezbytným následným ověřováním kvality provedených 
prací při přejímce staveb. Výsledky kamerových zkoušek jsou využívány i při kontrole a zaměřo-
vání kanalizačních přípojek do prostředí GIS. 
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V průběhu roku 2011 byla kamerová inspekce provedena na dílčích úsecích kanalizačních sítí 
měst a obcí v celkové délce 19 222 m s rozdělením podle provozů: 

Hodonín 3 491 m
Kyjov 7 947 m
Veselí nad Moravou 7 784 m

Chemická služba vodovodů 

Chemická služba vodovodů je akreditovaná laboratoř č. 1330, která provádí fyzikálně-chemické, 
mikrobiologické, biologické a organoleptické rozbory vod, včetně odběru vzorků.
Jako každý rok proběhla v roce 2011 v laboratoři dozorová návštěva akreditačního orgánu – ČIA 
o.p.s. Auditoři konstatovali, že všechny postupy v laboratoři jsou v souladu s normou ČSN EN 
ISO 17 025.
Pracovníci laboratoře denně kontrolují provoz ÚV Bzenec Přívoz, 1 x týdně provoz ÚV Koryčany 
a ÚV Moravská Nová Ves podle platných vyhlášek a předpisů
Hlavním úkolem laboratoře je kontrola kvality pitné vody v distribuční síti a přímo u spotřebitele, 
podle vyhlášky 252/2004 Sb.
V roce 2011 byla v laboratoři dokončena výměna laboratorního nábytku ve všech prostorách, 
pořízen nový spektrofotometr, takže práce probíhají větší efektivitou.
Pracovníci laboratoře se neustále vzdělávají a účastní mezilaboratorních porovnávání, aby stále 
pracovali podle nejnovějších poznatků a postupů.
V roce 2011 analyzováno cca 5 000 vzorků nejen pro potřeby našich provozů, ale i pro externí 
zákazníky. Služeb laboratoře využívá stále větší počet zákazníků, což svědčí o profesionálním 
přístupu laboratoře k zákazníkům a snaze pro ně najít vždy optimální řešení vyskytujícího se 
problému.

Chemická služba kanalizací 

Všechny požadované odběry a rozbory odpadních vod, ať už z čistíren odpadních vod, průmy-
slových podniků, výpustí obcí nebo požadavky externích zákazníků byly bezezbytku a v záko-
nem požadovaném termínu splněny. Četnost kontrol kvality odpadních vod je dána legislativou 
a vodoprávními rozhodnutími. V průběhu prací nebyly shledány závažnější nedostatky v kvalitě 
odpadních vod vypouštěných z čistíren a hodnoty sledovaných parametrů se většinou pohybo-
valy hluboko pod limity vypouštění odpadních vod do toků stanovených vodoprávními úřady.
Počet analyzovaných vzorků odpadních vod v roce 2011 dosáhly počtu 5 761.
Pokračovala plánovaná modernizace laboratorního zařízení ve stávajících prostorách. V roce 
2011 byl zakoupen multiparametrový přístroj pro měření pH, rozpuštěného kyslíku a vodivosti, 
vhodný především pro terénní měření v nádržích a tocích.
Objektivní a správné výsledky analýz byly i v roce 2011 posuzovány auditory ČIA. Uplatňované 
metody při všech činnostech CHSK jsou šetrné k životnímu prostředí v souladu s vyhlášenou 
politikou EMS a v souladu s politikou IMS akciové společnosti.
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Energetika

Ve druhé polovině roku 2011 bylo provedeno veřejné výběrové řízení na dodavatele elektrické 
energie a zemního plynu. Především u ceny za elektrickou energii bylo dosaženo výrazné úspo-
ry, neboť elektrická energie je jednou z největších nákladových položek společnosti.
V roce 2011 činila spotřeba elektrické energie u všech zařízení 11 945 MWh, což představuje 
pokles o 1,2 % oproti roku 2010. U normové spotřeby vyjádřené k množství odkanalizované 
či vyrobené vody došlo k mírnému nárůstu z 0,4576 kWh/m3 v roce 2010 na 0,4777 kWh/m3 
v roce 2011.
V roce 2011 byly zahájeny práce na realizaci zakázky na posílení kogenerace na ČOV Hodonín, 
kde je plánováno osazení nové kogenerační jednotky se jmenovitým elektrickým výkonem  
125 kW a maximálním tepelným výkonem 173 kW. Jednotka využívá ke spalování bioplyn, který 
je produkován místním kalovým hospodářstvím ČOV. Instalací kogenerační jednotky se výrazně 
zvýší energetická soběstačnost ČOV Hodonín a přidanou hodnotou bude příjem zeleného bonu-
su za výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

Strojní investice

V roce 2011 bylo na strojní investice vynaloženo celkem 14 052 tis. Kč. Pokračovala obměna vo-
zového parku, která byla zaměřena především na techniku umožňující zvýšení produktivity prá-
ce. Pořízena byla například dvě minirypadla JCB, dvě svahové sekačky Spider, traktor pro údržbu 
ploch ochranných pásem. Obnova proběhla u čerpací techniky, vodoměrů, výpočetní techniky 
a prostředků zajišťujících komunikaci a přenos dat v rámci  přenosů z jednotlivých provozoven 
a objektů, a to jak na úseku vodovodů, tak úseku kanalizací.
Významnou investicí do technologie čištění odpadních vod je především pořízení měřící  
a regulační techniky pro řízení aerace v aktivacích na základě obsahu dusíkatého znečištění. 
Sondy a regulační technika pro toto řízení aktivace, byly pořízeny pro ČOV Strážnice a Bzenec. 
Cílem je optimalizace spotřeby energie při optimálním průběhu nitrifikace a denitrifikace v akti-
vačních nádržích.
V roce 2011 bylo provedeno výběrové řízení na dodávku kombinovaného komunálního vozu, 
který doplní stávající dva vozy již provozované. Vozidlo KAISER Eco Combi II bylo přiděleno 
pro území provozu vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou a je garantem kvalitní údržby  
v čištění kanalizační sítě s vysokou produktivitou provedené práce. 

Pracoviště GIS

Zásadní novinkou roku 2011 je spuštění aplikace iGIS.WEB. Jedná se o bezplatnou službu ur-
čenou pro širokou veřejnost, která poskytuje základní informace o existenci a průběhu pro-
vozovaných sítí, včetně možnosti automatického písemného vyjádření a následného uložení  
do archivačního systému.
V průběhu roku se začalo s přípravou na propojení informačních systémů GIS a ZIS. Projekt je 
časově značně náročný, takže práce budou probíhat i v roce 2012.
Byla zakoupena geodetická GPS – Leica Viva NetRover GS08, pomocí které můžeme provádět 
vlastní částečná geodetická měření v terénu. Nákupem společnost ušetří značné finanční pro-
středky na dodávaných službách.
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GIS byl rozšířen o nový modul na pozemky. Modul byl vytvořen ve vlastní režii pracoviště GIS a. s.  
a umožní jednotný přehled o všech pozemcích v majetku a. s., včetně vazeb na provozované 
sítě a objekty.    
Byly zakoupeny aktuální databáze popisných a parcelních čísel z ČÚZK. Byly upraveny  
pro vlastní potřeby a zapojeny do našich informačních systémů, kde slouží k vyhledání a lokali-
zaci. Pracoviště tak již není odkázáno na vlastní tvorbu těchto databází. 
V průběhu roku 2011 bylo uloženo celkem 2 668 nových dokumentů včetně jejich napojení  
na objekty. V archivu GIS je v současné době uloženo 20 886 dokumentů.

 

ČOV Svatobořice-Mistřín

Okolí čerpací stanice odpadních vod Bohuslavice v období přívalových  
dešťů 
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Personální a mzdová politika

Vedle každodenní běžné pracovněprávní agendy, která byla vedena v souladu se Zákoníkem prá-
ce a dalšími právními a mzdovými předpisy, probíhalo další vzdělávání zaměstnanců a v nepo-
slední řadě byla zabezpečena péče o jejich zdraví. V průběhu roku bylo zrealizováno periodické 
školení a vzdělávací akce zaměstnanců s cílem prohlubování jejich kvalifikace.  
V roce 2011 došlo, zejména formou přirozených odchodů, k postupnému snížení stavu zaměst-
nanců na plánovaný počet 267,2, z toho 200,8 mužů a 66,4 žen (v dělnické kategorii 178,2  
a v kategorii technickohospodářských pracovníků 89,0). 

Průměrný věk zaměstnanců společnosti v roce 2011:
muži   45 let 
ženy   44 let

Kvalifikační struktura

Vzdělání

Základní 11

Střední odborné 146

Střední odborné (vyučen + maturita) 11

Střední odborné (maturita) 71

Vyšší odborné 3

Vysokoškolské 26

Průměrná mzda na zaměstnance za rok 2011 dosáhla 23 502 Kč.

Osobní rozvoj zaměstnanců je důležitou složkou péče o zaměstnance a přispívá k dalšímu roz-
voji společnosti. Zaměstnanci absolvovali odborné semináře a kurzy zaměřené na zvýšení od-
bornosti a profesních znalostí a standardní školení ke změnám v legislativě.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti probíhalo v souladu se směrnicí S-UR-07 Výcvik, povědo-
mí a odborná způsobilost zaměstnanců, a to jak na základě legislativy, tak na základě požadavků 
vedoucích jednotlivých oddělení.
V roce 2011 bylo na vzdělávací akce vynaloženo 486 tis. Kč, z toho cca 30 % prostředků  
na vzdělávání zaměstnanců dělnických profesí (Vyhl. 50/78 Sb., strojníci, vazači a jeřábníci, 
svářeči, řidiči VZV, řidiči referenti a profesní, obsluhy chlorovacího zařízení). Část prostředků 
byla realizována ve vzdělávacích akcích: BOZP a PO, ekonomické kurzy, vodohospodářství, 
management, personalistika, legislativa.
Dvakrát do roka pořádají vodohospodářské společnosti sportovní akce pro zájemce z řad za-
městnanců příbuzných společností. I na těchto akcích nás reprezentují naši zaměstnanci.
Všichni nově příchozí zaměstnanci jsou proškolování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci a v oblasti systému kvality. Současně jsou pak zaškoleni přímo na příslušném pracovišti.
Pokračovala rovněž spolupráce se středními a vysokými školami v oblasti poskytování provozní 
praxe studentů. 
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Společnost nezapomíná ani na své bývalé zaměstnance – dnes důchodce. Uspořádala setká-
ní, kde vedení společnosti bývalé zaměstnance informovalo o změnách ve službách veřejnosti  
a významných činnostech v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a samo-
zřejmě o hospodářských výsledcích, které dosáhla společnost v předchozím roce. 
Využívání sociálních výhod umožňuje čerpání sociálního fondu společnosti: příspěvek na stra-
vování, odměny při životních a pracovních jubileích, odměny při prvním skončení pracovního 
poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod, osobní konta zaměstnanců – Flexi 
passy, příspěvek na penzijní připojištění. Zaměstnancům vybraných profesí byl poskytnut příspě-
vek na rehabilitační a rekondiční pobyty, hrazeno očkování proti klíšťové encefalitidě a žlouten-
ce a všem zájemcům hrazeno očkování proti chřipce.
Vzájemné závazky zaměstnavatele i odborové organizace vyplývající z uzavřené Kolektivní 
smlouvy byly naplněny. Pro rok 2012 byla dne 29. 11. 2011 uzavřena nová Kolektivní smlouva, 
která byla v souvislosti se změnami legislativních předpisů, zejména pak novelou zákoníku práce 
(účinnost od 1. 1. 2012), upravena samostatným dodatkem ke KS.

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců
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Hospodářské výsledky společnosti v roce 2011

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. 188/2011 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 podvoj-
ného účetnictví. 
V souladu s těmito zákony vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 10 153 063,94 Kč. Tento 
zisk dává předpoklad k naplnění jednotlivých fondů společnosti. 
Společnosti nevznikla za rok 2011 povinnost odvádět daň z příjmu právnických osob.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč)

Rok 2008 2009 2010 2011

Základní kapitál 797 076 797 076 797 076 797 076

Kapitálové fondy 99 327 99 327 99 327 99 327

Zákonný rezervní fond 186 460 200 830 199 495 210 761

Statutární fondy - soc. fond 450 489 0 708

Nerozdělený zisk minulých let 26 357 26 357 26 357 26 357

Neuhrazená ztráta minulých let -26 357 -26 357 -26 357 -26 357

Hospodářský výsledek 16 220 -985 16 531 10 153

Vlastní kapitál celkem 1 099 533 1 096 737 1 112 428 1 118 025

Návrh na rozdělení zisku (Kč)

Zisk k rozdělení 10 153 063,94

Rezervní fond 507 653,20

Sociální fond 1 500 000,00

Tantiémy 350 000,00

Nerozdělený zisk 7 795 410,74

Změny v přijatých úvěrech (tis. Kč)

Úvěr Zahájení čerpání úvěru Výše úvěru Zůstatek k 31.12.2011

Tlakový vůz M.A.N. (Kaiser) 2009 9 452 2 271

Revolvingový úvěr SP (do r. 2010) 2009 250 000 86 403

Investiční úvěr SP (do r. 2025) 2010 160 000 140 000
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Revolvingový úvěr byl používán pro financování rozsáhlého projektu Středního Pomoraví/
Hodonínsko v průběhu rekonstrukce v letech 2008 – 2011.
Po dokončení rekonstrukce byl revolvingový úvěr částečně překlopen na investiční úvěr (160 000 
tis. Kč). Z důvodu neuhrazení zbytku dotace z Fondu soudržnosti, kterou měl být splacen zůsta-
tek revolvingového úvěru ve výši 86 403 tis. Kč, si společnost byla nucena v březnu roku 2011 
vzít krátkodobý překlenovací úvěr. 

Cenová politika

Společnost i v roce 2011 uplatňovala dvousložkovou formu vodného a stočného. Její pohyblivá 
složka byla jednotná pro všechny odběratele společnosti.
Cena:

- Vodné  21,53 Kč/m3 (bez DPH)
- Stočné  25,82 Kč/m3 (bez DPH)

Pevná složka ceny vodného i stočného zůstala pro jednotlivé kategorie od zavedení dvousložko-
vé formy vodného a stočného (rok 2003) na stejné úrovni.

Tržby a výnosy

Struktura výnosů v tis. Kč

Výnosy podle druhu činnosti 2009 2010 2011

Výroba a rozvod vody včetně vody předané 166 506 164 579 166 480

Odvádění a čistění odpadních vod 159 979 173 085 176 221

Služby stavebně – montážního charakteru 4297 3 910 3 405

Kanalizační práce 5486 5 161 4 970

Ostatní služby 1 903 1 984 1 996

Tržby celkem 338171 348 719 353 072

Celkový objem výnosů v roce 2011 vzrostl oproti roku 2010 o 1,2%. 
Na úseku výroby a dodávky pitné vody se na objemu prodané pitné vody podílí obyvatelstvo 
66,8 % a ostatní odběratelé 33,2 %. V porovnání s minulým rokem došlo k nárůstu prodané pitné 
vody o 1,1 %. 
Přestože na úseku odvádění a čištění odpadních vod zaznamenáváme v hmotných jednotkách 
pokles oproti minulému roku (o 1,1%), objem výnosů vzrostl o 1,8%, a to především z důvodu 
navýšení ceny stočného oproti roku 2010 (o 1,07 Kč/m3).
Ostatní činnosti, představují doplňkové činnosti, jsou to zejména služby stavebně montážního 
charakteru, kanalizační práce, ostatní služby (laboratoře pitných a odpadních vod, diagnosti-
ka vodovodních a kanalizačních sítí, služba GIS). Jejich objem se snížil oproti loňskému roku  
o 6,2% (o 684 tis. Kč).
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Struktura výnosů v mil. Kč
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Struktura nákladů v mil. Kč

           

   

VDJ Bukovany – převaděč mikrovlnného spojení 
pro podnikovou síť

VDJ Šardice – vodojem speciální konstrukce 
pro poddolované území se základovou  
deskou tvaru polokoule
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Zpráva dozorčí rady

Zpráva DR za rok 2011

Dozorčí rada pracovala v uplynulém období od poslední volební valné hromady, konané  
v červnu 2011, ve stejném složení, v jakém byla zvolena touto valnou hromadou a zaměstnanci 
v roce 2011. 
V souladu se svým právním postavením se dozorčí rada zabývala činností, danou stanovami 
akciové společnosti, obchodním zákoníkem a právním řádem ČR. 
V průběhu roku 2011 dozorčí rada zasedala 7x a 4x proběhlo společné jednání s představenstvem. 
Z  toho nově zvolená Dozorčí rada v roce 2011 zasedala 4x a 2x se uskutečnilo společné zasedání 
statutárního a kontrolního orgánu společnosti.
Dozorčí rada působila ve všech oblastech společnosti, v součinnosti s představenstvem  
a managementem společnosti, se zaměřením na kontrolní činnost.

Činnost dozorčí rady v uplynulém roce byla zaměřena na akci SP/H, zejména na:
– průběžné dofinancování SP/H z překlenovacího úvěru a jeho následné úhrady
– jednání na MMR k poskytnutí finančních prostředků z EU za dokončenou akci
–  probíhající práce na pitných vodách v období záruky, kde členové Dozorčí rady prováděli 

namátkové kontroly postupu prací přímo na ÚV Bzenec - Přívoz.

Dozorčí rada opětovně projednávala finanční situaci SP/H v návaznosti na splnění podmínky 
úvěrové smlouvy s KB, a.s., na základě které byl touto bankou poskytnut úvěr společnosti VaK 
Hodonín, a.s. Nyní je společnost zatížena tímto úvěrem, který musí splácet, protože finanční 
prostředky ve výši 3,5 mil. EUR doposud z EU společnost neobdržela.
Ve vztahu k hospodaření společnosti za rok 2011 byla hlavní pozornost věnována ekonomickým 
oblastem:

– plnění plánu vodného a stočného
– obchodní politice a získávání dalších obchodních partnerů
– opravám, údržbě, investicím a cenám
– kontrole stavu účetních dokladů či splatnosti faktur
–  provozovanému majetku ve vlastnictví obcí či měst a jeho možného převodu do vlastnictví 

a. s. za akcie nebo možnosti pronájmu a placení nájmů vlastníkům. Uvedené varianty 
předpokládají podstatné zvýšení ceny vodného a stočného. 

– pohledávkám
– celkovým výsledkům hospodaření. 

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

Dozorčí rada projednala a schválila účetní závěrku včetně vykázaného hospodářského výsledku.  
Dozorčí rada se shoduje se stanoviskem auditora a na základě svých prověřených poznatků 
doporučuje řádné valné hromadě schválit hospodaření společnosti za rok 2011.

Ing. Vladimír Elšík 
předseda DR
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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. 

VDJ Kyjov – U Rocha 

VDJ Kyjov – Kohůtek
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Zpráva auditora
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Označ. AKTIVA řád Běžné účetní období
Min. úč. 
období

a b c
Brutto 

1
Korekce  

2
Netto  

3
Netto  

4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 2 840 788 -1 323 540 1 517 248 2 003 360

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

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 +23) 003 2 542 597 -1 318 896 1 223 701 1 728 662

B.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 22 746 -14 592 8 154 8 706

B.  I.   1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

3 Software 007 20 198 -12 411 7 787 8 353

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0

5 Goodwill 009 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 2 548 -2 181 367 353

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

B.  II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř 14 až 22) 013 2 519 851 -1 304 304 1 215 547 1 719 956

B.  II.  1 Pozemky 014 28 329 0 28 329 28 169

2 Stavby 015 1 937 026 -973 637 963 389 793 737

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 512 371 -330 667 181 704 105 745

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0

5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý majetek 019 0 0 0 0

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 11 055 0 11 055 764 716

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 31 070 0 31 070 27 589

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0

B.  III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0

B.  III.  1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0

2 Podílu v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0

Finanční část

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
ke dni 31.12.11

(v tisících Kč)

IČ:49454544

Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín
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Označ. AKTIVA řád Běžné účetní období
Min. úč.                            
období

a b c
Brutto  

1
Korekce  

2
Netto  

3
Netto  

4

C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 297 286 -4 644 292 642 273 565

C.  I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 4 782 -61 4 721 4 541

C.  I.  1 Materiál 033 4 782 -61 4 721 4 541

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0

3 Výrobky 035 0 0 0 0

4 Zvířata 036 0 0 0 0

5 Zboží 037 0 0 0 0

6 Poskytnuté zálohy a zásoby 038 0 0 0 0

C.  II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40až 47) 039 364 0 364 680

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

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 364 0 364 680

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C.  III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 242 416 -4 583 237 833 222 040

C.  III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 33 917 -4 583 29 334 30 467

2 Pohledávky -ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

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

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 054 29 672 0 29 672 23 389

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 5 488 0 5 488 4 891

8 Dohadné účty aktivní 056 78 701 0 78 701 73 700

9 Jiné pohledávky 057 94 638 0 94 638 89 593

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 49 724 0 49 724 46 304

C.  IV. 1 Peníze 059 267 0 267 384

2 Účty v bankách 060 49457 0 49457 45920

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D.  I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 905 0 905 1133

D.  I.  1 Náklady příští období 064 905 0 905 1133

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 0



38Výroční zpráva 2011

Označ. PASIVA řád Běžné 
úč. odobí                                                 

5

Min. úč.                          
období                                                  

6a b c

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) 067 1 517 248 2 003 360

A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 1 118 025 1 112 428

A.  I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 797 076 797 076

1 Základní kapitál 070 797 076 797 076

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

3 Změny záklandího kapitálu 072 0 0

A.  II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 99 327 99 327

A.  II. 1 Emisní ážio 074 2 136 2 136

2 Ostatní kapitálové fondy 075 97 191 97 191

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0

A.   III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80) 078 211 469 199 495

A.  III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 210 761 199 495

2 Statutární a ostatní fondy 080 708 0

A.  IV.    Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83) 081 0 0

A.  IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 26 357 26 357

2 Neuhrazená ztráta z minulých let 083 -26 357 -26 357

A.  V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

084 10 153 16 530
/ř.01-(+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/

B. Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 397 613 889 409

B.  I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 0 0

B.  I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0

3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0

4 Ostatní rezervy 090 0 0

B.  II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 28 091 25 598

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

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0

4 Závazky ke společníků, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 0 0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0

6 Vydané dluhopisy 097 0 0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0

8 Dohadné účty pasivní 099 0 0

9 Jiné závazky 100 0 0

10 Odložený daňový závazek 101 28 091 25 598
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Označ. PASIVA řád Běžné úč. 
období 

5

Min. úč. 
období

6a b c

B.  III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 140 848 619 817

B.  III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 45 429 18 444

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 105 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 16 0

5 Závazky k zaměstnancům 107 0 0

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 3 614 3 452

7 Stát - daňové závazky a dotace 109 957 511 348

8 Krátkodobé přijaté zálohy 110 58 197 54 581

9 Vydané dluhopisy 111 0 0

10 Dohadné účty pasivní 112 26 475 25 962

11 Jiné závazky 113 6 160 6 030

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 228 674 243 994

B.  IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 140 000 241 539

2 Krátkodobé bankovní úvěry 116 88 674 2 455

3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0

C.  I. Časové zoslišení (ř. 119 + 120) 118 1 610 1 523

C. I. 1 Výdaje příštích období 119 1 602 1 513

2 Výnosy příštích období 120 8 10
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Označení TEXT Číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném                 
1 

minulém                                
2 a b

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0

+ Obchodní marže (ř. 01 - 02) 03 0 0

      II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 353 072 348 725

      II.    1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 353 072 348 719

             2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0

             3 Aktivace 07 0 6

B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 151 901 149 435

B.          1 Spotřeba materiálu a energie 09 97 089 90 011

B.          2 Služby 10 54 812 59 424

+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 + - 08) 11 201 171 199 290

C. Osobní náklady 12 106 208 103 872

C.          1 Mzdové náklady 13 77 032 75 520

C.          2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 609 498

C.          3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 26 321 25 579

C.          4 Sociální náklady 16 2 246 2 275

D. Daně a poplatky 17 1 970 2 057

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 79 198 78 419

      III. Tržby z prodeje dlouhodobé=ho majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 2 861 284

      III.   1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2 636 53

             2 Tržby z prodeje materiálu 21 225 231

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 1 085 2 690

F.          1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 079 2 672

F.          2 Prodaný materiál 24 6 18

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období

25 538 -345

      IV. Ostatní provozní výnosy 26 1 291 10 297

H. Ostatní provozní náklady 27 3 337 3 215

       V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

*
Provozní výsledek hospodaření

30 14 063 19 273
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12. 11

(v tisících Kč)

IČ:49454544

Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín
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Označení TEXT Číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném                                
1 

minulém                                
2 a b

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0

J Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36 ) 33 0 0

    VII.   1
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 
po podstatným vlivem

34 0 0

    VII.   2 Výnosy z ostatních dlouhodových cenných papírů a podílů 35 0 0

    VII.   3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0

    VII. Výnosy z krátkodového finančního majetku 37 0 0

K. Náklady z finančního 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 finanční oblasti 41 0 0

      X. Výnosové úroky 42 181 188

N. Nákladové úroky 43 1 128 417

     XI. Ostatní finanční nvýnosy 44 5 3 137

O. Ostatní finanční náklady 45 444 1 747

     XII. Převod finančních výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

       *
Finanční výsledek hospodaření

48 -1 386 1 161
/(ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 2 524 3 904

Q.        1 - splatná 50 31 3 629

Q.        2 - odložená 51 2 493 275

      ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 10 153 16 530

    XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0

S.         1 - splatná 56 0 0

S.         2 - odložená 57 0 0

       * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 10 153 16 530

    **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 12 677 20 434
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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 2 136 2 136

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 22 210 761 199 495

1 Počáteční zůstatek 23 199 495 200 830

2 Zvýšení 24 11 266 0

3 Snížení 25 0 1 335

4 Konečný zůstatek 26 210 761 199 495

F Ostatní fondy ze zisku 27 708 0

1 Počáteční zůstatek 28 0 489

2 Zvýšení 29 2 100 0

3 Snížení 30 1 392 489

4 Konečný zůstatek 31 708 0

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín
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Ozn. TEXT Řádek
Skutečnost v účetním období

sledovaném  minulém

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 26 357

1 Počáteční zůstatek 43 26 357 26 357

2 Zvýšení 44 0 0

3 Snížení 45 0 0

4 Konečný zůstatek 46 26 357 26 357

J Ztráta účetních období 47 -26 357 -26 357

1 Počáteční zůstatek 48 -26 357 -26 357

2 Zvýšení 49 0

3 Snížení 50 0

4 Konečný zůstatek 51 -26 357 -26 357

K Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 52 10 153 16 530
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Čl. IV   Přehled o peněžních tocích – CF  za rok 2011
                                                              v tis. Kč

P Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku období 46 304

Peníze 46 304

Peněžní ekvivalenty 

(A) Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 12 677

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 74 348

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 79 198

Odpis pohledávek 628

Odpis opravné položky k nabytému majetku 0

A.1.2. Změna stavu opravných položek -476

Změna stavu rezerv 0

Změna stavu přechodných účtů -4 173

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -1 776

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 1 128

Vyúčtované výnosové úroky -181

A.1.6. Ostatní vlivy 0

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 87 025

kapitálu a mimořádnými položkami

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -2 393

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -10 313

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 8 038

A.2.3. Změna stavu zásob -118

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými polož. 84 632

A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných -1 128

A.4. Přijaté úroky (s vyjímkou inv. společností a inv. fondů) 181

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  za minulá období -31

A.6. Příjmy z mimořádných činností 0

Výdaje z mimořádných činností 0

Uhrazená splatná daň z příjmů z mimořádných činností 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 83 654

(B) Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -59 607

B.1.1. Pořízení HIM a NIM -78 580

B.1.2. Pořízení finančních investic 0

B.1.3. Úhrada odpisů při komplexním pronájmu 0

B.1.4. Změna stavu investičních závazků 18 973

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 2 636
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B.2.1. Příjmy z prodeje NIM a HIM 2 636

B.2.2. Příjmy z prodeje finančních investic 0

B.2.3. Přijaté odpisy při komplexním pronájmu 0

B.3. Poskytnuté půjčky a úvěry 0

B.3.1. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B.3.2. Půjčky a úvěry ve skupině 0

B.3.3. Ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry 0

B.4. Ostatní změny v investiční činnosti -3 331

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -60 302

(C) Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků (případně krátkodobých) -15 322

C.1.1. Změna stavu krátkodobých závazků z titulu půjček -5 322

C.1.2. Změna stavu dlouhodobých úvěrů -10 000

C.1.3. Změna stavu z titulu půjček od podniků ve skupině 0

C.1.4. Změna stavu závazků z finančního pronájmu 0

C.1.5. Změna stavu ostatních závazků 0

C.2. Dopad změn vlastního jmění na peněžní prostředky -4 610

C.2.1. Zvýšení peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů z titulu zvýšení ZJ resp. RF 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (v penězích) 0

C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -1 392

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -2 797

Uhrazená srážková daň z dividend a podílů -421

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0

C.4. Ostatní změny v oblasti financování 0

C.*** Čistý peněžní tok z finančních činností -19 932

F Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků 3 420

R Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci období 49 724

Peníze 49 724

Peněžní ekvivalenty
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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
ke  31.12.2011

Čl. I. OBECNÉ ÚDAJE                                                                        

l. Popis účetní jednotky

Název Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

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

Identifikační 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 01.01.1994

Osoby, které mají podstatný nebo 
rozhodující vliv na účetní jednotce

Město Hodonín

Výše vkladů těchto účet. jednotek v % 29,29 

Popis změn a dodatků provedených 
v uplynulém účetním období 
v obchodním rejstříku

Rg. B 1168 – v uplynulém roce 2011 proběhla volba představenstva a dozorčí rady, dva 
členové dozorčí rady byli zvoleni z řad zaměstnanců.

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

V roce 2011 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. Miloš Kozumplík

Mgr. Jiří Mráka

Mgr. František Lukl
František Tříska
Ing. Josef Grmolec
Ing. Antonín Gazárek

předseda, starosta Města Bzence
1. místopředseda, starosta Města Veselí nad Moravou

2. místopředseda, člen zastupitelstva Města Hodonín

3. místopředseda, starosta Města Kyjov
člen, starosta Města Dubňany
člen, starosta Obce Hovorany
člen, starosta Obce Vnorovy

Dozorčí rada:
Ing. Vladimír Elšík
Ing. Renáta Smutná
MUDr. Lubor Šimeček
JUDr. Josef Fiala
František Lang

předseda, člen zastupitelstva Obce Rohatec 
místopředseda, starosta Města Strážnice
člen, člen zastupitelstva Města Hodonín
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 

Není

Výše podílů na ZK těchto podniků Není 
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Smluvní dohody zakládající práva  
bez ohledu na výši podílu na ZK

Nejsou

Výše vlastního kapitálu a účetního 
hospodářského výsledku za poslední účetní 
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

3. Údaje  o zaměstnancích a osobních  nákladech  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců,  
z toho řídících pracovníků

zaměstnanci 
267,18

z toho řídící pracovníci
14,95

Mzdové náklady (v tis. Kč)
(účet 521)

zaměstnanci
76 221

z toho řídící pracovníci
                                10 124

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

statutárních
204

dozorčích
406

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
- pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
- životní pojištění statutárních orgánů a vedení a. s.
- 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

Zásoby pořizuje organizace pouze nákupem. Tyto jsou při pořízení oceňovány 
cenami FIFO. Ocenění je zajištěno počítačovým programem.
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b)  Dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku vytvořeného  
vlastní činností

Investice jsou pořizovány pouze dodavatelským způsobem.
V souladu s předpisy jsou oceňovány pořizovací cenou.

c)  CP a podílů, derivátů a části majetku  
a závazků zajištěné deriváty

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 klasifikace 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 a oprávek  
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. 

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

 
 265 337

    22 555
    84 267
138 706

      1 506

141 384
18 341 
60 974

        108 943 
            1 025

Celkem účet 022 a 082 512 371 330 667

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

              20 198
                2 548
              22 746

          12 411 
            2 181

14 592

c) Nájemce – finanční pronájem Není

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

účet přírůstky úbytky

účet 013 – software
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

                   1 801
                   227
                2 028

                55 806
             165 692

               221 498

                 71 814
                   2 449
               16 400
               10 076

182
             100 921
                1 048

               548
                   0
               548

 0
            7 571

          7 571

          51 301
               361

5 849
            2 151

0
          59 662  
               888

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

21 600
604 

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

Zástava v tis. Kč
Kaiser
ČOV Hodonín
ČOV Bzenec
ČOV Strážnice
ČOV Ratíškovice

PC
                    9 624
                247 122
                  61 990
                  16 710
                    9 321

  

Oprávky
100

129 991
38 078

4807
1 655

  

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

Není

i)  Zvířata Nejsou evidována 
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2. Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti  180 dnů  v tis. Kč                                              4 657

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 účetního období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 5 599 tis. Kč.    
Rezervní fond se celkově zvýšil o 11 266 tis. Kč, z toho zákonný rezervní fond se doplnil 
o 827 tis. Kč z rozdělení zisku roku 2010. Nerozdělený zisk roku 2010 ve výši 10 439 tis. 
Kč určený jako zdroj pro investiční výstavbu, byl naúčtován na samostatný analytický účet 
rezervního fondu.
Sociální fond se zvýšil o 708 tis. Kč. 

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 byl vytvořen ve výši 12 676,6 tis. Kč. 
Po zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši 2 493,0 tis. Kč, přeplatku daně 
z příjmů za rok 2010 ve výši 1,9 tis. Kč a doplatku daně z příjmů za rok 2009 ve výši 
32,4 tis. Kč, činí hospodářský výsledek 10 153,1 tis. Kč.

b)  Rozdělení zisku předcházejícího 
účetního období

Zisk k rozdělení za rok 2010 v Kč:  16 528 923,49  
z toho: 
rezervní fond                                         826 446,17
sociální fond                                       2 100 000,--
tantiémy                                                 350 000,--
nerozdělený zisk                               10 439 267,91

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
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5. Rezervy

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

  Poč.stav                            Tvorba                                Čerpání
       --                                      --                                         --                                

6. Výnosy

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

výroba a rozvod vody                                  166 480 tis. Kč
odvádění a čištění odpadních                      176 420 tis. Kč    
ostatní služby                                                 10 172 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 ke 31.12.2011 je  28 091 163 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 
V r. 2009        -    941 673 Kč
V r. 2010             274 932 Kč
V r. 2011          2 492 988 Kč
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13. Přijaté dotace

a) Na investiční účely V průběhu roku 2011 byla poskytnuta dotace na rekonstrukci výtlačného řadu  
ÚV Bzenec – ČS Moravský Písek ve výši 8 000 tis. Kč.

b) Na provozní účely nebyla

14. Dlouhodobé bankovní úvěry

Úvěry nebyly poskytnuty spojenými osobami, proto společnost nesestavuje test nízké kapitalizace.

Investiční úvěr         140 000 000 Kč 

Určen na financování Projektu Střední Pomoraví.
Fixovaná úroková sazba 3,51 % + 0,58 p. a.
Zajištění úvěru – zástava ČOV Hodonín, Bzenec, Strážnice, Ratíškovice
Splátka za r. 2011   10 000 000 Kč
Poslední splátka 30.09.2025

15.  Významné události, které nastaly 
mezi rozvahovým dnem  
a okamžikem sestavení účetní 
závěrky

Nenastaly

16. Ostatní události

Závazky vůči dodavatelům Projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko byly v plném rozsahu 
vypořádány. Nadále však zůstává otevřeno vypořádání 20 % pozastávky ze SFŽP. 
Vypořádání je závislé na přiznání 20% dotací komisí EU. Předpokládáme, že finanční 
vypořádání bude ukončeno v průběhu roku 2012.

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.
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Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

 
Kaiser Eco Combi vedený pod inventárním číslem 6686

Vše zapsáno na LV č. 653, katastrální území Ratíškovice, obec Ratíškovice
pozemek parc.č. 3281/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 3281/29 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 3281/30 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 3281/31 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 3281/32 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 3281/33 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 3281/34 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 3281/35 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 3281/36 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 3281/37 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 3281/38 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 3281/39 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
budova s číslem popisným, Ratíškovice, 1345, stavba technického vybavení, na parc.číslo 3281/29,3281/30

Vše zapsáno na LV č. 4482, katastrální území Strážnice na Moravě, obec Strážnice
pozemek parc.č. 2974/3 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 2974/5 – zastavěná plocha nádvoří
budova s číslem popisným, Strážnice, 1716, stavba technického vybavení, na parc. číslo 2974/5

Vše zapsáno na LV č. 890, katastrální území Hodonín, obec Hodonín
pozemek č. parc.č. St.7031 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7032 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7033 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7034 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7035 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7036 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7037 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7038 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7039 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7040 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7041 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7042 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7043 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7044 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7045 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7046 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7047 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7048 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7049 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7050 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7051 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7052 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.7053 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.8427 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.8980 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. St.8981 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek č. parc.č. 2204/28 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek č. parc.č. 2204/37 – ostatní plocha, způsob využití – jiná komunikace
pozemek č. parc.č. 2204/38 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/39 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/40 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/41 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/42 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/43 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/44 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/45 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/46 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
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pozemek č. parc.č. 2204/47 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/48 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/49 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
pozemek č. parc.č. 2204/50 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
pozemek č. parc.č. 2204/55 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha
pozemek č. parc.č. 2204/59 – orná půda
pozemek č. parc.č. 2204/62 – orná půda
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení , na parc. číslo St.7038
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7051
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7031
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7045
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7046
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7050
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.8427
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parc. číslo St.8980
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7037
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7039
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7048
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7053
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7036
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7040
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7041
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7042
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7049
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7033
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7035
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7047
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.8981
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7032
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7043
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7052
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7034
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7044

Vše zapsáno na LV č. 406, katastrální území Bzenec, obec Bzenec
pozemek parc.č. 4185/3 – trvalý travní porost
pozemek parc.č. 5103/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 5103/3 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
pozemek parc.č. 5103/8 – zastavěná plocha nádvoří
pozemek parc.č. 5103/9 – zastavěná plocha nádvoří
pozemek parc.č. 5103/10 – zastavěná plocha nádvoří
pozemek parc.č. 5103/11 – zastavěná plocha nádvoří
pozemek parc.č. 5103/12 – zastavěná plocha nádvoří
pozemek parc.č. 5103/13 – zastavěná plocha nádvoří
pozemek parc.č. 5194/4 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
pozemek parc.č. 5199/603 – orná půda
pozemek parc.č. 5209/4 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
pozemek parc.č. 5210/13 – trvalý travní porost
pozemek parc.č. 5211/4 – trvalý travní porost
pozemek parc.č. 5229/1 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5229/3 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5231/4 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5232/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 5232/4 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5232/5 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5232/6 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5232/7 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5232/8 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5232/9 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5232/10 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5232/11 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5232/12 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5232/13 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5258/3 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
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pozemek parc.č. 5258/8 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 5258/9 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
pozemek parc.č. 5259 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha
pozemek parc.č. 5260 – lesní pozemek
pozemek parc.č. 5261 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha
pozemek parc.č. 5263 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha
pozemek parc.č. 5265 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha
pozemek parc.č. 5266 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 5267 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
pozemek parc.č. 5269/90 – orná půda
pozemek parc.č. 4066/5 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
pozemek parc.č. 4183 – zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parc.č. 4184/1 – trvalý travní porost
pozemek parc.č. 4184/3 – trvalý travní porost
pozemek parc.č. 4184/4 – trvalý travní porost
pozemek parc.č. 4185/1 – trvalý travní porost
pozemek parc.č. 4185/2
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/13
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/8
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/12
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/10
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/11
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/9
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/9
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba občanského vybavení, na parc.č. 4183
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/11
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5229/1, 5229/3, 
5231/4
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba občanského vybavení, na parc.č. 5266
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/7
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/10
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/5
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/6
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/13
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/4
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/8
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/12
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Provoz vodovodů a kanalizací Kyjov

Současná podoba a umístění společného provozu vodovodů a kanalizací v Kyjově-Boršově měla 
svůj historický vývoj. Původní společný provoz sídlil na Nerudově ulici v Kyjově. Z důvodu ne-
dostatečných prostor se na počátku 80. let minulého století oddělil provoz kanalizací a přemístil 
do objektu bývalé filtrační stanice v lokalitě sídliště „U Vodojemu“ v Kyjově, která původně 
sloužila k úpravě vody z Františkova dolu. Postupný nárůst rozsahu provozovaného majetku  
a nároků s tím spojených, vyvolal potřebu výstavby vyhovujících prostor pro provozní zázemí, 
která byla realizována v rámci stavby “Jímání a úprava vody Bzenec“. Do nově zbudovaných 
společných prostor se rozdělené provozy nastěhovaly v září 1993. Zpočátku měly provozy ještě 
samostatné řízení, ale od roku 2002 z důvodu potřeby zvýšení efektivity využití lidských zdrojů 
a techniky, bylo organizační změnou nastoleno jednotné vedení sloučeného provozu.

Zásobování pitnou vodou obcí regionu Kyjovska doznalo, hlavně z pohledu využívání zdrojů, 
značných změn. Původní zásobování bylo realizováno z celé řady lokálních zdrojů, především 
bez úpravy vody, např. ze zdroje Žeravice, Skoronice, Bohuslavice, Krumvíř, Bukovany, Lovčice, 
Archlebov, Osvětimany, Důl František Kyjov a důlní vody s čerpací stanicí ve Svatobořicích-
Mistříně s příznačným názvem „Voda rozum nekalí“.

S postupnou vodofikací obcí, kde nebyl veřejný vodovod, jejich propojením na skupinové vo-
dovody a stále rostoucími nároky na bezpečnost a kvalitu dodávané pitné vody, byly tyto lokální 
zdroje postupně odstavovány. Posledním z nich byl zdroj Archlebov, s definitivním oficiálním 
ukončením využívání v roce 2009. 
Veškeré zásobování pitnou vodou obcí Kyjovska v současné době pokrývají úpravny vody 
Koryčany, Bzenec, Moravská Nová Ves s velmi kvalitní upravenou pitnou vodou se stabilními  
a pravidelně kontrolovanými parametry.
Překotný vývoj v rozsahu budovaných a provozovaných objektů kanalizační sítě započal v roce 
1995 zpočátku vybudováním ČOV Kyjov a následně ČOV Ždánice, Koryčany, Uhřice, Čejč, 
Svatobořice-Mistřín, Dambořice. Poslední, v roce 2004 dokončenou a společností provozova-
nou, je ČOV Ježov. Současně s těmito významnými objekty byla rozšiřována kanalizační síť s řa-
dou čerpacích stanic a dalších objektů. Tím se pro občany a podnikatelské subjekty zvýšil kom-
fort ve využívání služeb s touto činností spojených. Důsledkem toho je vyšší nárok na obslužnost 
provozovaných zařízení a rozsah prováděných prací, které lidé z provozu vodovodů a kanalizací 
v Kyjově denně zajišťují. Údaje v tabulkách níže přehledně přibližují rozsah provozovaného 
majetku, zajišťovaný celkem 45 pracovníky, z nichž je 5 techniků a 40 osob dělnických profesí. 
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Provozované vodárenské objekty v působnosti provozu Kyjov 

Středisko Město, obec Vodovody
dl. (m)

Přípojky
dl. (m)

Počet VDJ
Objem (m3)

Počet ČS
(ks)

002 Archlebov 9 360 3 439 1 (2 x 60 m3) 2
006 Bukovany 7 933 2 330 1 (1 x 100 m3) 1
008 Čejč 9 861 4 678 0 0
011 Dambořice 14 182 2 410 0 1
016 Hovorany 18 548 5 246 2 (1x1000, 2x400 m3) 0
021 Ježov 6 674 2 297 0 1
029 Kyjov 76 414 19 958 3 (1x150, 2x500, 2x3000 m3) 0
044 Nenkovice 6 451 878 0 0
054 Skoronice 3 678 1 262 0 0
055 Sobůlky 8 106 2 930 2 (1x250, 2x100 m3) 1
057 Stavěšice 4 810 306 1 (2 x 100 m3) 0
059 Strážovice 7 686 2 555 1 (2 x 150 m3) 0
062 Sv.-Mistřín 28 153 9 709 1 (1 x 400 m3) 0
064 Šardice 20 029 6 976 1 (1 x 400 m3) 0
069 Uhřice 9 137 1 271 0 1
073 Věteřov 5 876 369 1 (2 x 100 m3) 0
074 Vlkoš 7 904 1 285 0 0
079 Žádovice 14 474 2 339 0 0
080 Žarošice 7 892 963 0 0
081 Ždánice 21 348 4911 2 (2x250, 1x650 m3) 1
082 Želetice 4 206 621 1 (2 x 50 m3) 0
083 Žeravice 7 998 2927 2 (1x150, 1x150 m3) 0
067 Terezín 4 738 1 435 0 0
023 Karlín 6 965 778 0 0
094 Krumvíř 9 422 4 325 0 0
024 Kelčany 5 320 427 0 0
077 Vřesovice 7 997 1 153 1 (2 x 100 m3) 1
093, 091 Koryčany 20 636 8 529 3 (1x15, 2x50, 2x400 m3) 1
088 Mouchnice 3 822 537 0 0
010 Čeložnice 5 020 820 1 (2 x 50 m3) 1
019 Hýsly 3 159 618 0 0
026 Kostelec 7 561 1 145 0 0
030 Labuty 1 681 256 0 0
042 Násedlovice 11 467 2 085 1 (2 x 650 m3) 1
043 Nechvalín 4 779 626 1 (1 x 100 m3) 0
047 Ostrovánky 1 680 847 0 0
053 Skalka 1 687 292 0 1
 014 Dražůvky 4 118 383 0 0
 CELKEM 400 772 103 916 26 (15 285 m3) 13
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Provozované kanalizační objekty v působnosti provozu Kyjov

Středisko Obec Kanalizace (m) Počet ČS Napojení

006 Bukovany 5 157 0  

008 Čejč 9 030 2 ČOV

011 Dambořice 11 302 0 ČOV

014 Dražůvky 2 812 0  

016 Hovorany 15 102 3 ČOV Mistřín

021 Ježov 6 802 3 ČOV

029 Kyjov 43 862 9 ČOV

044 Nenkovice 1 966 0  

053 Skalka 1 675 0  

055 Sobůlky 7 998 2 ČOV Kyjov

062 Svatobořice-Mistřín 21 531 6 ČOV

064 Šardice 20 560 4 ČOV Mistřín

069 Uhřice 4 807 0 ČOV

073 Věteřov 4 480 0  

080 Žarošice 4 947 0  

081 Ždánice 15 705 2 ČOV

082 Želetice 3 876 0  

067 Terezín 1 559 0  

093 Koryčany 16 415 0 ČOV

047 Ostrovánky 1 830 0  

074 Vlkoš 166 0  

 CELKEM 210 571 31  
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Provoz Kyjov                                                                                                        FOTOGALERIE 

Vedoucí provozu vodovodů a kanalizací

Mistr údržby a oprav vodovodních sítíTechnicko-administrativní pracovnice

Vedoucí provozu ČOV, údržby a oprav 
kanalizačních sítí

Technik provozu vodovodů a kanalizací
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Provoz Kyjov                                                                            Úsek vodovodů

Rozdělení práce – vodovody

Intenzivní únik vody na zlomu 
vodovodního přivaděče značně 
komplikuje provedení výkopu

Detail opravy hrdlového spoje staršího vodovodního 
potrubí klasickým způsobem a za provozu – temováním
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Poruchu mnohdy není problém najít, ale dostat se k ní zejména přes skladbu 
vrstev zpevněných povrchů

Oprava armaturního uzlu 
s podzemním hydrantem, 
propouštějící těsnění. 
Ne vždy se vše podaří 
napoprvé

Odvoz zmrzlé zeminy při opravě 
poruchy a doplnění sypkým 
materiálem

Odvoz zeminy při opravě poruchy s nedostatkem  
místa v okolí výkopu – takových kontejnerů bylo 
pochopitelně více
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Použití kráčejícího rypadla v těžko dostupném terénu

I takto lze provést výkop v komunikaci  
ve snaze minimalizovat náklady  
na opravu poruchy i přes větší hloubku 
uložení potrubí než je obvyklé Minirypadlo významně usnadňující výkopy, zejména  

v zástavbě a v místech, kde jsou uloženy  
i jiné inženýrské sítě
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Vodovodní přivaděč Čejč – Krumvíř. 
I na nepřístupných místech (ve vinici)  
lze opravit poruchu s minimalizací  
poškození porostu

To není kráter po meteoritu, ale náročná 
oprava vodovodního přivaděče  
Koryčany – Kyjov

To není veřejná kašna, jde o poruchu 
na vzdušníku přívodního řadu

Žádný přívalový déšť ani povodeň, ale porucha  
na vodovodu 
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Provoz Kyjov                                                                            Úsek kanalizací

Rozdělení práce – kanalizace

Výkonná komunální technika na čištění kanalizačních sítí

ČOV Dambořice – využití komunální 
techniky na údržbu technologických 
objektů čistírny
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Nezbytná údržba komunální techniky

Starší tlakový vůz na čištění kanalizačního potrubí
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Kyjov – havarijní oprava kanalizace DN 400 
vtažením potrubí menšího průřezu, 
technologie opravy zvolena z důvodu 
nepřístupnosti pozemků

Kyjov – havarijní oprava kanalizace DN 400 v místě křížení  
s odlehčovací stokou




