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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážené dámy a pánové, milí akcionáři!

Je za námi další hospodářský rok. Právě ten uplynulý udělal poslední tečku za projektem 
Střední Pomoraví/Hodonínsko. Samotná realizace dílčích projektů byla ukončena závě-
rečnou zprávou v roce 2010. Avšak až v závěru roku 2012 se podařilo dosáhnout uzavření 
hodnocení ze strany evropské komise a byl dán souhlas s vyplacením zádržného. Nešlo 
o malou částku, zádržné 20 % činilo celkem 88 877 tis. Kč. Pro splacení všech závazků 
vyplývajících z projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko jsme museli použít překlenovací 
úvěr, který jsme uzavřeli s KB. Úroková míra nebyla rovněž zanedbatelná, ale počátkem 
roku 2013 jsme obdrželi náhradu i za tyto prostředky. Tím si můžeme zhluboka oddech-
nout. Dobrá věc se podařila a za to chci jménem představenstva společnosti poděkovat. 
Od vedení společnosti až po ty bezejmenné, bez nichž by to určitě nešlo.

Všechna rekonstruovaná díla plní své poslání a neobjevily se zásadní problémy při 
jejich provozování. 

V roce 2012 jsme znovu vložili úsilí do oprav kanalizací a vodovodů a provedli údržbu 
některých strojních zařízení či užitkových vozidel. Celkový objem oprav v roce 2012 činil 
33 264 tis. Kč.

Představenstvo i vedení společnosti se rovněž zabývalo možností zvýšení odběru pit-
né vody. Byla uzavřena dohoda s obcí Hrušky a od roku 2013 dodáváme do této obce 
vodu napřímo. Jednání probíhala i s obcí Radějov, kde je zájem o prodloužení přivaděče  
do jejich obce (dolaďují se jen podmínky). Společně se zástupci JmK a starosty regionu 
Horňácko bylo řešeno napojení zdroje právě do  této lokality. Jde o  poměrně rozsáhlý 
projekt a zastupitelstva jednotlivých obcí na trase přivaděče se musí rozhodnout, zda 
se k tomuto projektu přihlásí. Bez předběžného propočtu dodávek vody nelze spočítat 
návratnost dané investice. 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhájily certifikace v různých oblastech činnosti 
a neustále se pracuje na zkvalitnění služeb jak pro obyvatele, tak pro organizace.

Kdo nic nedělá, nic nepokazí, říká jedno přísloví. I v rámci naší společnosti se vyskytly 
některé připomínky na nedostatky či opomenutí. Určitě to však nebylo úmyslné a za chy-
by se omlouváme.

Závažnou problematikou je provozovaný majetek, který vybudovaly obce. Intenzivně 
se tímto úkolem zabýváme a v roce 2013 chceme nastínit způsob řešení. Při setkání ak-
cionářů se starostové obcí a měst vyjádřili k dané věci a valná hromada by měla přijat 
jasné usnesení.

Veškeré úkoly uložené představenstvem pro rok 2012 byly splněny. Hospodářský vý-
sledek je rovněž nad plánovanými hodnotami a tak mně nezbývá nic jiného, než všem 
pracovníkům Vodovodů a kanalizací Hodonín poděkovat za úspěšný rok 2012 a do roku 
2013 popřát hodně elánu a sil.

Pavel Čejka 
předseda představenstva 
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SLOVO ŘEDITELE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

V roce 2012 byla Valné hromadě předložena Koncepce rozvoje VaK Hodonín, a.s. do roku 
2020 jako krok logicky navazující na Koncepci rozvoje na léta 2004 až 2010. Její hlavní 
cíle byly, zejména úspěšnou realizací projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko, naplně-
ny. Vlastnická struktura společnosti zůstala zachována v původní podobě tzv. smíšené-
ho modelu, což bylo klíčovou podmínkou relativně hladkého čerpání finančních zdrojů 
z Fondu soudržnosti EU. 

Smíšený model se za  léta transformací a privatizací vodárenských společností v ČR 
ukázal jako nejefektivnější: společnost, řízená vlastníky infrastruktury (municipalitami), 
majetek provozuje a současně sama rozhoduje o jeho údržbě a obnově s cílem trvalého 
zabezpečení modernizace a dobrého technického stavu. Zásadní výhodou tohoto mode-
lu je tak možnost udržování rovnováhy mezi potřebami a finančními možnostmi společ-
nosti při stanovování citlivé výše vodného a stočného.

Zásadní deklarace akcionářů, reflektující a  shrnující dosavadní vývoje, je uvedena 
v Preambuli Valnou hromadou schválené Koncepce … :

„Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou a plně autonomní spo-
lečností plnící své poslání v oblasti veřejné služby zásobování pitnou vodou a odvádění 
a čištění odpadních vod.

Akcionáři zastupující města a obce regionu (kteří k datu 7. 6. 2012 vlastní akcie v cel-
kovém objemu 94 % z celkového počtu akcií) deklarují vůli zachovat současnou vlastnic-
kou strukturu společnosti. Rovněž tak trvají na stávajícím modelu smíšené společnosti 
a nehodlají podnikat žádné kroky ke změně tohoto stavu.“
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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 odstra-

ňování
- 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 hlaso-

vacího 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 %
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ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

Představenstvo

Funkce Jméno a příjmení
předseda Pavel Čejka
1. místopředseda Ing. Miloš Kozumplík
2. místopředseda Mgr. Igor Taptič
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. Jiří Kubrický
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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HLAVNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

Výroba a distribuce pitné vody
 
Na úseku výroby a distribuce pitné vody byl plán výroby v hmotných jednotkách plněn 
na 99,2 %. V roce 2012 bylo odběratelům akciové společnosti fakturováno 6 070 tis. m3 
pitné vody, z toho obyvatelstvu 4 104 tis. m3 a ostatním odběratelům 1 966 tis. m3. 
V roce 2012 bylo na provozovaných vodovodních systémech odstraněno celkem 140 po-
ruch. Průměrná spotřeba vody v roce 2012 na 1 obyvatele dosáhla 84,6 l/os/den.
V roce 2012 bylo nově osazeno 231 vodoměrných sestav. Celková napojenost obyvatel-
stva v provozovaných vodovodních systémech se pohybuje na hranici 93 %.
Dodávka kvalitní pitné vody si v roce 2012 zajistila svoji stabilitu, jak v množství odpoví-
dajícím potřebě pitné vody, tak v jakostních parametrech. 

Vybrané údaje o vodovodech 

Provoz vodovodů měrné 
jednotky 2008 2009 2010 2011 2012

Délka vodovodní sítě provozované 
celkem km 1 049 1 048 1 055 1 057 1 066

Délka vodovodní sítě v majetku 
společnosti km 748 743 749 748 750

Délka vodovodní sítě cizí 
provozované km 301 305 306 309 316

Počet vodovodních přípojek ks 35 903 36 065 36 329 36 569 36 798

Délka vodovodních přípojek km 289 289 292 293 296

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 
zařízeních z: tis. m³ 8 121 7 993 7 504 7 455 7 652

– vody povrchové tis. m³ 1 007 925 908 903 922

– vody podzemní tis. m³  7 114 7 068 6 596 6 552 6 730

Voda předaná tis. m³ 673 676 641 654 688

Počet obyvatel napojených  
na vodovod osob 130 558 131 000 131 000 132 000 132 500
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Měrná spotřeba pitné vody v letech 1996 – 2012
(l/os/den)

Vývoj spotřeby pitné vody v letech 1996 – 2012
(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 
jednotkách plněn na 98,2 %. Odběratelům bylo celkem fakturováno 6 061 tis. m3 stoč-
ného, z toho obyvatelstvu 3 438 tis. m3, 1 422 tis. m3 ostatním odběratelům a dešťových 
vod bylo fakturováno právnickým subjektům celkem 1 205 tis. m3. 
Stejně jako v roce 2011 pokračovalo i v roce 2012 provádění pravidelných kontrol napo-
jení jednotlivých nemovitostí na kanalizační řad současně se systematickým prověřová-
ním smluvního vztahu z hlediska případného neoprávněného napojení – neoprávněné-
ho vypouštění odpadních vod.
Celkový nátok odpadních vod na ČOV v roce 2012 dosáhl 7 467 tis. m3. Sledované para-
metry na odtoku z ČOV nevykázaly žádné výrazné překročení povolených hodnot. V roce 
2012 pracovníci všech tří provozů vyčistili za  pomoci kombinovaných tlakových vozů  
122 km kanalizační sítě.

Vybrané údaje o kanalizacích 

Provoz kanalizací měrné 
jednotky 2008 2009 2010 2011 2012

Délka kanalizační sítě provozované 
celkem km 575 583 600 604 609

Délka kanalizační sítě v majetku 
společnosti km 283 287 289 290 292

Délka kanalizační sítě cizí 
provozované km 292 296 311 314 317

Počet kanalizačních přípojek ks 24 155 24 406 24 629 24 732 24 827

Délka kanalizačních přípojek km 186 190 193 194 195

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 14 14 14 14 14

Množství čištěných odpadních vod 
na ČOV tis. m³ 7 968 8 938 10 393 8 763 7 467

Počet obyvatel napojených 
na kanalizaci osob 109 469 109 575 109 613 109 472 109 546
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Přehled množství odpadních vod v obcích a městech s ČOV v letech 1996 – 2012
(tis. m³)

Přehled fakturovaného množství odpadních vod v letech 2003 – 2012
(tis. m³)    
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Integrovaný systém managementu

V roce 2012 běžel systém integrovaného managementu podle daných standardů envi-
ronmentálního managementu (EMS – dle normy ISO 14001:2004) a managementu kvali-
ty (QMS – dle normy ISO 9001:2008) cestou nadstandardního udržování a pokračujícího 
zlepšování. To vše samozřejmě s maximálním zaměřením na uspokojování oprávněných 
potřeb zákazníků a za současného respektování souvisejících zákonů, právních a ostat-
ních předpisů státní správy.
V měsíci březnu provedla společnost Lloyd‘s Register Quality Assurance (LRQA) pravidel-
ný roční audit. V jeho průběhu bylo konstatováno, že integrovaný systém managemen-
tu QMS a EMS je ve společnosti zaveden, udržován a kontinuálně zlepšován v souladu 
s požadavky ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, je účinný a dává záruku naplňování po-
žadavků obcí i koncových zákazníků (občanů a organizací) stejně jako platné legislativy 
a závazku prevence čištění ŽP. Byly identifikovány dílčí nedostatky v oblasti nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, resp. v řízení dokumentů a interních 
auditů. Tyto nedostatky, které audit klasifikoval jako MinorNC (Minor nonconformity – 
Méně závažná neshoda), byly odstraněny do konce května, dle dohody. Následná kon-
trola vyhodnotila a potvrdila, že přijatá opatření jsou efektivní a přispívají ke zlepšení 
implementovaného systému managementu. Audit zvláště ocenil odpovědný přístup za-
městnanců k vyřízení a odstranění neshod. 
Zavedený systém integrovaného řízení je efektivním nástrojem zvyšování účinnosti pro-
cesů a snižování jejich dopadů na životní prostředí, o čemž auditora certifikační spo-
lečnosti přesvědčily zejména trendy sledovaných parametrů účinnosti procesů, z nichž 
za jedny z rozhodujících byly auditorem považovány ztráty vody z potrubí a dosahované 
účinnosti ČOV. Jako silná stránka společnosti bylo hodnoceno její trvalé zlepšování. 
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CERTIFIKÁT
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Majetkoprávní oddělení

-  se zabývá především výkupem pozemků, u nichž nejsou ještě zcela dořešeny majet-
koprávní vztahy z let minulých. V roce 2012 se podařilo vykoupit mimo jiné pozemky 
v k.ú. Mikulčice, k.ú. Petrov u Hodonína a k.ú. Dubňany;

-  uzavírá nájemní smlouvy na  majetkoprávně nevypořádané pozemky. V  roce 2012 
byly uzavřeny nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Veselí nad Moravou a k.ú. Kyjov; 
V roce 2012 byla ukončena nájemní smlouva areálu provozního střediska v Hodoníně 
s provozní budovou (tzv. BAUMS), skladem a garážemi. Budovy byly zdemolovány. 
Pozemek byl vrácen vlastníkovi – Městu Hodonín, budova byla vymazána z katastru 
nemovitostí a zrušeno číslo popisné;

-  zajišťuje oceňování nemovitostí, a to z  důvodu jejich výkupu, nebo z důvodu ukonče-
né DKM nebo KPÚ, věcná břemena pak pro určení ceny;

- vypracovává daně z nemovitostí či převodu nemovitostí;
-  uzavírá smlouvy o zřízení věcného břemene na uložená potrubí či případné vjezdy 

k objektům společnosti. Přebírá vytyčování hranic pozemků ve vlastnictví a. s. a zajiš-
ťuje zápisy do katastru nemovitostí; 

-  sepisuje smlouvy o provozování vodních děl s návazností na krajský úřad, který ná-
sledně vydá povolení k provozování. K těmto smlouvám se vyhotovují dodatky na žá-
dost obcí či měst z důvodu upřesnění majetku již dříve vybudovaného, na které nejsou 
doklady vydané ve správním řízení. V roce 2012 byly uzavřeny smlouvy o provozování 
s Obcí Milotice a Obytným souborem Přední čtvrtě v Rohatci;

- v celém rozsahu kompletně zajišťuje valnou hromadu společnosti.

Odbytová činnost

Oddělení odbytu je zodpovědné za  sběr a  zpracování informací o  odběrných místech 
a přípravu dat pro fakturaci vodného a stočného. Je zároveň pracovištěm zákaznického 
centra, kde zákazníci získávají potřebné informace a vyřizují své požadavky od vyplňo-
vání tiskopisů až po samotné uzavření či změnu smlouvy.  
Uživatelé nově zavedeného systému fakturace vodného a stočného nazvaného FAVOS 
v uplynulém roce nadále testovali možnosti nového modulu. Postupně rozšiřují využití 
výstupů a osvojují si nové uživatelské pohledy, s cílem zefektivnit a zrychlit předávání 
informací zákazníkům i pro vlastní potřebu. 
Společnost začala používat systém, který umožňuje nahlédnout pracovníkům odbytu 
do databáze insolvenčního rejstříku „ISIR“ a obchodního rejstříku v informačním systé-
mu „ARES“. Získáváme tak informace o insolvenčních řízeních, aktualizujeme naši data-
bázi dlužníků, úpadců a firem v konkurzu, což umožňuje sledování insolvence a vylučuje 
možnost promarnění nároku na uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení, tedy při-
hlášení pohledávky ve lhůtě.
Reklamace, stížnosti a žádosti byly řešeny a vyhodnocovány (v souladu se zákonem a in-
terními předpisy) ve spolupráci s majetkoprávním oddělením a odpovědnými pracovníky 
provozů.
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Vodohospodářský rozvoj

V  rámci vodohospodářského rozvoje je naplňována valnou hromadou schválená Kon-
cepce rozvoje společnosti, jejímž klíčovým prvkem je systematická rekonstrukce infra-
struktury s cílem dosažení obnovy nevyhovujícího technického stavu majetku, zejména 
trubních systémů, dále modernizace a  intenzifikace objektů, a to z pohledu technolo-
gických i stavebních částí, a postupná a systematická obnova strojového parku. Rekon-
strukce, modernizace a obnova majetku se provádí pouze na zařízení, které je ve vlast-
nictví společnosti.  
V roce 2012 bylo podle schváleného plánu investic proinvestováno celkem 121 393 tis. 
Kč. 

Z toho: 
Investiční výstavba  v tis. Kč 

Stavební investice 69 340  

Strojní investice 32 934

Nehmotné investice 261

Pozemky 140

Smluvní závazky (splátky úvěrů, investiční úvěr SPH) 18 718

Celkem 121 393

Schválené prioritní investice – rekonstrukce a zkapacitnění vodovodních přivaděčů po-
kračovaly v roce 2012 následně: 

- ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu 
  Realizace stavby byla zahájena v roce 2011 a dokončena v 11/2012. Celkové rozpoč-

tové náklady stavby činily 53 537 tis. Kč, z toho poskytnuté dotace z MF ČR celkem 
23 000 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování stavby bylo provedeno ve 12/2012, stavba byla 
dokončena v souladu s odsouhlaseným harmonogramem.

  
- Bohuslavice – rekonstrukce vodovodního přivaděče 
  Realizace stavby byla zahájena v  roce 2012 a bude dokončena v 03/2013. Celkové 

rozpočtové náklady stavby ve výši 14 360 tis. Kč nebudou překročeny. Stavba je fi-
nancována z vlastních prostředků, bez dotací. Rekonstrukce vodovodního přivaděče 
bude dokončena v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. 

- Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu 
  Realizace stavby byla přesunuta z původního termínu 2012/2013 na rok 2013/2014. 

Důvodem jsou podmínky čerpání dotací. Celkové rozpočtové náklady stavby se před-
pokládají ve výši 26 443 tis. Kč. 

  
- Dubňany – Mutěnice, zkapacitnění přívodního řadu 
  Na základě upřesnění rozsahu stavby, dle projektové přípravy, byl název investiční za-

kázky upřesněn, původně zněl VDJ Mutěnice – VDJ Dubňany, rekonstrukce přívodního 
vodovodního řadu.  

  V roce 2012 byla zajištěna projektová příprava pro nové umístění stavby, dále bude 
pokračovat projektová příprava pro povolení stavby. Realizace stavby se předpokládá 
v roce 2014. Rozpočtové náklady stavby zatím nejsou upřesněny.
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ČOV Hodonín, kogenerační jednotka  
TEDOM CENTO T 120 BIO  

Technolog u ovládacího panelu kogenerační jednotky
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Z ostatních investičních zakázek, realizovaných v roce 2012, uvádíme pouze některé: 

-  Moravská Nová Ves – Hrušky, vodovodní přivaděč. Byla zajištěna projektová příprava, 
vydáno územní rozhodnutí a stavební (vodoprávní) povolení. Realizace stavby bude 
plynule navazovat a pokračovat i v roce 2013. 

-  Podluží, rekonstrukce vrtů. Zajištěna příprava a realizace, v roce 2012 byla dokončena 
rekonstrukce vrtů na Prameništi II (ČS Moravská Nová Ves) a Prameništi III (ČS Morav-
ská Nová Ves III) v celkové hodnotě 1. 391 tis. Kč. Prameniště I (ČS Mikulčice) bude 
dokončeno v roce 2013. 

-  Strážnice, rekonstrukce kanalizace. Provedena rekonstrukce kanalizačních stok v tra-
se státní silnice v celkové výši 3 983 tis. Kč. 

-  Šardice, ul. Stromová – rekonstrukce kanalizace. Provedena rekonstrukce kanalizační 
stoky v celkové výši 462 tis. Kč.

-  ČOV Koryčany – rekonstrukce biologické části. Provedena rekonstrukce biologické 
části ČOV, v celkové výši 2 786 tis. Kč. 

-  Hodonín, ul. Březinova – rekonstrukce kanalizace. Provedena rekonstrukce kanali-
zační stoky v celkové výši 1 926 tis. Kč.

-  Hodonín, ul. Rodinova – rekonstrukce kanalizace. Dokončena rekonstrukce kanali-
zační stoky v celkové výši 1 485 tis. Kč.   

-  Dolní Bojanovice – rekonstrukce kanalizace. Provedena rekonstrukce kanalizačních 
stok v celkové výši 3 468 tis. Kč. 

-  BAUMS, demolice. Byla provedena demolice areálu provozního střediska BAUMS 
v Hodoníně, včetně uvedení pozemku do původního stavu a předání tohoto pozemku 
vlastníkovi Městu Hodonín. Celkové náklady činily 1 901 tis. Kč.

V rámci strojních investic v celkové výši 32 934 tis. Kč byla zajištěna další, postupná ob-
nova strojového parku, čerpací a regulační techniky. Byla pořízena tři speciální vozidla, 
a to kombinovaný tlakový vůz, komunální (fekální CAS) vůz a kamerový vůz.  Z poříze-
ných strojních investic uvádíme pouze některé:   
-  Kombinovaný tlakový vůz pro provoz Veselí nad Moravou v celkové hodnotě 9 992 tis. 

Kč.
-  Komunální (fekální) vůz pro provoz kanalizací Hodonín v celkové hodnotě 4 125 tis. 

Kč.
- Kamerový vůz v celkové hodnotě 5 326 tis. Kč. 
-  Kogenerační jednotka TEDOM CENTO T 120 BIO pro ČOV Hodonín v celkové hodnotě 

4 350 tis. Kč. 

V  rámci smluvních závazků v  celkové výši 18  718 tis. Kč byly uhrazeny splátky úvěrů 
na speciální vozidla (kombinovaný tlakový vůz, komunální - fekální vůz, kamerový vůz) 
v celkové výši 5 387 tis. Kč, splátka investičního úvěru Střední Pomoraví/Hodonínsko 
ve výši 10 000 tis. Kč a záloha na investici ČOV Svatobořice-Mistřín ve výši 3 331 tis. Kč. 

Projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko:
V září 2012 (tedy dva a půl roku po ukončení projektu v 01/2010) byl vyplacen závazek 
(zádržné) ve výši 3 546 568 EUR. V roce 2012 byla k projektu provedena PPMK – první 
provozní monitorovací kontrola ze strany pracovníků SFŽP ČR – bez závad. 
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V  souladu se schváleným plánem oprav byly v  roce 2012 provedeny opravy a  údržba 
v celkové výši 33 264 tis. Kč.    
Z toho: 
Údržba celkem 25 182 tis. Kč. 
Jmenovité opravy celkem 8 082 tis. Kč.

Ze  jmenovitých oprav uvádíme pouze nejvýznamnější:
ČOV Hodonín – oprava plynového hospodářství, I., II. a III. etapa
VDJ Vracov – oprava potrubí v armaturní komoře
Vnorovy, Lidéřovice – oprava vodovodu
VDJ Ždánice – stavební opravy 
Dubňany, U studánky – oprava vodovodu.  

Demolice objektu BAUMS Hodonín 
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Diagnostika vodovodních sítí 

Nejdůležitější činností střediska Diagnostika vodovodních sítí je včasná lokace poruch 
na vodovodním potrubí jak při preventivním hledání poruch, tak i na základě hlášení 
obyvatel nebo na základě hodnot sledovaných nepřetržitým dispečerským pracovištěm. 
Důležitou složkou odhalení poruchy je také její přesné označení s cílem eliminace nákla-
dů na výkopové práce a úsporu času.
Činnost tohoto střediska je také nepostradatelná při kontrole a přebírání staveb vodovo-
dů do provozování, při níž je kontrolován trasovací vodič, funkčnost hydrantů apod. Před 
zahájením stavebních prací je samozřejmostí vytyčení stávajícího vodovodu.
V  roce 2012 byla provedena plošně preventivní kontrola poruchovosti vodovodního 
potrubí u  22 měst a  obcí provozovaných společností. Při této kontrole bylo odhaleno  
30 poruch různého rozsahu. Ostatních poruch bylo při činnosti tohoto střediska lokali-
zováno přes 200.
Systematické preventivní zjišťování poruch je součástí komplexu činností vedoucích 
k minimalizaci ztrát v trubní síti. Jejich úroveň za rok 2012 dosáhla 10,4 %. Tato hodnota 
představuje ve srovnání se stavem v rámci ČR špičkovou úroveň svědčící o nadprůměrné 
péči o provozovanou infrastrukturu.
V průběhu roku 2012 byla na vodovodní síti provozované a. s. provedena kontrola vněj-
ších odběrných míst požární vody – požárních hydrantů, provozovaných a. s. Kontrola 
byla provedena u téměř tisíce hydrantů s následným vyhotovením protokolů, které slouží 
stavebníkům jako doklad o zabezpečení požární vody.
Z přístrojů používaných při lokaci poruch na vodovodu stojí za zmínku především mo-
derní multikorelační přístroj ENIGMA, kterým lze s velkou přesností vyhledat a křížovou 
korelací ověřit místo poruch na rozsáhlém území (pokud se jedná o potrubí z vhodného 
materiálu – ocel, litina). 

Diagnostika kanalizačních sítí 

V první polovině roku 2012 bylo pořízeno nové kamerové monitorovací vozidlo Mercedes 
Sprinter s instalovaným kamerovým systémem renomovaného německého výrobce itv. 
Výbava obsahuje mimo jiné dva kamerové vozíky, které umožnují kamerovou kontrolu 
v  hlavním kanalizačním řadu od  profilu DN 150 mm a  kontrolu kanalizačních přípojek 
z kanalizačního potrubí prostřednictvím satelitní nástavby. Vozidlo Mercedes Sprinter 
má poháněny obě nápravy, čímž byla eliminována slabost předchozího vozidla, které 
mělo omezené možnosti vjezdu na  nezpevněné povrchy. Nové vozidlo zajišťuje nej-
modernější diagnostickou technologii pro kamerovou prohlídku kanalizační sítě, která 
je nezbytná ke  zjištění technického stavu kanalizace, který je důležitý pro posouzení 
opotřebení a plánování oprav a rekonstrukcí. Nezbytnou je tato technika při ověřování 
kvality při přejímce provedených prací a staveb. Výsledky kamerových zkoušek jsou vy-
užívány i při zaměřování přípojek do prostředí GIS a ověřování napojenosti nemovitostí. 
Podklady jsou následně předávány k prověření černých napojení. Kamera také pomáhá 
při odhalování nedovoleného vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace a při od-
halovaní poruch na veřejném vodovodu s následným vnikáním balastních vod do kana-
lizace.

V roce 2012 byla kamerová inspekce provedena na úseku dlouhém 20 680 m v členění 
na jednotlivé provozy: 
- Provoz VaK Hodonín 5 976 m
- Provoz VaK Kyjov 8 424 m
- Provoz VaK Veselí nad Moravou 6 280 m
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Chemická služba vodovodů 

Chemická služba vodovodů je zkušební laboratoř č. 1330 akreditovaná ČIA, která provádí 
fyzikálně-chemické, mikrobiologické, biologické a organoleptické rozbory pitných, povr-
chových a podzemních vod, včetně odběru vzorků.
V prosinci 2012 proběhla pravidelná dozorová návštěva akreditačního orgánu ČIA. Audi-
toři konstatovali, že všechny postupy v laboratoři jsou v souladu s normou ČSN EN ISO 
17 025, v průběhu posuzování nezaznamenali neshody ani připomínky. 
Během roku 2012 se pracovníci laboratoře účastnili pravidelných mezilaboratorních po-
rovnávání, kde dosáhli vynikajících výsledků a  získali osvědčení ve  všech stanovova-
ných parametrech. 
V roce 2012 bylo pracoviště vybaveno novými PC, které nahradily již nevyhovující a zasta-
ralé, což umožnilo rychlejší zpracování dat z analýz vzorků. Standardní součástí činnosti 
laboratoře je trvalé vzdělávání jak v odborné problematice, tak i ve zvládání efektivního 
a profesionálního styku se zákazníky.
Pracovníci laboratoře provádí denně kontrolní technologický rozbor na ÚV Bzenec-Přívoz, 
1 x týdně na ÚV Koryčany a ÚV Moravská Nová Ves podle platných vyhlášek a předpisů.
Hlavním úkolem laboratoře je kontrola kvality pitné vody v distribuční síti, přímo u spo-
třebitele, podle vyhlášky 252/2004 Sb. Tato vyhláška také stanovuje hygienické limity 
pro jednotlivé mikrobiologické, biologické, fyzikální a  chemické ukazatele kvality pit-
né vody. V roce 2012 bylo pro potřeby provozů a pro externí zákazníky analyzováno cca 
5 500 vzorků.

Chemická služba kanalizací 

Chemická služba kanalizací – laboratoř odpadních vod, je zkušební laboratoří č. 1330.2 
akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Zajišťuje odběry a fyzikálně che-
mické rozbory odpadních a povrchových vod a kalů z čistíren odpadních vod, splaško-
vých vod z výustí obcí, průmyslových odpadních vod, povrchových vod z toků pro potřeby 
jednotlivých provozů akciové společnosti i pro externí zákazníky.
Četnost kontrol kvality odpadních vod je v souladu s legislativou a vodoprávními rozhod-
nutími. V posledních letech se optimalizovala a stabilizovala na zhruba stejné úrovni.
Laboratoř v minulém roce analyzovala 5 733 vzorků. Daří se jí plnit požadavky všech zá-
kazníků, jak interních, tak i externích a flexibilně reagovat na jejich potřeby.
Laboratoř kromě kvalifikovaného personálu disponuje kvalitním moderním laborator-
ním vybavením. Každoročně dochází k nezbytné obnově starších laboratorních přístrojů. 
V roce 2012 byly zakoupeny termoreaktory pro chemický rozklad při stanovení chemické 
spotřeby kyslíku, nový spektrofotometr a sušící laboratorní váhy pro operativní rychlé 
stanovení sušiny u některých vzorků kalů.
Pracovníci chemické služby reagují na změny v normách pro jednotlivá stanovení a za-
pracovávají je do svých postupů.
Hlavním cílem chemické služby kanalizací jsou především kvalitní služby pro zákazníky, 
poskytování objektivních a správných výsledků analýz, což je každoročně posuzováno 
auditory ČIA, a také ve srovnávacích testech laboratoří porovnáváno vždy s velmi dobrý-
mi výsledky.
Chemická služba kanalizací se při všech činnostech snaží uplatňovat metody šetrné k ži-
votnímu prostředí v souladu s vyhlášenou politikou EMS a pracuje v souladu s politikou 
IMS akciové společnosti.
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Energetika

Bezprostředně po ukončení smlouvy se sjednanou cenou, v závěru roku 2011 proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele elektrické energie, což mělo dopad na jednu z nejdůleži-
tějších nákladových položek společnosti. Optimální jednotková cena ovlivnila náklady 
za dodávku elektrické energie a bylo dosaženo významné úspory oproti předchozím le-
tům. Na úsporách společnosti se také podílela nižší spotřeba elektrické energie za uply-
nulý rok, která činila 11 580 744 kWh/rok a představuje pokles o 3 % oproti roku 2011 
v důsledku provedené rekonstrukce zařízení na stěžejních ČOV a ÚV.
Počátkem roku byla na ČOV Hodonín uvedena do provozu nová kogenerační jednotka 
TEDOM Cento T120 o elektrickém výkonu 125 kW využívající za palivo bioplyn produkova-
ný na zdejší čistírně. Veškerá vyrobená elektrická energie je spotřebována v technologii 
čištění odpadních vod. Touto instalací se výrazně snížila energetická náročnost provozu 
objektu a navíc umožnila čerpat „zelený bonus“ za výrobu elektrické energie z obnovi-
telných zdrojů.
Pro rok 2013 společnost připravuje instalaci čtyř fotovoltaických elektráren o  výkonu  
4 x 30 kW na střechy objektů čistíren odpadních vod a úpraven vod, čímž dojde podobně 
jako u instalace kogenerační jednotky ke snížení nároků na elektrickou energii a přida-
nou hodnotou bude čerpání „zeleného bonusu“.

Strojní investice

V roce 2012 společnost pořídila strojní investice za 33,2 mil. Kč. Při výběru techniky byl 
kladen důraz na  energetické úspory, zvýšení produktivity práce a  na  kvalitu výsledné 
práce.
Nejnákladnější investicí v  roce 2012 byl nákup nového čistícího kanalizačního vozu  
KAISER Eco Combi II v hodnotě téměř 10 mil. Kč. Hlavním úkolem nového vozidla je za-
jištění kvalitní údržby na provoze kanalizací střediska Veselí nad Moravou. Tento vůz je 
garantem vysokého čistícího výkonu a separace znečištění obsaženého ve veřejné ka-
nalizaci.
Na  poli diagnostiky veřejné kanalizace, včetně kanalizačních přípojek, určitě stojí 
za zmínku pořízení nového monitorovacího vozu Mercedes Sprinter s kamerovou výba-
vou německé společnosti itv. Vozidlo je vybaveno dvěma samostatnými kamerovými vo-
zíky. Jeden slouží k  monitoringu veřejné kanalizace a  druhý se satelitní nástavbou je 
určen ke kontrole kanalizačních přípojek přímo z hlavního kanalizačního řadu.
Pro potřeby provozu kanalizací provozu Hodonín bylo pořízeno nové fekální vozidlo s ob-
jemem nádrže 12 m3 od výrobce nástaveb KOBIT, na podvozku M.A.N., s dostatečnou 
prostupností na nezpevněném povrchu.
Nesporným přínosem pro společnost je bezesporu i instalace nové kogenerační jednotky 
TEDOM Cento T120 o elektrickém výkonu 125 kW na ČOV Hodonín, využívající ke spa-
lování zde produkovaný bioplyn. Tato kogenerační jednotka opět zvýšila energetickou 
soběstačnost čistírny odpadních vod, jak využitím vyrobené elektrické energie, tak vyu-
žitím tepelné energie pro vytápění. Finančním přínosem je také přiznaný zelený bonus 
za elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů.
Ostatními strojními investicemi je soustavně zvyšována technologická úroveň objektů 
společnosti, jež jsou zárukou plnění přísných výstupních hodnot vypouštěných odpad-
ních vod, kvality vyrobené vody pitné a  vysoké úrovně dalších činností prováděných  
při provozu vodovodů a kanalizací. 
V roce 2012 společnost pokračovala v pravidelné a plánované obnově vozového parku 
a speciálních mechanizmů. 
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Pracoviště GIS (Geografický informační systém)

Dosud užívaná aplikace iGIS.NET byla při zachování stávajících funkcí doplněna o nové 
funkční vlastnosti, což vedlo k větší přehlednosti a uživatelsky snadnějšímu ovládání. 
Nová funkcionalita přispěla ke  zjednodušení a  zrychlení práce. Tuto aplikaci využívá 
v současné době více než 200 uživatelů z řad pracovníků a. s., projektantů, obcí a dal-
ších. 
V průběhu roku bylo přijato a zpracováno 1 066 souborů od jiných subjektů a 1 060 hlá-
šení z našich provozů. Pro potřeby obcí a projektantů bylo vyhotoveno a připraveno 590 
souborů podle jejich požadavků. 
Pomocí geodetické GPS – Leica Viva NetRover GS08 bylo provedeno doměřování chybě-
jících nebo problémových částí sítí. Bylo uskutečněno 59 geodetických měření ve vlastní 
režii, čímž došlo k minimální úspoře odhadem 177 000 Kč.
Probíhala spolupráce pracoviště GIS na provozních a kanalizačních řádech, včetně pří-
pravy tabulek a tisků mapových podkladů. Toto pracoviště rovněž poskytovalo podpůrné 
práce pro potřeby jednotlivých provozů a oddělení podniku.
Do  databázových podkladů byla doplněna obec Hrušky včetně digitalizace jejich sítí. 
Vzhledem k nedostupnosti kvalitního geodetického zaměření většiny obce bude v prů-
běhu následujícího roku provedena kontrola a přeměření přímo v terénu.
Do databáze GIS se průběžně vkládají dokumenty: kolaudační rozhodnutí, povolení pro-
vozování, věcná břemena, kladečská schémata, foto, revize, protokoly z kamery, zákresy 
z  provozních hlášení a  poruch, smlouvy, atd. Bylo uloženo 3  389 nových dokumentů 
včetně jejich napojení na objekty databáze. V archivu GIS je momentálně uloženo 24 275 
dokumentů.  

Personální a mzdová politika

Plánovaný fyzický stav 270 zaměstnanců byl dodržen, přepočtený počet zaměstnanců 
byl proti plánu 268,2 nižší a činil 266,4. Důvodem je skutečnost, že 3 zaměstnanci kate-
gorie „D“, kteří na konci roku 2011 ukončili pracovní poměr odchodem do starobního dů-
chodu, byli nahrazeni novými zaměstnanci teprve v průběhu prvního pololetí roku 2012. 
Z celkového počtu zaměstnanců je 200,2 mužů a 66,2 žen, v dělnické kategorii 176,9 
zaměstnanců a v kategorii technickohospodářských pracovníků 89,5. 
Mimo běžnou agendu bylo v průběhu roku zajišťováno další vzdělávání zaměstnanců, 
prohlubování jejich kvalifikace a  v  neposlední řadě byla zabezpečena i  péče o  jejich 
zdraví. 

Průměrný věk zaměstnanců společnosti v roce 2012:
muži   45 let 
ženy   44 let

Kvalifikační struktura
Vzdělání

Základní 11

Střední odborné 146

Střední odborné (vyučen + maturita) 14

Střední odborné (maturita) 70

Vyšší odborné 3

Vysokoškolské 26

Průměrná mzda na zaměstnance za rok 2012 dosáhla 24 307 Kč.
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Osobnostní rozvoj zaměstnanců je důležitou složkou péče o  zaměstnance a  přispívá 
k dalšímu rozvoji celé naší společnosti. Hlavními směry vzdělávání v uplynulém roce byly 
odborné semináře a kurzy zaměřené na zvýšení odbornosti, profesních znalostí a stan-
dardní školení ke změnám v legislativě.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti probíhalo v souladu se směrnicí S-UR-07 Výcvik, 
povědomí a odborná způsobilost zaměstnanců, a to jak na základě legislativy, tak na zá-
kladě požadavků vedoucích jednotlivých oddělení.
V roce 2012 bylo na vzdělávání vynaloženo celkem 633 tis. Kč pro zaměstnance dělnic-
kých profesí dle platné legislativy (Vyhl. 50/78 Sb., profesní řidiči a řidiči referenti, stroj-
níci, řidiči vysokozdvižných vozíků, strojníci stavebních strojů, vazači, jeřábníci, svářeči, 
obsluha tlakových nádob a chlorovacích zařízení) a na realizaci dalšího zvyšování odbor-
né kvalifikace (školení BOZP a PO, ekonomické kurzy, vodohospodářství, management, 
personalistika, legislativa).
Noví zaměstnanci jsou při nástupu proškolováni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a v oblasti systému kvality. Dále pak jsou zaškoleni přímo na příslušném praco-
višti svým vedoucím nebo mistrem.
Pokračovala rovněž spolupráce se středními a vysokými školami v oblasti poskytování 
provozní praxe studentů. V  roce 2012 byla umožněna praxe na provozech společnosti 
9 studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol dle zaměření (oboru) jejich 
studia – ÚV, CHSV, informatika, účtárna.
Vedení společnosti uspořádalo tradiční setkání s bývalými spolupracovníky – důchodci. 
Toto setkání bylo ze strany zúčastněných opět hodnoceno velmi pozitivně.

Dalšími peněžními i nepeněžními benefity plynoucími pro zaměstnance z uzavřené Ko-
lektivní smlouvy jsou: 
příspěvek na stravování, odměny při životních a pracovních jubileích, odměny při prv-
ním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod, 
osobní konta zaměstnanců – Flexi passy, příspěvek na penzijní připojištění, poskytování 
ochranných nápojů – v letních měsících iontových a v zimních měsících teplých. Zaměst-
nancům vybraných profesí byl poskytnut příspěvek (dle KS) na rehabilitační a rekondiční 
pobyty v lázních a hrazeno očkování proti klíšťové encefalitidě a žloutence. Každému za-
městnanci, který projevil zájem, bylo ze sociálního fondu hrazeno očkování proti chřipce.
Vzájemné závazky zaměstnavatele i odborové organizace vyplývající z uzavřené kolek-
tivní smlouvy byly naplněny. Pro rok 2013 byla dne 18. 12. 2012 uzavřena nová Kolektivní 
smlouva.

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců v letech 2004 – 2012
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HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

Hospodaření společnosti bylo řízeno ve shodě se schválenými záměry a strategií spo-
lečnosti. 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 podvojného účetnictví. 
V souladu s těmito zákony vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 12 268 441,26 Kč. 
Tento zisk dává předpoklad k naplnění jednotlivých fondů společnosti. 
Společnosti vznikla za rok 2012 povinnost odvádět daň z příjmu právnických osob.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč)
Rok 2009 2010 2011 2012

Základní kapitál 797 076 797 076 797 076 797 076

Kapitálové fondy 99 327 99 327 99 327 99 327

Zákonný rezervní fond 200 830 199 495 210 761 219 064

Statutární fondy - soc. fond 489 0 708 156

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 -985 16 531 10 153 12 269

Vlastní kapitál celkem 1 096 737 1 112 428 1 118 025 1 127 892

Návrh na rozdělení zisku (Kč)
Zisk k rozdělení 12 268 441,26

Rezervní fond 613 422,06

Sociální fond 1 500 000,00

Tantiémy 350 000,00

Dividendy 2 813 209,41

Nerozdělený zisk 6 991 809, 79

Změny v přijatých úvěrech (tis. Kč)

Úvěr Zahájení čerpání 
úvěru Výše úvěru Zůstatek 

k 31.12.2012

Tlakový vůz M.A.N. (Kaiser) 2012 8 889 6 742

Kamerový vůz Mercedes Benz 2012 4 779 4 014

Fekální vozidlo M.A.N. 2012           3 706 3 503

Investiční úvěr SP (do r. 2025) 2010 160 000 130 000

V letech 2008 – 2011 byl pro financování rozsáhlého projektu Střední Pomoraví/Hodo-
nínsko využit revolvingový úvěr.
Po dokončení rekonstrukce byl revolvingový úvěr překlopen na  investiční úvěr ve výši 
160 000 tis. Kč. V důsledku nevyplacené pozastávky projektu SP/H ve výši 88 877 tis. Kč 
z prostředků EU bylo nutno v měsíci březnu 2011 uzavřít u KB další smlouvu na revolvin-
gový úvěr. V září 2012 byla na účet a. s. výše uvedená pozastávka konečně poukázána. 
Poté byl zůstatek revolvingového úvěru neprodleně splacen a úvěr zrušen.
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Cenová politika

Společnost v roce 2012 uplatňovala dvousložkovou formu vodného a stočného. Její po-
hyblivá složka byla jednotná pro všechny odběratele.
Cena:

- Vodné 21,58 Kč/m³ (bez DPH)
- Stočné 27,94 Kč/m³ (bez DPH)
 
Pevná složka ceny vodného i  stočného zůstala pro jednotlivé kategorie od  zavedení 
dvousložkové formy vodného a stočného (rok 2003) na stejné úrovni.

Tržby a výnosy

Struktura výnosů v tis. Kč
Výnosy podle druhu činnosti 2009 2010 2011 2012

Výroba a rozvod vody včetně vody předané 166 506 164 579 166 480 166 865

Odvádění a čistění odpadních vod 159 979 173 085 176 221 187 397

Služby stavebně – montážního charakteru 4297 3 910 3 405 4 639

Kanalizační práce 5486 5 161 4 970 5 593

Ostatní služby 1 903 1 984 1 996 1 764

Tržby celkem 338171 348 719 353 072 366 258

Celkový objem výnosů v roce 2012 vzrostl oproti roku 2011 o 3,7%. 
Na úseku výroby a dodávky pitné vody včetně vody předané dosáhly výnosy stejné úrov-
ně jako v loňském roce (mírné zvýšení o 0,23%). Na objemu prodané pitné vody se podílí 
obyvatelstvo 67,6 % a ostatní odběratelé 32,4 %. 
Objem výnosů na úseku odvádění a čistění odpadních vod vzrostl proti minulému roku 
o 6,3%, a to hlavně vlivem navýšení ceny stočného, která v sobě odráží nárůst vstupních 
nákladových položek z důvodu inflace a nákladů spojených s plánovanou obnovou ka-
nalizační sítě. V hmotných jednotkách zaznamenáváme oproti minulému roku mírné sní-
žení (o 1%), zejména vlivem trvalého poklesu podnikatelských aktivit v našem regionu.
Ostatní doplňkové činnosti představují služby stavebně montážního charakteru, kanali-
zační práce, laboratoře pitných a odpadních vod, diagnostiku vodovodních a kanalizač-
ních sítí a službu GIS. Jejich objem se zvýšil oproti roku 2011 o 15,6% (o 1 625 tis. Kč). 
Největší měrou se na jejich zvýšení podílí služby stavebně montážního charakteru. Vli-
vem nepříznivého počasí bylo nutné provádět mimořádné havarijní opravy vodovodních 
přípojek a vodoměrů poškozených vysokými mrazy.
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Struktura výnosů v letech 2006 – 2012
(v mil. Kč)

Struktura nákladů v letech 2007 – 2012
 (v mil. Kč)
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

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 za-
městnanci v roce 2011 až do 7. 6. 2012, kdy na žádost-návrh Města Hodonína valná hro-
mada a.s. odvolala MUDr. Lubora Šimečka, člena DR a  tatáž valná hromada dne 7. 6. 
2012 zvolila MUDr. Jiřího Kubrického za nového člena DR. 
V souladu se svým právním postavením se dozorčí rada zabývala činností, danou stano-
vami akciové společnosti, obchodním zákoníkem a právním řádem ČR. 
V průběhu roku 2012 dozorčí rada zasedala 9x a 2x proběhlo společné jednání s před-
stavenstvem a vedením společnosti. Na jednání DR jsou pravidelně zváni členové vedení 
společnosti či příslušní odpovědní vedoucí. V měsíci září proběhla fyzická kontrola ob-
jektů ČOV Ratíškovice, ÚV Bzenec - Přívoz a ČOV Bzenec.
Dozorčí rada působila ve všech oblastech společnosti, v součinnosti s představenstvem 
a managementem společnosti, se zaměřením na kontrolní činnost v hospodaření a cel-
kovým výsledkům hospodaření. 
Činnost dozorčí rady v uplynulém roce byla zaměřena na dokončenou akci SP/H, zejmé-
na na:
-  průběžné dofinancování SP/H  z překlenovacího úvěru a jeho následné úhrady z fi-

nančních prostředků EU ve výši 3,5 mil. EUR 
- důsledky zatížení tímto úvěrem pro společnost
- finanční prostředky z EU za dokončenou akci SP/H přišly na účet a. s. až dne 11.9.2012
-  probíhající práce na pitných vodách v období záruky na ÚV Bzenec – Přívoz, kde se 

prováděly kontroly postupu prací přímo na místě samém. 
Ve vztahu k hospodaření společnosti za rok 2012 byla hlavní pozornost věnována eko-
nomickým oblastem:
- plnění plánu vodného, stočného a srážkových vod, pohledávkám po lhůtě splatnosti
-  obchodní politice a získávání dalších obchodních příležitostí (Obec Hrušky, Obec Ko-

zojídky, vodovod Horňácko)
- opravám, údržbě, investicím a cenám
- kontrole stavu účetních dokladů a splatnosti faktur
-  provozovanému majetku ve vlastnictví obcí a měst a jeho možnému převodu do vlast-

nictví a.s. za akcie nebo možnosti pronájmu a placení nájemného vlastníkům. Uve-
dené varianty předpokládají podstatné navýšení ceny vodného a stočného, ale také 
vytvoření prostředků pro obnovu majetku.

Členové dozorčí rady byli přímo osobně účastni při probíhajících inventarizacích.

DR projednala a schválila účetní závěrku včetně vykázaného hospodářského výsledku 
za rok 2012 a shoduje se se stanoviskem auditora a na základě svých prověřených po-
znatků doporučuje řádné valné hromadě schválit hospodaření společnosti za rok 2012.

Ing. Vladimír Elšík 
předseda DR
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ČOV Hodonín, usazovací nádrž – v pozadí vyhnívací nádrže

ČOV Hodonín, aktivační nádrž

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou oso-
bou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Společnosti nevznikly právní důvody zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami 
ve smyslu ustanovení § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. 
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Vzdělávání našich pracovníků,  
seminář na ČOV Hodonín

ČOV Hodonín, odtok z usazovací nádrže
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FINANČNÍ ČÁST 

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v tis. Kč) k 31.12.2012
Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544

Označení AKTIVA Běžné účetní období 
k 31.12.2012

Minulé 
období 

k 31.12.2011

č. řád. brutto korekce netto netto

AKTIVA CELKEM 001 2 834 652 -1 406 538 1 428 114 1 517 248

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

B. Dlouhodobý majetek 003 2 628 254 -1 401 390 1 226 864 1 223 701

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 22 603 -17 160 5 443 8 154

B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

B.I.3. Software 007 20 005 -14 811 5 194 7 787

B.I.4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0

B.I.5. Goodwill 009 0 0 0 0

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 2 598 -2 349 249 367

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 012 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 2 605 651 -1 384 230 1 221 421 1 215 547

B.II.1 Pozemky 014 30 228 0 30 228 28 329

B.II.2. Stavby 015 1 987 682 -1 026 356 961 326 963 389

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 542 125 -357 874 184 251 181 704

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0

B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 11 365 0 11 365 11 055

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 021 34 251 0 34 251 31 070

B.II.9, Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0

B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 0

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 025 0 0 0 0

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

B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv 027 0 0 0 0

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 030 0 0 0 0



Výroční zpráva 2012

35

Označení AKTIVA Běžné účetní období 
k 31.12.2012

Minulé 
období 

k 31.12.2011

č. řád. brutto korekce netto netto

C. Oběžná aktiva 031 204 738 -5 148 199 590 292 642

C.I. Zásoby 032 5 471 -45 5 426 4 721

C.I.1. Materiál 033 5 471 -45 5 426 4 721

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0

C.I.3. Výrobky 035 0 0 0 0

C.I.4. Zvířata 036 0 0 0 0

C.I.5. Zboží 037 0 0 0 0

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

C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 364

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

C.II.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0

C.II.3. Pohledávky – podstatný vliv 042 0 0 0 0

C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva  
a za účastníky sdružení 043 0 0 0 364

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0

C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

C.II.7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 142 465 -5 103 137 362 237 833

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 33 267 -5 103 28 164 29 334

C.III.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0

C.III.3. Pohledávky – podstatný vliv 051 0 0 0 0

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

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 054 23 253 0 23 253 29 672

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 2 490 0 2 490 5 488

C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 81 925 0 81 925 78 701

C.III.9. Jiné pohledávky 057 1 530 0 1 530 94 638

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 56 802 0 56 802 49 724

C.IV.1. Peníze 059 313 0 313 267

C.IV.2. Účty v bankách 060 56 489 0 56 489 49 457

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

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení 063 1 660 0 1 660 905

D.I.1. Náklady příštích období 064 1143 0 1 143 905

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0

D.I.3. Příjmy příštích období 066 517 0 517 0
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Rozvaha v plném rozsahu – PASIVA (v tis. Kč) k 31.12.2012
Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544

Označení PASIVA číslo 
řádku

Stav v běž. účet. období
k 31.12.2012

Stav v min. účet. období
k 31.12.2011

PASIVA CELKEM 067 1 428 114 1 517 248

A. Vlastní kapitál 068 1 127 892 1 118 025

A.I. Základní kapitál 069 797 076 797 076

A.I.1. Základní kapitál 070 797 076 797 076

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

A.I.3. Změny základního kapitálu 072 0 0

A.II. Kapitálové fondy 073 99 327 99 327

A.II.1. Emisní ážio 074 2 136 2 136

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 97 191 97 191

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0

A.II.5. Rozdíly z přeměn společností 078 0 0

A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 0 0

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 080 219 220 211 469

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 081 219 064 210 761

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 082 156 708

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 083 0 0

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 084 26 357 26 357

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 085 -26 357 -26 357

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 087 12 269 10 153

B. Cizí zdroje 088 298 188 397 613

B.I. Rezervy 089 0 0

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 090 0 0

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 091 0 0

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 092 0 0

B.I.4. Ostatní rezervy 093 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 094 29 703 28 091

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 095 0 0

B.II.2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 096 0 0

B.II.3. Závazky – podstatný vliv 097 0 0

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva  
a k účastníkům sdružení 098 0 0

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 099 0 0

B.II.6. Vydané dluhopisy 100 0 0

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0 0
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Označení PASIVA číslo 
řádku

Stav v běž. účet. období
k 31.12.2012

Stav v min. účet. období
k 31.12.2011

B.II.8. Dohadné účty pasivní 102 0 0

B.II.9. Jiné závazky 103 0 0

B.II.10. Odložený daňový závazek 104 29 703 28 091

B.III. Krátkodobé závazky 105 124 226 140 848

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 106 21 434 45 429

B.III.2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 107 0 0

B.III.3. Závazky – podstatný vliv 108 0 0

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva  
a k účastníkům sdružení 109 16 16

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 110 0 0

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 111 3 649 3 614

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 112 6 198 957

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 113 59 858 58 197

B.III.9. Vydané dluhopisy 114 0 0

B.III.10. Dohadné účty pasivní 115 26 583 26 475

B.III.11. Jiné závazky 116 6 488 6 160

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 117 144 259 228 674

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 118 144 259 140 000

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 119 0 88 674

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 120 0 0

C.I. Časové rozlišení 121 2 034 1 610

C.I.1. Výdaje příštích období 122 2 026 1 602

C.I.2. Výnosy příštích období 123 8 8

Když se potká protlak plynu s vodovodním PVC DN 200, vznikne z toho malá potopa – Hodonín, Žižkova ulice
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) k 31.12.2012
Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544

Označení TEXT číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0

+ Obchodní marže 03 0 0

II. Výkony 04 366 258 353 072

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 366 258 353 072

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0

II.3. Aktivace 07 0 0

B. Výkonová spotřeba 08 141 433 151 901

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 86 966 97 089

B.2. Služby 10 54 467 54 812

+ Přidaná hodnota 11 224 825 201 171

C. Osobní náklady 12 109 935 106 208

C.1. Mzdové náklady 13 79 544 77 032

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 458 609

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 15 27 358 26 321

C.4. Sociální náklady 16 2 575 2 246

D. Daně a poplatky 17 1 771 1 970

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 88 971 79 198

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  
a materiálu 19 1 355 2 861

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 199 2 636

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 156 225

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 22 1 799 1 085

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 23 1 720 1 079

F.2. Prodaný materiál 24 79 6

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

25 503 538

IV. Ostatní provozní výnosy 26 3 224 1 291

H. Ostatní provozní náklady 27 2 780 3 337

V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 30 23 645 14 063

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0
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Označení TEXT číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období

 sledovaném  minulém

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0

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

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

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

VIII. Výnosy z krátkodobého 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 42 659 181

N. Nákladové úroky 43 7 400 1 128

XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 061 5

O. Ostatní finanční náklady 45 3 703 444

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 -8 383 -1 386

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 2 993 2 524

Q.1. – splatná 50 1 381 31

Q.2. – odložená 51 1 612 2 493

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 12 269 10 153

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0

S.1. – splatná 56 0 0

S.2. – odložená 57 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 12 269 10 153

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) 61 15 262 12 677
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Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) k 31.12.2012 
Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.  IČ: 49454544

Označení 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 0 0

3 Snížení 4 0 0

4 Konečný zůstatek 5 797 076 797 076

B Základní kapitál nezapsaný v obch. rejstříku 6 0 0

1 Počáteční zůstatek 7 0 0

2 Zvýšení 8 0 0

3 Snížení 9 0 0

4 Konečný zůstatek 10 0 0

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 0 0

3 Změna stavu účtu 252 14 0 0

4 Konečný zůstatek účtu 252 15 0 0

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 0 0

3 Snížení 20 0 0

4 Konečný zůstatek 21 2 136 2 136

E Rezervní fondy 22 219 064 210 761

1 Počáteční zůstatek 23 210 761 199 495

2 Zvýšení 24 8 303 11 266

3 Snížení 25 0 0

4 Konečný zůstatek 26 219 064 210 761

F Ostatní fondy ze zisku 27 156 708

1 Počáteční zůstatek 28 708 0

2 Zvýšení 29 1 500 2 100

3 Snížení 30 2 052 1 392

4 Konečný zůstatek 31 156 708

G Kapitálové fondy 32 97 191 97 191

1 Počáteční zůstatek 33 97 191 97 191

2 Zvýšení 34 0 0

3 Snížení 35 0 0

4 Konečný zůstatek 36 97 191 97 191
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Označení TEXT Řádek
Skutečnost v účetním období

 sledovaném  minulém

H Rozdíly v přecenění nezahrnuté do HV 37 0 0

1 Počáteční zůstatek 38 0 0

2 Zvýšení 39 0 0

3 Snížení 40 0 0

4 Konečný zůstatek 41 0 0

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 0

3 Snížení 50 0 0

4 Konečný zůstatek 51 -26 357 -26 357

K Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 52 12 269 10 153

Moderní způsob zaměření potrubí pomocí GPS přístroje vlastními pracovníky
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Přehled o peněžních tocích - CF  za rok 2012

                                                                          v tis. Kč
P Stav peněž. prostředků a peněž.ekvivalentů na začátku období 49 724

Peníze 49 724
Peněžní ekvivalenty 

(A) Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 15 262

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 93 355
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 88 971

Odpis pohledávek 126
Odpis opravné položky k nabytému majetku 0

A.1.2. Změna stavu opravných položek 520
Změna stavu rezerv 0
Změna stavu přechodných účtů -3 447

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 444
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 7 400

Vyúčtované výnosové úroky -659
A.1.6. Ostatní vlivy 0

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 108 617
kapitálu a mimořádnými položkami

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 97 419
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 103 175
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -5 067
A.2.3. Změna stavu zásob -689
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými polož. 206 036
A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných -7 400
A.4. Přijaté úroky (s vyjímkou inv. společností a inv. fondů) 659
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  za minulá období 0
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 199 295
(B) Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -103 774

B.1.1. Pořízení HIM a NIM -87 845
B.1.2. Pořízení finančních investic 0
B.1.3. Úhrada odpisů při komplexním pronájmu 0
B.1.4. Změna stavu investičních závazků -15 929
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 355

B.2.1. Příjmy z prodeje NIM a HIM 1 355
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
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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 -105 750
(C) Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků (případně krátkodobých) -84 415

C.1.1. Změna stavu krátkodobých závazků z titulu půjček -88 674
C.1.2. Změna stavu dlouhodobých úvěrů 4 259
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 -2 052

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 -2 052
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0

Uhrazená srážková daň z dividend a podílů 0
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0
C.4. Ostatní změny v oblasti financování 0

C.*** Čistý peněžní tok z finančních činností -86 467
F Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků 7 078

R Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci období 56 802

Peníze 56 802
Peněžní ekvivalenty 0

ČOV Dubňany
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Příloha k účetním výkazům k 31.12.2012
Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

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 uplynu-
lém účetním období v obchodním rejstříku

Rg. B 1168 – v uplynulém roce 2012 v den konání valné hromady nastala 
změna jednoho člena představenstva a jednoho člena dozorčí rady. 

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

V roce 2012 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 náměs-
tek, řídí jednotlivé úseky a provozy 

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

Představenstvo:
Pavel Čejka
Ing. Miloš Kozumplík

Mgr. Igor Taptič
Mgr. František Lukl, MPA
František Tříska
Ing. Josef Grmolec
Ing. Antonín Gazárek

Dozorčí rada:
Ing. Vladimír Elšík
Mgr. Renata Smutná
Ing. Josef Uhlík
MUDr. Jiří Kubrický
JUDr. Mgr. Josef Fiala
František Lang

předseda, starosta Města Bzence
1. místopředseda, starosta Města Veselí nad 
Moravou
2. místopředseda, starosta Města Hodonín
3. místopředseda, starosta Města Kyjov
člen, starosta Města Dubňany
člen, starosta Obce Hovorany
člen, starosta Obce Vnorovy

předseda, člen zastupitelstva Obce Rohatec 
místopředseda, starostka Města Strážnice 
člen, starosta Obce Ratíškovice
člen, člen Rady a 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 

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
266,46

z toho řídící pracovníci
15
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Mzdové náklady (v tis. Kč)  
(účet 521)

zaměstnanci
78 346

z toho řídící pracovníci
11 486

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

statutárních
54

dozorčích
404

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 apod. 

– 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
– pojištění soukromých vozidel zaměstnanců v rámci flotily a. s.

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.

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 zajiště né deriváty

Nejsou CP a podíly

2.  Způsob stanovení reprodukční PC u majet-
ku 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 předcházejícímu 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 daňo-
vé 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 zpřes-
nění 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 276 593 159 136
pracovní stroje a zařízení 28 277 24 713
přístroje a zvláštní technická zařízení 83 262 64 030
dopravní prostředky   152 473 108 929
inventář 1 520 1 066

Celkem účet 022 a 082 542 125 357 874
b) Rozpis DNM v tis. Kč účet 013 – software 20 005 14 811

účet 019 – ostat. NIM 2 598 2 349
Celkem účet 013, 019 a 073, 079  22 603 17 160

c) Nájemce – finanční pronájem Není

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

Účet Přírůstky Úbytky
účet 013 – software 211 404
účet 019 – ostatní DNM 50 0
Celkem účet 013, 019 261 404

budovy 3 076 996
stavby 49 020 445
Celkem účet 021 52 096 1 441
 
energetické a hnací stroje 12 547 1 292
pracovní stroje a zařízení 6 908 1 185
přístroje a zvláštní technická zařízení  2 024 3 029
dopravní prostředky 25 367 11 600
inventář 46 31
Celkem účet 022 46 892 17 137
Pozemky účet 031 2 723 824

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

  22 318
  553

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

Zástava v tis. Kč PC  Oprávky
Kaiser 8B3 0308 9 992 833
Kamerový vůz 8B3 0763 5 326 333
Fekální vozidlo MAN 8B3 1731 4 125 86
ČOV Hodonín 247 122 129 991
ČOV Bzenec 61 990 38 078
ČOV Strážnice 16 710 4807
ČOV Ratíškovice 9 321 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

2. Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti  180 dnů  v tis. Kč 5 135

b) Pohledávky se splatností více než 5 let Nejsou

c) Pohledávky k podnikům ve skupině Nejsou 

d)  Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem,  
např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění  
pro případ nesplacení

Nejsou

e) Pohledávky určené k obchodování, oceněné reálnou hodnotou Nejsou
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3. Vlastní kapitál                    

a)  Popis změn vlastního kapitálu v průběhu 
účetního období: 

V průběhu účetního období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu  
o 9 867 tis. Kč.
Rezervní fond se celkově zvýšil o 8 303 tis. Kč, z toho zákonný rezervní 
fond se doplnil o 508 tis. Kč z rozdělení zisku roku 2011. Nerozdělený 
zisk roku 2011 ve výši 7 795 tis. Kč určený jako zdroj pro investiční vý-
stavbu, byl naúčtován na samostatný analytický účet rezervního fondu.
Sociální fond se snížil na 156 tis. Kč. 

Hospodářský výsledek před zdaněním byl za rok 2012 vytvořen ve výši 
15 262 tis. Kč. Po zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši  
1 612 tis. Kč a daně z příjmů za rok 2012 ve výši 1 381 tis. Kč,  
činí hospodářský výsledek 12 269 tis. Kč.

b)  Rozdělení zisku předcházejícího účetního 
období

Zisk k rozdělení za rok 2011 v Kč: 10 153 063,94  
z toho: 
rezervní fond 507 653,20
sociální fond 1 500 000,--
tantiémy 350 000,--
nerozdělený zisk 7 795 410,74

c) Základní kapitál 797 076 tis. Kč

ca)  Počet akcií 
– druh akcií: na jméno  
 na majitele 
 se zvláštními právy 
– nominální hodnota akcie 
– nesplacený vklad 
–  počet a hodnota vydaných dluhopisů  

s právem výměny za akcie 

797 076 kusů
749 821 kusů
47 254 kusů

1 kus
1 000 Kč

0

0

4. Závazky

a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 180 dnů Nejsou

b) Závazky se splatností více než 5 let Nejsou

c) Závazky k podnikům ve skupině Nejsou

d) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění   Nejsou

e)  Závazky nevyúčtované v účetnictví a  neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za podnik z titulu 
bank. úvěru, pokud nebyly  proúčtovány ve formě účetních rezerv 

Nejsou

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

Nejsou

5. Rezervy

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

Poč. stav                            Tvorba                                Čerpání
      --                                        --                                            --

6. Výnosy

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

výroba a rozvod vody 166 865 tis. Kč
odvádění a čištění odpadních 187 594 tis. Kč
ostatní služby 11 800 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 společ-
nosti a její vznik

Nebyla přeměna společnosti

b) Fondy, které vznikly v důsledku přeměny Nejsou

c) Další významné údaje Nejsou
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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. 2012 je 29 703 475 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
V r. 2012 1 612 312 Kč

13. Přijaté dotace

a) Na investiční účely V průběhu roku 2012 byla poskytnuta dotace na rekonstrukci výtlačné-
ho řadu ÚV Bzenec – ČS Moravský Písek ve výši 15 000 tis. Kč. 

b) Na provozní účely Nebyla

14. Dlouhodobé bankovní úvěry

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

Investiční úvěr na Projekt Střední Pomoraví               
Výše úvěru: 160 000 000 Kč 
Splátka za r. 2012: 10 000 000 Kč
Stav ke 31.12.2012: 130 000 000 Kč

Fixovaná úroková sazba 3,51 % + 0,58 p. a.
Zajištění úvěru – zástava ČOV Hodonín, Bzenec, Strážnice, Ratíškovice
Poslední splátka 30.09.2025

Kaiser 8B3 0308
Výše úvěru: 8 889 633,00 Kč 
Splátka za r. 2012: 2 148 055,11 Kč
Stav ke 31.12.2012:  6 741 577,89 Kč

Fixovaná úroková sazba 4,33 % 
Zajištění je prostřednictvím Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnic-
kého práva
Poslední splátka 15.03.2015

Kamerový vůz 8B3 0763
Výše úvěru:  4 778 875,80 Kč 
Splátka za r. 2012: 465 265,28 Kč
Stav ke 31.12.2012: 4 013 610,52 Kč

Fixovaná úroková sazba 4,33 % 
Zajištění je prostřednictvím Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnic-
kého práva
Poslední splátka 15.06.2015

Fekální vozidlo MAN 8B3 1731   
Výše úvěru:  3 705 849,00 Kč 
Splátka za r. 2012: 202 507,43 Kč
Stav ke 31.12.2012: 3 503 341,57 Kč

Fixovaná úroková sazba  3,8 % 
Zajištění je prostřednictvím Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnic-
kého práva
Poslední splátka 15.10.2015

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

Nenastaly

16. Ostatní události 11.09.2012 byla v plné výši vypořádána pozastávka z Projektu Střední 
Pomoraví/Hodonínsko.

V účetní jednotce v průběhu auditovaného období nenastaly skuteč-
nosti, 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 8B3 0308, inv. č. 07477
Kamerový vůz 8B3 0763, inv. č. 07492
Fekální vozidlo MAN 8B3 1731, inv. č. 07524

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. 9905 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/24 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/11 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/15 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/17 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/19 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/21 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/23 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/10 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/9 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/8 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
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-	 pozemek č. parc.č. 9906/7 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/6 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/5 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
-	 pozemek č. parc.č. 9906/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/1 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/22 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/20 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/18 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/16 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/14 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/13 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/12 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9644 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9643 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/26 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 pozemek č. parc.č. 9906/27 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
-	 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. 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
-	 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 – rodinný dům, na parc.č. 5103/9
-	 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/11
-	 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/10
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PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ HODONÍN

Provoz vodovodů a  kanalizací Hodonín dnes v  sobě zahrnuje, podobně jako provozy 
v Kyjově a Veselí, středisko údržby a oprav vodovodních sítí, středisko údržby a oprav 
kanalizačních sítí a samostatně čistírny odpadních vod, v čele s největší hodonínskou 
ČOV. Na řízení provozu se podílí vedoucí provozu, technik, dvojice mistrů, vedoucí čis-
tíren a  technickoadministrativní pracovnice. Vlastní činnost zajišťuje 44 zaměstnanců 
v různých dělnických profesích.

Současná podoba struktury řízení provozu existuje od r. 2002, ovšem teprve v závěru 
roku 2011 byla dokončena její úplná integrace sestěhováním do nových a nově adapto-
vaných prostor v areálu ČOV Hodonín. Zde je dnes k dispozici sociální zázemí, kanceláře, 
sklady, dílny a garáže pro všechny pracovníky a profese. Prostory jsou rozčleněny a od-
děleny na část pro údržbu vodovodů a kanalizačně-čistírenskou část.

Oblast působení zahrnuje města Hodonín (Vodovod+Kanalizace+ČOV), Dubňany  
(V+K+Č), městys Moravská Nová Ves (V) a obce Lužice (V), Prušánky (V), Josefov (V), Dol-
ní Bojanovice (V+K), Starý a Nový Poddvorov (V), Čejkovice (V), Mutěnice (V), Ratíškovice 
(V+K+Č), Milotice (V+K+Č), Vacenovice (V+K), Rohatec (V+K+Č). V tomto systému je zahr-
nuto 76 km přiváděcích řadů, 8 vodojemů o celkové kapacitě 19 850 m3, 6 čerpacích sta-
nic, 315 km rozvodných vodovodních řadů v obcích, 14 754 vodovodních přípojek, 177 km 
kanalizačních stok, 8 063 kanalizačních přípojek, 22 přečerpávacích stanic, 5 čistíren 
odpadních vod. Část majetku je pouze provozována, větší část majetku je ve vlastnictví 
společnosti.

Největším sídelním útvarem v regionu je bezesporu město Hodonín. Historie jeho od-
kanalizování a zásobení vodou sahá hluboko do první poloviny 20. století. Část kanali-
začních stok v centru města pocházejících z počátku minulého století je dodnes funkční. 
Stejně tak jsou dosud v provozu vodovodní potrubí budovaná před a za 1. světové války. 
Historie hromadného zásobování vodou a odkanalizování v okolních obcích je podstat-
ně mladší.

Zásobení vodou v sídlech v působnosti provozu Hodonín je dnes zajišťována ze dvou 
zdrojů (ÚV Bzenec a  ÚV Moravská Nová Ves) prostřednictvím skupinových vodovodů 
Podluží a Bzenec-Vracov-Ratíškovice. Úpravna vody Hodonín je mimo provoz a v dohled-
né době se s jejím spuštěním neuvažuje.

Kanalizační systémy jsou v obcích řešeny jako lokální, tj. čistírna je přímo v obci, nebo 
se společnou čistírenskou koncovkou pro více obcí (Hodonín-Lužice-Rohatec, Vacenovi-
ce-Milotice).

Na  středisku údržby a  oprav vodovodů je kladen hlavní důraz na  prevenci. Zaří-
zení, která do  budoucna mohou způsobit havárii či zhoršit funkčnost systému jsou 
preventivně rekonstruována, často v  součinnosti s  jinými stavbami (obnova silnic,  
chodníků…), týká se to zejména výměn navrtávacích pasů přípojek, sekčních šoupat, 
hydrantů a přípojek samotných. Další činnosti směřují ke snížení úniků a ztrát vody bez-
odkladným řešením a  opravou havárií, odstraňováním drobných úniků ve  spolupráci 
s  diagnostikou poruch. Z  hlediska prevence je důležité i  systematické čištění potrubí 
prováděné vysokotlakým vodním paprskem. Zlepšuje hydrauliku proudění, obnovuje 
průtočný profil a odhaluje potenciální vady na nekvalitním litinovém potrubí. Důležitou 
náplní práce je také výměna vodoměrů (zejména v zimním období, kdy se nedají prová-
dět jiné činnosti), čištění vodojemů, odkalování sítí, zřizování nových a rušení starých 
přípojek a v neposlední řadě i spolupráce s oddělením investic při opravách a  rekon-
strukcích vodovodních sítí, vodojemů a ostatních vodárenských zařízení.
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Stěžejní činností střediska údržby a oprav kanalizací je čištění a proplachování kana-
lizačních stok, vývoz jímek a septiků a opravy drobnějšího rázu na kanalizačních systé-
mech (lokální poškození, kanalizační poklopy). Dále je to zajišťování plynulého chodu 
čerpacích stanic na síti, čištění čerpacích jímek, shybek a dalších objektů. Ve spolupráci 
s kamerovým vozem jsou vyhledávány a odstraňovány skryté poruchy na kanalizačních 
potrubích a  vytipovávány úseky kanalizace vhodné k  obnově. Pracovníci střediska se 
spolu s  technikou podílí na  čištění a  údržbě technologických celků čistíren. Směrem 
k zákazníkům, občanům i firmám jsou cíleny čištění a kontrola kanalizačních přípojek 
a kontrola provádění nových přípojek.

Středisko čistíren odpadních vod zajišťuje provoz čistíren v  souladu s  legislativní-
mi parametry a požadavky na  jejich údržbu. Jde o činnosti od  jednoduchého dohledu 
a sledování podmínek technologických procesů až po řídící činnost. Pro zpracování kalů 
z procesu čištění je využívána, mimo stacionárních zařízení, i mobilní odstředivka, která 
dle potřeby zajíždí i na jiné provozy. Pracovníci střediska zajišťují denní údržbu a drobné 
opravy stavební, strojní i elektročástí v rozsahu svých profesí. Podílejí se na plánování 
a provádění obnovy těchto zařízení i na prosazování technických novinek a zlepšování 
běžného provozu čistíren.

Provoz vodovodů a  kanalizací Hodonín má pro svou činnost k  dispozici potřebnou 
techniku a stroje, které jsou využívány převážně pro vlastní činnost. Z nich lze jmeno-
vitě uvést např. traktorbagr CASE, minirýpadlo JCB, kolový nakladač, vysokotlaké čisticí 
zařízení na vodovodní potrubí HARBEN, kombinovaný kanalizační vůz KAISER, trojici sa-
cích fekálních vozidel CAS, KOBIT, FABOK, vozík s vysokotlakým agregátem pro čištění 
kanalizačních přípojek EUROM, mobilní odstředivku, kontejnerové nákladní automobily 
TATRA, MAN, dodávkové pojízdné dílny a mnoho menších strojů a agregátů. Činnosti, 
které nelze zvládnout vlastními prostředky a nasazením, se řeší dodavatelsky spoluprací 
s regionálními firmami.
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Provozované vodárenské objekty v působnosti provozu Hodonín

Středisko Město, obec Vodovody
dl. (m)

Přípojky
dl. (m)

Počet VDJ
Objem (m3)

Počet ČS
(ks)

009 Čejkovice 29 598 5 349

012 Dolní Bojanovice 18 246 4 451

015 Dubňany 36 229 15 321

001 Hodonín 95 757 30 897 VDJ Pánov (3x400 m3), 
(2x1000 m3), (2x3000 m3) 3

034 Lužice 17 768 10 078

037 Milotice 12 204 3 513

099 Mor. Nová Ves 47 514 7 094

041 Mutěnice 27 210 11 423 (1x650 m3)

049 Prušánky 13 732 3 789

051 Ratíškovice 38 830 12 054 (2x1000 m3)

052 Rohatec 28 198 10 583

056 Starý Poddvorov 4 403 2 426 (2x2500 m3), (2x1000 m3) 2

070 Vacenovice 15 737 3 671 (2x500 m3)

022 Josefov 2 611 1 790

046 Nový Poddvorov 2 818 401 1

Provoz celkem 390 855 122 840 19 850 m3 6

Provozované kanalizační objekty v působnosti provozu Hodonín

Středisko Město, obec Kanalizace
dl. (m)

Počet ČS
(ks)

012 Dolní Bojanovice 16 598 5

015 Dubňany 23 716

001 Hodonín 71 820 9

037 Milotice 9 869 2

051 Ratíškovice 17 778

052 Rohatec - kolonie 4 872

052 Rohatec 19 734 2

Rohatec celkem 24 606

070 Vacenovice 12 613 4

Provoz celkem 177 000 22
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Fotogalerie PROVOZ HODONÍN  – úsek vodovodů

Oprava havárie vodovodu PVC 110 v rozkvetlých  
předzahrádkách, Čejkovice

Oprava potrubí DN 150 v areálu Slováckého statku v Hodoníně – výměna litiny za PE
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Lokace poruchy potrubí Moravská Nová Ves, Hlavní

Oprava vodovodního potrubí DN 150 na Masarykově náměstí – pokládka potrubí řízeným protlakem

Oprava na potrubí DN 600,  
instalace opravného kusu WAGA ,
Hodonín, Dukelských hrdinů
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Výměna sekčních šoupat na DN 200 (přívod do Rohatce)



Výroční zpráva 2012

57

Opravená porucha na přivaděči DN 300 Dubňany – Mutěnice

Nekvalitní materiál může způsobit nepříjemné škody
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Automatická tlakovací stanice (ATS) na ulici Brandlova 
v Hodoníně před a po výměně trubních rozvodů

Oprava potrubí DN 100 ve staré Bažantnici v Hodoníně

Oprava na potrubí DN 600, odřezání prasklé příruby
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Osazování zákopové ovládací  
soupravy na ventilu DN 200, Hodonín,  
ul. Horní Plesová

Oprava dirky na ocelovém potrubí,  
ucpat, zatěsnit, zavařit
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VDJ Starý Poddvorov I. v novém lesku, po opravě trubních rozvodů a podlah

Oprava vodovodního potrubí DN 150 na Masarykově náměstí  
– montáž uzlu do ulice Dobrovolského

Oprava vodovodního potrubí DN 150 na Masarykově náměstí  
– pokládka potrubí řízeným protlakem
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ČOV Ratíškovice, tlakosací vůz Kaiser  
při čištění technologie

Dvojice výkonných sacích vozů pro vývoz žump

Nový vydatný pomocník, přívěsný vozík 
pro vysokotlaké čištění přípojek a malých 
kanalizačních řadů ROM 500

 PROVOZ HODONÍN  – úsek kanalizací



Výroční zpráva 2012

62

Sanace kanalizačního potrubí pryskyřičným 
rukávem, místo budoucí šachty Dolní Bojanovice

Sanace kanalizačního potrubí 
pryskyřičným rukávem  
– instalace rukávu do potrubí

Sanace kanalizačního potrubí pryskyřičným rukávem – příprava rukávu DN 600
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ČOV Hodonín, balon plynojemu, vyhnívací nádrže, uskladňovací nádrže

ČOV Hodonín uskladňovací nádrže vyhnilého kalu, v popředí zásobníky propan-butanu pro případ havárie plynového 
hospodářství
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ČOV Rohatec , ruční čistění technologie

ČOV Hodonín, čerpání a ohřev  vyhnívaného kalu




