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Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři, dámy a pánové!

Opět po roce přistupujeme ke zhodnocení výsledků naší společnosti, tentokrát za rok 2013.
V době, kdy budete číst tuto výroční zprávu, je za námi 20 let trvání společnosti Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s.

Dovolte mi proto pár slov k historii:

Na základě vládního usnesení v roce 1950 byly vytvořeny Krajské vodohospodářské služby a ty měly ve své 
náplni i provozování vodovodů a kanalizací.

Od 1. 1. 1954 dochází k reorganizaci na úseku vodního hospodářství. Vznikly dvě organizace – „Krajská sprá-
va vodních toků a meliorací“ a „Krajská správa zásobování vodou a kanalizace“.
V roce 1957 proběhla další reorganizace, v rámci které byly vytvořeny čtyři závody v Brně, v Břeclavi,  
ve Veselí nad Moravou a ve Znojmě.

V roce 1961 pak při územní celostátní reorganizaci došlo k osamostatnění národního podniku Vodohospo-
dářské stavby.

V roce 1977 na základě rozhodnutí Jihomoravského krajského národního výboru byla provedena integrace 
všech okresních vodohospodářských správ do jednoho podniku, kterým se staly Jihomoravské vodovody 
a kanalizace.

V roce 1991 se odštěpily některé okresy, mezi nimi i Hodonín, a vznikly samostatné státní podniky. 
Transformací bývalého státního podniku Vodovody a kanalizace Hodonín byla k 1. 1. 1994 založena akciová 
společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Od vzniku akciové společnosti se jednotliví akcionáři podíleli a dosud podílí na řízení prostřednictvím  
„Valné hromady“.
K obchodnímu vedení společnosti zvolila Valná hromada „Představenstvo“, které je současně statutárním 
orgánem. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, k jehož realizaci jmenovalo „Vedení společnosti“.
Na výkon působnosti představenstva a na činnost celé společnosti stále dohlíží „Dozorčí rada“ a při tom se 
řídí zásadami schválenými Valnou hromadou.

Základní údaje společnosti:
Zapsána je v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložka 1168.
Hlavním posláním společnosti je: výroba a dodávka pitné vody 
 odvádění a čištění odpadních vod
 provozování vodohospodářských zařízení

Společnost je organizačně rozdělena na: 
1) Provoz vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou,
2) Provoz vodovodů a kanalizací Kyjov, 
3) Provoz vodovodů a kanalizací Hodonín, 
4) Provoz výroby vody.
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Naším úkolem je tedy zásobovat obyvatelstvo a průmysl kvalitní pitnou vodou, odvádět odpadní vody a je-
jich čištění v čistírnách odpadních vod včetně poskytování dalších služeb v této oblasti.
Působnost společnosti je nejen v regionu okresu Hodonín, ale i v části okresů Břeclav, Vyškov a Kroměříž. 
Pitnou vodou zásobujeme 69 obcí a měst, odkanalizování odpadních vod zajišťujeme pro 45 obcí a provo-
zujeme 24 ČOV.

Za dobu existence společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, ve všech jejích předcházejících právních 
a organizačních formách, se na vedoucích místech vystřídala celá řada osobností. Protože bych nechtěl 
na někoho zapomenout, nebudu je vyjmenovávat. 
Vývoj ve všech oborech lidské činnosti nezadržitelně stoupá a stejně tak je tomu i v oboru vodárenství. 
Neustále se nám daří posouvat technickou úroveň veškerého provozovaného zařízení. Že mu věnujeme 
maximální pozornost i my, dokazuje několikaletá příprava a realizace projektu Střední Pomoraví / Hodonín-
sko. Přirozeně jsme nemohli zapomenout na rekonstrukci našich úpraven pitných vod, stejně jako čistíren 
odpadních vod, protože v budoucnu to bude zcela jistě klíč nejen k bezproblémovému zásobování obyva-
telstva, ale především k získávání potřebných zdrojů k rekonstrukcím vodohospodářských děl.

Nyní k činnosti za hospodářský rok 2013. 
Objem dodávek pitné vody a čištění odpadních vod je na úrovni předešlého roku. Od roku 2013 nově do-
dáváme pitnou vodu přímo do obce Hrušky (z prostředků společnosti byl vybudován přivaděč z Úpravny 
vody v Moravské Nové Vsi). V průběhu roku jsme připravili a rovněž zrealizovali další investici do pitné vody 
– přivaděč z Tvarožné Lhoty do obce Radějov. Od 1. 1. 2014 je 100% dodavatelem pitné vody do této obce 
společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
Významným odběratelem by v krátké budoucnosti mohla být i oblast Horňácka. V rámci rozvoje společ-
nosti proto bylo zahájeno zpracování studie přivaděče do této oblasti a vedení společnosti se pravidelně 
zúčastňovalo jednání se starosty obcí, kteří jsou do projektu zapojeni. Proběhlo i několik jednání na úrovni 
JmK, při kterých byly nastíněny způsoby možné realizace. Na základě vývoje jednání byl zastupitelstvům 
obcí předložen návrh smluv na odběr pitné vody.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je stabilizovaná, plní si své závazky (z projektu Střední 
Pomoraví/Hodonínsko) a přitom vkládá nemalé prostředky do oprav a údržby zařízení a nových investic. 
Jsme certifikovanou firmou, která naplňuje své poslání a k naší činnosti není větších připomínek či stížností. 

Dovolte mi, abych jménem představenstva společnosti a všech akcionářů poděkoval vedení společnosti 
a všem zaměstnancům za odvedenou práci a popřál jim do dalších dnů hodně zdraví, elánu a stejně dob-
rých pracovních výsledků, jako v roce 2013.

Pavel Čejka, 
předseda představenstva 
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Slovo ředitele akciové společnosti

Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,

rád bych navázal na konstatování předsedy představenstva pana Pavla Čejky v jeho úvodním slově k před-
kládané výroční zprávě, a to konkrétně na větu, cituji: „Jsme certifikovanou firmou, která naplňuje své 
poslání a k naší činnosti není větších připomínek a stížností.“ 

Není třeba zdůrazňovat, že se za touto stručnou větou skrývá dlouholetá systematická práce všech, kteří 
se na chodu společnosti podíleli a podílejí. Jsme hluboce přesvědčeni, že úroveň služeb, poskytovaných 
na Hodonínsku naší akciovou společností, dosahuje vysokého nadprůměru. Objektivním důkazem je kaž-
doroční srovnání dosahovaných parametrů v rámci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) v ČR. 
Naopak cenou vodného a stočného patříme k celostátnímu průměru.

Přesto, nebo možná právě proto, je obecné povědomí naší veřejnosti o výrobě vody, její distribuci, čištění 
odpadní vody, a v konečném důsledku i o nákladech tvořících její cenu, velmi nízké. Pohodlí trvalého přísu-
nu kvalitní pitné vody do domácnosti a prakticky nulová starost s jejím nakládáním po použití, jsou velkým 
výdobytkem moderní doby. Bohužel, tato „bezstarostnost“ je jednou z příčin často přijímaného přesvěd-
čení o neúměrně vysoké ceně vody. Je bez diskuze, že svoji specifickou roli v této problematice sehrávají ne 
vždy odborně a věcně informující veřejné sdělovací prostředky či praktiky výrobců balených vod.

Stojí tedy před námi trvalý úkol toto vnímání aktivně měnit. V roce 2013 jsme zpracovali a začali realizo-
vat dlouhodobou koncepci komunikace s veřejností. Uvědomujeme si naši odpovědnost vůči zákazníkům, 
akcionářům, orgánům státní správy a samozřejmě i k životnímu prostředí. Jsme regionální společností 
vlastněnou městy a obcemi. Každoročně pořádáme neformální informační setkání akcionářů, které slouží 
mimo jiné jako platforma pro výměnu názorů na chod společnosti. Naší povinností je maximální otevřenost 
a aktivní přístup při informování veřejnosti o všech významných aktivitách a dopadech naší práce. Chceme 
se zaměřit zejména na naše budoucí zákazníky. Postupně navazujeme se školami všech stupňů spolupráci 
v oblasti ekologické výchovy a péče o životní prostředí. V roce 2013 proběhly na čistírnách odpadních vod 
a úpravnách vody téměř tři desítky exkurzí žáků a studentů základních, středních a vysokých škol. V této 
spolupráci hodláme pokračovat a maximálně ji podporovat. U příležitosti 20. výročí vzniku akciové společ-
nosti 1. ledna 2014 vyšlo v listopadu 2013 první číslo časopisu pro zaměstnance a akcionáře VaK Hodonín, 
a.s., Vodárenský zpravodaj. 
     Při ohlédnutí za rokem 2013 mohu s uspokojením konstatovat, že kolektiv pracovníků VaK Hodonín, 
a.s. je zárukou plnění úkolů a výzev tak, jak je bude přinášet život v roce 2014. Za to jim jménem vedení 
společnosti upřímně děkuji. Za sebe a nejbližší spolupracovníky chci poděkovat představenstvu a dozorčí 
radě za odpovědnou a obětavou práci, díky které se naše akciová společnost v roce 2013 opět posunula 
o výrazný krok kupředu. 

RNDr. Pavel Koubek, CSc.
ředitel
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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 odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Montáž měřidel
Silniční motorová doprava nákladní
Vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
Vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví ve vodním hospodářství
Testování, měření a analýzy
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
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Vydané cenné papíry

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

Druh: akcie
Forma: na majitele
Podoba: zaknihovaná, akcie jsou vedeny v Centrálním depozitáři                
 cenných papírů, a.s.
Počet kusů: 47 254 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 47 254 tis. Kč
ISIN: CZ 0009058855

Druh: akcie
Forma: na jméno, se zvláštními právy spojenými s výkonem         
 hlasovacího práva
Podoba: listinná
Počet kusů: 1 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 1 000 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. Josef Fiala, MBA, LL.M.

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 2013
Výroba a distribuce pitné vody

 
Na úseku výroby a distribuce pitné vody byl plán výroby v hmotných jednotkách plněn na 99,7 %. V roce 
2013 bylo odběratelům akciové společnosti fakturováno 6 081 tis. m3 pitné vody, z toho obyvatelstvu 4 097 
tis. m3 a ostatním odběratelům 1 984 tis. m3. 
V roce 2013 bylo na provozovaných vodovodních systémech odstraněno celkem 142 poruch. Ukazatel cel-
kových ztrát vody ve sledovaném roce činil 9,7%. Průměrná spotřeba vody na 1 obyvatele v roce 2013 byla 
83,1 l/os/den.

V roce 2013 došlo ve třech případech k rozšíření obchodních aktivit společnosti. Na žádost zastupitelstva 
byla do provozování převzata vodovodní síť v obci Hrušky (v minulosti voda předaná VaKu Břeclav). Pro 
tuto obec byl v rámci investičních akcí vybudován přívodní řad z městyse Moravská Nová Ves. Taktéž na žá-
dost zastupitelstva převzala společnost od poloviny roku provozování vodovodu obce Kozojídky. Ve druhé 
polovině roku 2013 byla odkoupena rozvodná vodovodní síť v obci Radějov a následně vybudován záso-
bovací řad z VDJ Tvarožná Lhota (prosinec 2013). Tím byly vytvořeny podmínky pro, počínaje rokem 2014, 
plynulé a kapacitně dostačující zásobování obce o více než 800 obyvatelích. 

Vybrané údaje o vodovodech 

Provoz vodovodů Měrné 
jednotky 2009 2010 2011 2012 2013

Délka vodovodní sítě provozované celkem km 1 048 1 055 1 057 1 066 1 088

Délka vodovodní sítě v majetku společnosti km 743 749 748 750 752

Délka vodovodní sítě cizí provozované km 305 306 309 316 336

Počet vodovodních přípojek ks 36 065 36 329 36 569 36 798 37 740

Délka vodovodních přípojek km 289 292 293 296 302

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 7 993 7 504 7 455 7 652 7 446

- vody povrchové tis. m³ 925 908 903 922 900

- vody podzemní tis. m³ 7 068 6 596 6 552 6 730 6 546

Voda předaná tis. m³ 676 641 654 688 613

Počet obyvatel napojených na vodovod osob 131 000 131 000 132 000 132 500 134 300
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Měrná spotřeba pitné vody 
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Odvádění a čištění odpadních vod

Na úseku odvádění a čištění odpadních vod byl plán vody odkanalizované v hmotných jednotkách splněn 
na 99,0 %. Odběratelům bylo celkem fakturováno 6 056 tis. m3 stočného, z toho obyvatelstvu 3 389 tis. m3 

a 2 667 tis. m3 ostatním odběratelům. 
Údržba kanalizace, zaměřená především na čištění stokových sítí a kanalizačních přípojek tlakovými a sací-
mi vozy, opravy a údržbu kanalizačních objektů na stokové síti, strojního zařízení a monitorování technické-
ho stavu kanalizačních sítí, probíhala, tak jako v minulých letech, plynule a dle plánu. Celkem bylo vyčištěno 
122 km kanalizační sítě. 

Vybrané údaje o kanalizacích 

Provoz kanalizací Měrné 
jednotky 2009 2010 2011 2012 2013

Délka kanalizační sítě provozované celkem km 583 600 604 609 619

Délka kanalizační sítě v majetku společnosti km 287 289 290 292 293

Délka kanalizační sítě cizí provozované km 296 311 314 317 326

Počet kanalizačních přípojek ks 24 406 24 629 24 732 24 827 25 373

Délka kanalizačních přípojek km 190 193 194 195 196

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 8 938 10 393 8 763 7 467 9 789

Počet obyvatel napojených na kanalizaci osob 109 575 109 613 109 472 109 546 110 000

JÚ Podluží – stav původní násosky z nekvalitní  šedé litiny JÚ Podluží – stav výstroje jímacích vrtů před rekonstrukcí
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Přehled množství odpadních vod v obcích a městech s ČOV
(tis. m³)
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Integrovaný systém managementu

Integrovaný systém managementu podle daných standardů - environmentálního managementu (EMS - dle 
normy ISO 14001:2004) a managementu kvality (QMS - dle normy ISO 9001:2008) je udržován a pokračuje 
jeho zlepšování. Zaměřen je především na uspokojování oprávněných potřeb zákazníků a respektování 
souvisejících zákonů a právních předpisů státní správy.
V březnu 2013 proběhl ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. dozorový audit s plánováním 
re-certifikačního auditu. Audit byl proveden společností Lloyd‘s Register Quality Assurance. V průběhu ná-
vštěvy nebyly identifikovány žádné neshody vůči standardům prověřování ani jiné nedostatky. Nápravná 
a preventivní opatření k neshodám MinorNC (Minor nonconformity – Méně závažná neshoda) konstato-
vaným v průběhu předcházející návštěvy, byla shledána jako efektivní. O tom svědčí i fakt, že se v průběhu 
této návštěvy nevyskytly žádné nedostatky v diskutovaných oblastech (nakládání s chemickými látkami 
a přípravky, řízení dokumentů a záznamů, interní audity).   
Implementovaný systém managementu QMS a EMS je efektivní, o čemž auditory přesvědčily ukazatele 
účinnosti procesů (např. ztráty vody z potrubní sítě, účinnost ČOV, resp. ÚV) a i investice realizované v ob-
dobí od předcházející návštěvy:
Rekonstrukce části přívodního řadu z ÚV Koryčany do Kyjova, který zajišťuje bezproblémovou dodávku 
pitné vody na Kyjovsku při současné minimalizaci ztrát.  
Doplnění systému kogenerace na ČOV Hodonín o další jednotku (120 kW elektrického výkonu, 170 kW  
tepelného výkonu) zajišťující maximální využití bioplynu z technologického procesu ČOV Hodonín.
Další zlepšení bylo pak identifikováno i v oblasti implementace informačního systému NAVISION, díky  
němuž jsou k dispozici rozhodující ekonomická a provozní data, která slouží jako podklad pro rozhodování 
v oblasti hospodaření společnosti.

Přehradní nádrž Koryčany
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CERTIFIKÁT
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Majetkoprávní oddělení (MPO)

Těžiště činnosti oddělení spočívalo v plnění následujících úkolů:
• Uzavírání smluv o zřízení věcného břemene
• Výkupy pozemků, případně uzavírání nájemních smluv
• Vytyčování hranic pozemků ve vlastnictví a. s. 
•  Sepisování smluv o provozování vodních děl a dodatků ke smlouvám o provozování,  

vedení jejich evidence
• Vyřizování pojistných událostí
• Přihlašování pohledávek, návrhy na exekuce
• Zastupování společnosti v soudních jednáních
• Příprava na novou legislativu vstupující v účinnost 1. 1. 2014

Odbytová činnost

Oddělení odbytu je zodpovědné za sběr a zpracování informací o odběrných místech a přípravu dat pro 
fakturaci vodného a stočného. Prioritou zákaznického centra je neustálé zkvalitňování přístupu k zákazní-
kovi, hledání nových možností v oblasti komunikace se zákazníky a v oblasti nabízených služeb. 
Během roku pokračovalo testování a využívání nového modulu informačního systému FAVOS, s cílem  
nabídnout zákazníkům informace týkající se obchodních i provozních činností, zrychlit předávání těchto 
informací tak, aby jejich požadavky mohly být vyřizovány v co nejkratším čase a na jednom místě. Naplnění 
tohoto požadavku výrazně přispěla instalace vyvolávacího systému v prostoru zákaznického centra. Výho-
dou automatického režimu je zvýšení komfortu jak zákazníků, tak obsluhy. Systém organizuje klienty, čímž 
se minimalizuje doba čekání a riziko vzniku případných nedorozumění a stresových situací po tuto dobu. 
Ke zpříjemnění čekání byla v prostoru zákaznického centra nainstalována televizní obrazovka, na níž jsou 
formou filmového spotu představeny hlavní i doplňkové činnosti společnosti a podávány důležité obchod-
ní i technické informace.

Vodohospodářský rozvoj

V rámci vodohospodářského rozvoje byla naplňována valnou hromadou schválená Koncepce rozvoje 
společnosti, jejímž klíčovým prvkem je systematická rekonstrukce infrastruktury s cílem dosažení obnovy 
nevyhovujícího technického stavu majetku, zejména trubních systémů, dále modernizace a intenzifikace 
objektů, a to z pohledu technologických i stavebních částí, a postupná a systematická obnova strojové-
ho parku. Významnou částí schválené koncepce je výstavba přívodních řadů spojená s připojením nových 
obcí s již vybudovanými vodovodními sítěmi a tím pádem s možností okamžitého uplatnění dodávané 
pitné vody.  Pokračovaly rekonstrukce poruchových úseků páteřních vodovodů. V rámci obnovy majetku 
byly v maximální míře využívány moderní technologie jako vložkování potrubí, pluhování, apod. V rámci  
budování vodárenského a kanalizačního dispečinku byly všechny vodárenské objekty připojeny na centrál-
ní dispečink.  
Rekonstrukce a modernizace majetku byly prováděny pouze na zařízeních, která jsou ve vlastnictví společ-
nosti.  
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V roce 2013 bylo podle schváleného plánu investic proinvestováno celkem 119 288 tis. Kč. 

Z toho: 
Investiční výstavba  tis. Kč 

Stavební investice 76 771  

Strojní investice 20 965

Nehmotné investice 917

Pozemky 442

Smluvní závazky (splátky úvěrů, investiční úvěr SPH) 20 193

Celkem 119 288

Schválené prioritní investice – rekonstrukce v roce 2013: 

• Bohuslavice – rekonstrukce vodovodního přivaděče
  Realizace stavby byla zahájena v roce 2012 a dokončena v 03/2013. Náklady stavební části činily 

14 360 tis. Kč a celkové náklady stavby (včetně přípravy a zabezpečení) činily 14 906 tis. Kč. 
Stavba byla financována z vlastních prostředků.  

Rekonstrukce části přívodního vodovodního řadu z ÚV Koryčany do VDJ Kyjov-Kohůtek, úsek Bohuslavice

• Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu 
  Realizace stavby byla přesunuta z původního termínu 2012/2013 na rok 2013/2014 a to z důvodu 

podmínek čerpání dotací. Náklady stavební části se předpokládají ve výši 26 442 tis. Kč, celkové 
náklady stavby (včetně přípravy a zabezpečení) se předpokládají max. 27 500 tis. Kč. V roce 2013 
byla ke stavbě zajištěna dotace ze státního rozpočtu MF v celkové výši 11 000 tis. Kč. Stavba 
bude dokončena v roce 2014 v souladu s podmínkami poskytnutí dotace a vydaným stavebním 
(vodoprávním) povolením.          

  
•  Dubňany – Mutěnice, zkapacitnění přívodního řadu 
  V roce 2013 bylo ke stavbě zajištěno územní rozhodnutí. V roce 2014 se předpokládá vydání 

stavebního (vodoprávního) povolení a zahájení realizace stavby. Rozpočtové náklady stavební 
části se předpokládají ve výši 26 808 tis. Kč.  Realizace stavby se připravuje na rok 2014 s dokon-
čením v roce 2015. 

Schválené investiční zakázky za účelem připojení nových obyvatel: 
Moravská Nová Ves – Hrušky, nový vodovodní přivaděč, celkové náklady stavby 2 998 tis. Kč.
Radějov – nový vodovodní přivaděč, celkové náklady stavby 5 004 tis. Kč. 
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Zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu z ÚV Bzenec do VDJ Vracov  

Výstavba opevnění místa křížení koryta toku s novým přívodním vodovodním 
řadem z Moravské Nové Vsi do Hrušek. Dočasné zatrubnění potoku

Výstavba nového přívodního vodovodního řadu z Tvarožné Lhoty do Radějova metodou nekonečného pluhování
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Ostatní investiční zakázky, realizované v roce 2013: 

•  Strážnice – rekonstrukce části stávajícího vodovodního přivaděče v délce 634 m, celkové nákla-
dy stavby 2 659 tis. Kč.

•  ÚV Moravská Nová Ves – rekonstrukce stávajícího objektu, likvidace obvodového pláště z bole-
tických panelů, výměna oken, zateplení, fasády, celkové náklady stavby 4 149 tis. Kč. 

•  Kyjov, ul. Mezi Mlaty – rekonstrukce stávající kanalizace v délce 659 m, celkové náklady stavby 
7 150 tis. Kč.     

•  Koryčany, ul. Tovární čtvrť – rekonstrukce stávající kanalizace v délce 501 m, 5 760 tis. Kč. 
•  Veselí nad Moravou, ul. J. E. Purkyně – rekonstrukce kanalizace v délce 170 m, celkové náklady 

stavby 2 440 tis. Kč. 

Rekonstrukce části přívodního vodovodního řadu VDJ Dražky - Strážnice Kyjov, ul. Mezi Mlaty – rekonstrukce  
kanalizace 

Úpravna vody Moravská Nová Ves – budova chemie – původní stav Úpravna vody Moravská Nová Ves – probíhající práce  
na zateplení obvodového pláště
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V rámci strojních investic v celkové výši 20 965 tis. Kč, byla zajištěna další, postupná obnova strojového 
parku, čerpací a regulační techniky. 
Pořízené strojní investice: 

•  Fotovoltaické elektrárny na ČOV Hodonín, ČOV Bzenec, ÚV Bzenec, ÚV Moravská Nová Ves, 
celkové náklady 5 273 tis. Kč.

•  Traktorbagr pro provoz Hodonín v celkové hodnotě 1 797 tis. Kč. 
•  Traktor včetně příslušenství pro provoz výroby vody, v celkové hodnotě 970 tis. Kč. 
•  Užitkové vozidlo do 3,5 t s hydraulickou rukou pro provoz Kyjov, v celkové hodnotě 1 744 tis. Kč. 

FWE ČOV Hodonín Úpravna vody Bzenec – fotovoltaické panely 

Úpravna vody Moravská Nová Ves – stavební práce probíhaly  
za provozu, provizorní pracoviště

Úpravna vody Moravská Nová Ves – nový obvodový plášť 
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Smluvní závazky: z celkové výše 20 193 tis. Kč byly uhrazeny splátky úvěrů na speciální vozidla (kombino-
vaný tlakový vůz, komunální vůz, kamerový vůz) ve výši 5 662 tis. Kč, splátka investičního úvěru Střední 
Pomoraví/Hodonínsko ve výši 10 000 tis. Kč, záloha na investici ČOV Svatobořice Mistřín ve výši 3 331 tis. Kč 
a vodovod Radějov 1 200 tis. Kč. 

V souladu se schváleným plánem oprav byly v roce 2013 provedeny opravy a údržba v celkové výši 44 288 
tis. Kč.         
Z toho: 

• Údržba  26 483 tis. Kč.
• Jmenovité opravy  17 805 tis. Kč.

Jmenovité opravy zejména:
VDJ Vracov – oprava potrubí v armaturní komoře, celkem 1 036 tis. Kč 
VDJ Dražky I – oprava potrubí v armaturní komoře, celkem 1 053 tis. Kč 
Sobůlky – oprava vodovodu, celkem 1 327 tis. Kč
Svatobořice-Mistřín – oprava vodovodu, celkem 642 tis. Kč 
ČS Ježov – stavební opravy objektu, celkem 589 tis. Kč 
ČS Bukovany – stavební opravy objektu, celkem 788 tis. Kč 
ČS Sobůlky – stavební opravy objektu, celkem 290 tis. Kč 
Hodonín, ul. Jánošíkova – oprava vodovodu, celkem 809 tis. Kč 
Josefov, ul. Nová – oprava vodovodu, celkem 794 tis. Kč 
Hodonín, ul. Rodinova – oprava vodovodu, celkem 412 tis. Kč 
Strážnice, ul. B. Hrejsové – oprava kanalizace, celkem 1 800 tis. Kč
Bzenec, ul. Na Falaříkách – oprava kanalizace, celkem 1 092 tis. Kč
Ždánice, ul. Lovecká a Polní – oprava kanalizace, celkem 1 658 tis. Kč
Hodonín, Mírové náměstí – oprava kanalizace, celkem 1 337 tis. Kč.      
 

Diagnostika vodovodních sítí 

Stěžejní 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. Činnost tohoto střediska je také využívána při kontrole a přebírá-
ní staveb vodovodů do provozování, při níž je kontrolován trasovací vodič, funkčnost hydrantů apod. Před 
zahájením stavebních prací je samozřejmostí vytyčení stávajícího vodovodu.

Úpravna vody Moravská Nová Ves – fotovoltaické panely Provoz Hodonín -Traktorbagr
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V rámci působení střediska diagnostiky vodovodní sítě bylo v roce 2013 odhaleno celkem 230 poruch, z toho 
38 poruch bylo zjištěno při preventivních kontrolách, které proběhly u 24 obcí a měst. 
Včasná lokalizace poruch a preventivní kontroly vodovodní sítě spolu s ostatními činnostmi (údržba, inves-
tice, rekonstrukce a opravy) se podílely na snižování ztrát vody v trubní síti do té míry, že v roce 2013 klesl 
tento ukazatel pod 10 %, tj. na hodnotu 9,7 %.
V obcích a městech, kde společnost provozuje infrastrukturní majetek, probíhala i v roce 2013 kontrola 
vnějších odběrných míst požární vody. Počet těchto míst (požární hydranty) přesáhl jeden tisíc. Výsledky 
měření a kontrol jsou pravidelně předávány HZS ve formě protokolu a slouží stavebníkům při stavebním 
řízení, jako doklad o zabezpečení požární vody. 
V roce 2013 došlo k rozšíření počtu provozovaných obcí o Hrušky a Kozojídky, současně probíhaly práce 
na připojení obce Radějov. 
Přístrojové vybavení bylo rozšířeno o novou vyhodnocovací jednotku korelačního přístroje EUREKA3. Tato 
vyhodnocovací jednotka doplnila širokou škálu diagnostických přístrojů, mezi nimiž jsou například multiko-
relační přístroj ENIGMA, půdní mikrofon Radiodetection RD545, lokátor inženýrských sítí Radiodetection 
RD8000 apod. Všechny tyto moderní přístroje jsou vedle zkušeností pracovníků základním předpokladem 
pro přesnou detekci podzemních vedení a lokaci případných poruch na provozovaných sítích.

Diagnostika kanalizačních sítí 

Rok 2013 byl již druhým rokem provozování nového kamerového monitorovacího vozidla Mercedes Sprin-
ter s instalovaným kamerovým systémem renomovaného německého výrobce itv. Výbava kamerového 
vozidla obsahuje mimo jiné dva kamerové vozíky, které umožnují kamerovou kontrolu v hlavním kanalizač-
ním řadu od profilu DN 150 mm a kontrolu kanalizačních přípojek z kanalizačního potrubí prostřednictvím 
satelitní nástavby. Při provozu tohoto vozidla se osvědčil pohon obou náprav, který umožňuje vjezd vozi-
dla i na nezpevněné plochy, jež byly pro předchozí monitorovací vůz nedostupné. 
Moderní kamerové vozidlo a zkušená obsluha vozidla jsou zárukou efektivní kontroly technického stavu 
monitorované kanalizace při plánování oprav a rekonstrukcí. Touto technikou byl kontrolován stav nově 
přebíraných úseků kanalizace pro veřejnou potřebu. Vůz byl využíván i při doměřování a upřesňování tras 
kanalizací a přípojek, a rovněž k upřesňování profilu a materiálu kanalizačních trub. Tyto informace jsou 
bezprostředně vkládány do prostředí GIS.
Kamerový vůz je nepostradatelným pomocníkem i při odhalování neoprávněného vypouštění odpadních 
vod do kanalizace „zákazníky napojenými načerno“.
V roce 2013 byla kamerová inspekce provedena na úseku dlouhém 20 234 m v členění na jednotlivé provozy: 
Provoz VaK Hodonín 4 728 m
Provoz VaK Kyjov 8 774 m
Provoz VaK Veselí nad Moravou 6 732 m

Služba monitoringu kanalizace byla poskytována za úplatu i třetím osobám:
a) pro dokladování požadované jakosti stavby, 
b) které zajímá technický stav vlastních rozvodů či přípojek.

Chemická služba vodovodů 

Hlavní pracovní náplní Chemické služby vodovodů je kontrola kvality vody v průběhu výroby a kontrola 
kvality vyrobené vody přímo u spotřebitele, dle platné legislativy. 
Chemická služba vodovodů jako laboratoř akreditovaná ČIA absolvovala v listopadu 2013 poslední dozoro-
vou návštěvu posuzovatelů v rámci akreditačního období. V průběhu posuzování nebyly zjištěny neshody. 
Vedení laboratoře prodiskutovalo s posuzovateli další postupy akreditace s ohledem na plánovanou re-
konstrukci administrativní budovy ÚV Bzenec Přívoz, a následnou reakreditaci, která proběhne na podzim 
2014. 
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V únoru 2013 proběhla v rámci IMS společnosti dozorová návštěva auditora auditorské firmy LRQA. V prů-
běhu auditu nebyly zjištěny žádné neshody ani připomínky.
V rámci kontroly kvality práce se CHSV pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávání v oblasti odbě-
ru vzorků, senzorického posuzování, mikrobiologických, biologických a fyzikálněchemických analýz. CHSV 
obdržela osvědčení pro všechny stanovované parametry.
V roce 2013 CHSV provedla analýzu cca 5500 vzorků v rámci kontroly technologie výroby vody, vyrobené 
vody na úpravnách vody, vody distribuované v síti přímo u spotřebitele a vzorků pro externí zákazníky. Sta-
novení vyžadovaná legislativou, která CHSV neprovádí, zajišťuje u akreditovaných subdodavatelů. Výsled-
ky rozborů vzorků v jednotlivých obcích jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách společnosti 
a v elektronické podobě jsou zasílány do informačního registru Ministerstva zdravotnictví.

Chemická služba kanalizací 

Chemická služba kanalizací – laboratoř odpadních vod, je zkušební laboratoří č.1330.2 akreditovanou Čes-
kým institutem pro akreditaci, o.p.s., umístěná v areálu provozu ČOV Hodonín. Zajišťuje odběry a fyzikálně 
chemické rozbory odpadních a povrchových vod a kalů z čistíren odpadních vod, splaškových vod z výpustí 
obcí, průmyslových odpadních vod a také povrchových vod z toků, a to jak pro potřeby jednotlivých provo-
zů společnosti, tak pro externí zákazníky.
Četnost kontrol kvality odpadních vod je v souladu s legislativou a vodoprávními rozhodnutími v úrovni 
předcházejících let.
Kolektiv kvalifikovaných pracovníků v minulém roce analyzoval 5713 vzorků. 
Laboratoř je vybavena kvalitní moderní laboratorní technikou, nově byl pořízen dezinfektor na mytí labo-
ratorního skla, server a počítače s operačním systémem Windows 7.
Cílem chemické služby kanalizací jsou kvalitní služby pro zákazníky, poskytování objektivních a správných 
výsledků analýz, což je každoročně posuzováno auditory ČIA při dozorových návštěvách a porovnáno 
ve srovnávacích testech laboratoří. CHSK pravidelně dosahuje velmi dobrých výsledků.

Energetika

Společnost se soustavně věnovala snižování spotřeby elektrické energie a zemního plynu, se snahou efek-
tivně využívat energii z konvenčních zdrojů.
V roce 2013 došlo oproti roku předchozímu k úspoře spotřebované elektrické energie o 1,7%, přesto,  
že v daném roce byl vyšší srážkový úhrn. Zvýšený objem srážek měl za důsledek čištění výrazně vyšší-
ho množství odkanalizované odpadní vody na jednotlivých čistírnách odpadních vod a jejich přečerpání 
na čerpacích stanicích odpadních vod.
U ceny za elektrickou energii v roce 2013 stále přetrvává pozitivní vliv výběrového řízení na dodavatele 
elektrické energie, které proběhlo na konci roku 2011. Přes výrazný pokles ceny silové elektrické energie se 
negativně v ceně projevuje příspěvek na obnovitelné zdroje v celé republice. 

Strojní investice

Za rok 2013 bylo na strojní investice vynaloženo 20 965 tis. Kč. Prostředky byly cíleny na úsporu energií 
v technologii čištění odpadních vod a úpravy vody pitné, na vyšší účinnost čistícího procesu, zvýšení pro-
duktivity práce a její kvality.
S cílem energetických úspor byly na provozních objektech ČOV Bzenec, ČOV Hodonín, ÚV Moravská Nová 
Ves a ÚV Bzenec instalovány fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaické panely byly instalovány na střechy 
objektů. Celkový instalovaný výkon činí 4 x 30 kW a veškerá produkovaná elektrická energie je spotřebo-
vána technologií čištění odpadních vod nebo úpravy vody. Tyto investice jsou dokladem snahy alespoň 
o částečnou energetickou soběstačnost u objektů, kde jsou možnosti využití alternativních zdrojů energie 
racionální.
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Také v roce 2013 pokračoval nákup sond a řídicích systémů pro řízení nitrifikace a denitrifikace na čistírnách 
odpadních vod střední velikosti. Přínosem této investice by měla být energetická úspora a optimalizace 
procesu nitrifikace a denitrifikace při čištění odpadních vod. Do čistírenské technologie mířily i další inves-
tice ve formě strojů, jako jsou dmychadla, česle, drapák apod.

IT, GIS, Vodohospodářský dispečink

V roce 2013 došlo ke zlepšení v následujících oblastech:
•  Použití technologie virtualizace serverů, která vedla k vyšší bezpečnosti informačních systémů 

včetně dat a významnému snížení spotřeby elektrické energie.
•  GIS při rozčlenění objektů do detailu (např. ČOV) a první pokusy o 3D zobrazení, které do bu-

doucna zjednoduší jejich plánování, údržbu a opravy.
•  Implementace “automatu“ na existenci sítí (portál), který zjednoduší zákazníkům přístup k in-

formacím o stávajících sítích a současně odstraní rutinní činnosti zajišťované zaměstnanci spo-
lečnosti.

•  Dispečinku, použitím většího množství sledovaných prvků na síti, které umožňuje ještě efektiv-
nější vyhledávání poruch na síti. 

Personální a mzdová politika

Plánovaný fyzický počet 270 zaměstnanců byl překročen o 1 zaměstnance (doba určitá, zástup za dlou-
hodobou pracovní neschopnost). Přepočtený stav zaměstnanců byl proti plánu 268,1 nižší a činil 267,4. 
Důvodem je skutečnost, že 3 zaměstnankyně obchodně ekonomického úseku kategorie THP mají kratší 
pracovní úvazek (2 x 20 hod/týden, 1 x 12 hod/týden). Z celkového počtu zaměstnanců je 203 mužů a 68 žen, 
v dělnické kategorii 181 zaměstnanců a v kategorii technickohospodářských pracovníků 90. 
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 2013:
muži   46 let 
ženy   45 let

Kvalifikační struktura

Vzdělání

Základní 12

Střední odborné 146

Střední odborné (vyučen + maturita) 12

Střední odborné (maturita) 72

Vyšší odborné 3

Vysokoškolské 26

Průměrná mzda na zaměstnance (bez OON) za rok 2013 dosáhla 25 220 Kč.
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Osobnostní rozvoj zaměstnanců je důležitou složkou péče o zaměstnance a je jednou z nutných podmínek 
rozvoje společnosti. Hlavními směry vzdělávání v uplynulém roce byly odborné semináře a kurzy zaměřené 
na zvýšení odbornosti, profesních znalostí a standardní 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 základě požadavků vedoucích jednotlivých 
oddělení.
V roce 2013 bylo na vzdělávací akce vynaloženo celkem 593 tis. Kč pro zaměstnance dělnických profesí dle 
platné legislativy (vyhl. 50/78 Sb., profesní řidiči a řidiči referenti, strojníci, řidiči VZV, strojníci stavebních 
strojů, vazači, jeřábníci, svářeči, obsluha tlakových nádob a chlorovacího zařízení) a na realizaci dalších 
vzdělávacích akcí (školení BOZP a PO, ekonomické kurzy, vodohospodářství, management, personalistika, 
legislativa).
Všichni 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 pracovišti svým vedoucím nebo 
mistrem.
Pokračovala spolupráce se středními školami v oblasti poskytování provozní praxe studentů. V roce 2013 
byla 5 studentům středních škol umožněna praxe na provozech společnosti dle zaměření (oboru) jejich 
studia  - CHSV, informatika, účtárna.
Již tradičně uspořádala naše společnost setkání pro své bývalé zaměstnance – důchodce. Toto setkání bylo 
ze strany zúčastněných opět hodnoceno velmi pozitivně.
Další peněžní i nepeněžní výhody vyplývající pro zaměstnance z uzavřené Kolektivní smlouvy jsou: 
příspěvek na stravování, odměny při životních a pracovních jubileích, odměny při prvním skončení pracov-
ního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod, osobní konta zaměstnanců – Flexi passy, 
příspěvek na penzijní připojištění, poskytování ochranných nápojů.
 
Zaměstnancům vybraných profesí (dle Kolektivní smlouvy) byl poskytnut příspěvek na rehabilitační a re-
kondiční pobyty v lázních a hrazeno očkování proti klíšťové encefalitidě a žloutence. Každému zaměstnan-
ci, který projevil zájem, bylo ze sociálního fondu hrazeno očkování proti chřipce.
Vzájemné závazky zaměstnavatele i odborové organizace, vyplývající z uzavřené Kolektivní smlouvy, byly 
naplněny. Pro rok 2014 byla dne 18. 12. 2013 uzavřena nová Kolektivní smlouva.

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců
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Hospodářské výsledky společnosti v roce 2013
Hospodaření společnosti bylo řízeno ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. Účetnictví 
bylo vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 Sb. a Vyhlášky č. 500/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
pro účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví. 
V souladu s těmito zákony vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 17 179 182,10 Kč. Tento zisk dává 
předpoklad k naplnění jednotlivých fondů společnosti. 
Společnosti vznikla za rok 2013 povinnost odvádět daň z příjmu právnických osob.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč)

Rok 2009 2010 2011 2012 2013

Základní kapitál 797 076 797 076 797 076 797 076 797 076

Kapitálové fondy 99 327 99 327 99 327 99 327 99 327

Zákonný rezervní fond 200 830 199 495 210 761 219 064 226 669

Statutární fondy - soc. fond 489 0 708 156 537

Nerozdělený zisk min. let 26 357 26 357 26 357 26 357 26 592

Neuhrazená ztráta min. let -26 357 -26 357 -26 357 -26 357 -26 357

Hospodářský výsledek -985 16 531 10 153 12 269 17 179

Vlastní kapitál celkem 1 096 737 1 112 428 1 118 025 1 127 892 1 141 023

Návrh na rozdělení zisku (Kč)

Zisk k rozdělení 17 179 182,10

Rezervní fond 858 959,11

Sociální fond 1 700 000,00

Tantiémy 132 197,00

Dividendy 2 813 209,41

Nerozdělený zisk 11 674 816,58

Změny v přijatých úvěrech (tis. Kč)

Úvěr Zahájení čerpání 
úvěru Výše úvěru Zůstatek 

k 31.12.2013
Tlakový vůz M.A.N. (Kaiser) 2012 8 889 3 826

Kamerový vůz Mercedes Benz 2012 4 779 2 461

Fekální vozidlo MAN 2012           3 706 2 310

Investiční úvěr SP (do r. 2025) 2010 160 000 120 000

V letech 2008 – 2011 byl pro financování rozsáhlého projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko využit revolvin-
gový úvěr. Po dokončení rekonstrukce byl revolvingový úvěr překlopen na investiční úvěr ve výši 160 000 
tis. Kč, zůstatek k 31. 12. 2013 činí 120 000 tis. Kč.
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Cenová politika

Společnost i v roce 2013 uplatňovala dvousložkovou formu vodného a stočného. Její pohyblivá složka byla 
jednotná pro všechny odběratele.
Cena:

• Vodné 24,29 Kč/m³ (bez DPH)
• Stočné 28,49 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 (tis. Kč)
 2009 2010 2011 2012 2013

Výroba a rozvod vody včetně vody předané 166 506 164 579 166 480 166 865 182 728

Odvádění a čistění odpadních vod 159 979 173 085 176 221 187 397 191 982

 Služby stavebně – montážního charakteru 4 297 3 910 3 405 4 639 5 099

Kanalizační práce 5 486 5 161 4 970 5 593 5 247

Ostatní služby 1 903 1 984 1 996 1 764 2 097

Tržby celkem 338171 348 719 353 072 366 258 387 153

Celkový objem tržeb v roce 2013 vzrostl oproti roku 2012 o 5,7%. 
Na úseku výroby a dodávky pitné vody včetně vody předané vzrostl objem výnosů o 9,5%, a to hlavně 
zvýšením ceny za m³, které v sobě odráží nárůst finančních prostředků spojených s růstem cen materiálu, 
služeb a s plánovanými stavebními opravami stávajících vodárenských objektů, převážně ČS Ježov, Buko-
vany, Sobůlky a VDJ Sobůlky, Vracov. Na objemu prodané pitné vody se podílí obyvatelstvo 67,3% a ostatní 
odběratelé 32,6%. 
Objem výnosů na úseku odvádění a čistění odpadních vod vzrostl proti minulému roku o 2,4%. V hmotných 
jednotkách zaznamenáváme oproti minulému roku mírné snížení (99,9%), zejména vlivem přetrvávajícího 
poklesu podnikatelských aktivit v našem regionu.
Ostatní doplňkové činnosti představují zejména služby stavebně montážního charakteru, kanalizační prá-
ce, laboratoře pitných a odpadních vod, diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí a služba GIS. Jejich 
objem je zhruba na stejné úrovni jako v roce 2012 (mírné zvýšení o 447 tis. Kč). 
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Zpráva dozorčí rady
Vážení akcionáři, dámy a pánové,

předkládám Vám výsledky činnosti dozorčí rady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
za uplynulý rok 2013.
Dozorčí rada pracovala po dobu celého roku 2013 ve stejném složení, v jakém byla zvolena valnou hroma-
dou a zaměstnanci v roce 2011 a převolbou na valné hromadě dne 7. 6. 2012.
V průběhu roku 2013 dozorčí rada zasedala 9x a 2x proběhlo společné jednání dozorčí rady a představen-
stva s vedením společnosti. Na jednotlivá jednání DR jsou pravidelně zváni členové vedení společnosti či 
příslušní odpovědní vedoucí. Jednání představenstva a. s. se pravidelně zúčastňuje předseda dozorčí rady.
Dozorčí rada působila ve všech oblastech kontroly společnosti, v součinnosti s představenstvem a ma- 
nagementem společnosti, se zaměřením na činnost v hospodaření a celkovým dosaženým výsledkům  
hospodaření. Členové dozorčí rady byli přímo osobně účastni při probíhajících inventarizacích na jednotli-
vých pracovištích společnosti.

V roce 2013 se dozorčí rada při svých jednáních zaměřila především na následující:
• účetní závěrku za rok 2012,
• ekonomické výsledky v jednotlivých měsících a čtvrtletích roku 2013,
• přípravu valné hromady konané 30. 5. 2013,
• nový právní řád ČR účinný od 1. 1. 2014,
• návrhy ceny vodného a stočného pro rok 2014,
• kontrolu stavu objektů ÚV Moravská Nová Ves a celého prameniště po investiční akci SP/H,
•  probíhající práce na pitných vodách v období záruky na ÚV Bzenec – Přívoz, po dokončené akci 

SP/H na nerezovém potrubí, kde se prováděly kontroly postupu prací přímo na místě samém. 

V průběhu roku 2013 neobdržela dozorčí rada žádnou stížnost či podnět vůči společnosti, který by musela 
řešit.

Výsledky činnosti dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti konanou dne 5. 6. 2014:

1. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. jednalo v průběhu 
roku 2013 vždy v intencích Stanov společnosti a obecně platného právního řádu ČR a nebylo zjištěno 
jejího porušování.

2. Činnost dozorčí rady v uplynulém roce byla zaměřena na hospodaření společnosti, kde velká pozornost 
byla věnována zejména ekonomickým oblastem za rok 2013.

3. Dozorčí rada projednala na svém zasedání dne 8. 4. 2014 roční účetní závěrku za rok 2013, která byla  
auditována auditorem JUDr. Františkem Vychodilem, Národní třída č. 71, 695 01 Hodonín, číslo opráv-
nění 0376. Auditorská zpráva pro akcionáře je uvedena ve výroční zprávě 2013.

4. Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. doporučuje valné hromadě společnosti 
tuto závěrku schválit.

5. Dozorčí rada na základě dosažených hospodářských výsledků v roce 2013 a dle návrhu představenstva 
projednaného v dozorčí radě společnosti 8. 4. 2014, doporučuje valné hromadě předložené rozdělení 
zisku za rok 2013 schválit. 

Ing. Vladimír Elšík, předseda DR
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Společnosti nevznikly právní důvody zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení  
§ 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. 

Pohled na ÚV Bzenec z ptačí perspektivy

ÚV M.N.Ves - v pozadí štěrkovna s břehovou linií 
jímacích studní prameniště IV
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Finanční část
Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013

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

Označ. AKTIVA č. řád.

Běžné účetní období Minulé období 

k 31.12.2013 k 31.12.2012

brutto korekce netto netto

AKTIVA CELKEM 001 2 922 418 -1 481 846 1 440 572 1 428 114

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

B. Dlouhodobý majetek 003 2 711 526 -1 475 933 1 235 593 1 226 864

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 23 477 -20 113 3 364 5 443

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 20 423 -17 635 2 788 5 194

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 3 054 -2 478 576 249

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 2 688 049 -1 455 820 1 232 229 1 221 421

B.II.1 Pozemky 014 37 413 0 37 413 30 228

B.II.2. Stavby 015 2 048 789 -1 080 336 968 453 961 326

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 554 661 -375 484 179 177 184 251

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 8 392 0 8 392 11 365

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 38 794 0 38 794 34 251

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
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Označ. AKTIVA č. řád.

Běžné účetní období Minulé období 

k 31.12.2013 k 31.12.2012

brutto korekce netto netto

C. Oběžná aktiva 031 210 028 -5 913 204 115 199 590

C.I. Zásoby 032 4 992 -54 4 938 5 426

C.I.1. Materiál 033 4 992 -54 4 938 5 426

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 0

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

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 048 153 747 -5 859 147 888 137 362

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 37 498 -5 859 31 639 28 164

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 22 644 22 644 23 253

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 625 3 625 2 490

C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 88 108 88 108 81 925

C.III.9. Jiné pohledávky 057 1 872 1 872 1 530

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 51 289 0 51 289 56 802

C.IV.1. Peníze 059 290 0 290 313

C.IV.2. Účty v bankách 060 50 999 0 50 999 56 489

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 063 864 0 864 1 660

D.I.1. Náklady příštích období 064 864 0 864 1143

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

D.I.3. Příjmy příštích období 066 0 0 517
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Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013

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

Označ. PASIVA              č. řád.
Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období

k 31.12.2013 k 31.12.2012

PASIVA CELKEM 067 1 440 572 1 428 114

A. Vlastní kapitál 068 1 141 023 1 127 892

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 přemenách společností 079 0 0

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 080 227 206 219 220

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 081 226 669 219 064

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 082 537 156

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 083 235 0

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 084 26 592 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 17 179 12 269

B. Cizí zdroje 088 297 387 298 188

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 31 293 29 703

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
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Označ. PASIVA              č. řád.
Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období

k 31.12.2013 k 31.12.2012

B.II.6. Vydané dluhopisy 100 0 0

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0 0

B.II.8. Dohadné účty pasivní 102 0 0

B.II.9. Jiné závazky 103 0 0

B.II.10. Odložený daňový závazek 104 31 293 29 703

B.III. Krátkodobé závazky 105 137 497 124 226

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 106 36 097 21 434

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 38 16

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

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 111 3 467 3 649

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 112 8 757 6 198

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 113 61 510 59 858

B.III.9. Vydané dluhopisy 114 0 0

B.III.10. Dohadné účty pasivní 115 21 537 26 583

B.III.11. Jiné závazky 116 6 091 6 488

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 117 128 597 144 259

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 118 128 597 144 259

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

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

C.I. Časové rozlišení 121 2 162 2 034

C.I.1. Výdaje příštích období 122 2 154 2 026

C.I.2. Výnosy příštích období 123 8 8
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Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) k: 31.12.2013

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

Označ. Text číslo 
řádku              

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém    

I. Tržby za prodej zboží 01 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0

+ Obchodní marže 03 0 0

II. Výkony 04 387 170 366 258

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 387 154 366 258

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

II.3. Aktivace 07 16 0

B. Výkonová spotřeba 08 156 998 141 433

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 90 453 86 966

B.2. Služby 10 66 545 54 467

+ Přidaná hodnota 11 230 172 224 825

C. Osobní náklady 12 114 056 109 935

C.1. Mzdové náklady 13 82 580 79 544

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 502 458

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 28 401 27 358

C.4. Sociální náklady 16 2 573 2 575

D. Daně a poplatky 17 2 020 1 771

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 90 121 88 971

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 454 1 355

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 308 1 199

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 146 156

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 1 845 1 799

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 842 1 720

F.2. Prodaný materiál 24 3 79

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
a komplexních nákladů příštích období 25 765 503

IV. Ostatní provozní výnosy 26 9 558 3 224

H. Ostatní provozní náklady 27 3 089 2 780

V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 30 28 288 23 645

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

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0
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Označ. 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 42 211 659

N. Nákladové úroky 43 5 796 7 400

XI. Ostatní finanční výnosy 44 12 2 061

O. Ostatní finanční náklady 45 490 3 703

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 -6 063 -8 383

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 4 529 2 993

Q.1. splatná 50 2 940 1 381

Q.2. odložená 51 1 589 1 612

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 17 696 12 269

XIII. Mimořádné výnosy 53 -517 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 -517 0

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 17 179 12 269

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) 61 21 708 15 262
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Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč) k 31.12.2013

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

Označ. TEXT Řádek
Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

A Základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku 1 797 076 797 076

1 Počáteční zůstatek 2 797 076 797 076

2 Zvýšení 3

3 Snížení 4

4 Konečný zůstatek 5 797 076 797 076

B Základní kapitál nezapsaný v obch. rejstříku 6 0 0

1 Počáteční zůstatek 7

2 Zvýšení 8

3 Snížení 9

4 Konečný zůstatek 10

C A. +/- B. se zohledněním účtu 252 11 797 076 797 076

1 Počáteční zůstatek A. +/- B. 12 797 076 797 076

2 Poč. zůstatek vl.akcií a vl. obch. podílů 13

3 Změna stavu účtu 252 14

4 Konečný zůstatek účtu 252 15

5 Konečný zůstatek A. +/- B. 16 797 076 797 076

D Emisní ážio 17 2 136 2 136

1 Počáteční zůstatek 18 2 136 2 136

2 Zvýšení 19

3 Snížení 20

4 Konečný zůstatek 21 2 136 2 136

E Rezervní fondy 22 226 669 219 064

1 Počáteční zůstatek 23 219 064 210 761

2 Zvýšení 24 7 605 8 303

3 Snížení 25 0 0

4 Konečný zůstatek 26 226 669 219 064

F Ostatní fondy ze zisku 27 537 156

1 Počáteční zůstatek 28 156 708

2 Zvýšení 29 1 500 1 500

3 Snížení 30 1 119 2 052

4 Konečný zůstatek 31 537 156

G Kapitálové fondy 32 97 191 97 191

1 Počáteční zůstatek 33 97 191 97 191

2 Zvýšení 34

3 Snížení 35

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

sledovaném minulém

H Rozdíly v přecenění nezahrnuté do HV 37 0 0

1 Počáteční zůstatek 38

2 Zvýšení 39

3 Snížení 40

4 Konečný zůstatek 41

I Zisk účetních období 42 26 592 26 357

1 Počáteční zůstatek 43 26 357 26 357

2 Zvýšení 44 235 0

3 Snížení 45 0

4 Konečný zůstatek 46 26 592 26 357

J Ztráta účetních období 47 -26 357 -26 357

1 Počáteční zůstatek 48 -26 357 -26 357

2 Zvýšení 49 0

3 Snížení 50 0

4 Konečný zůstatek 51 -26 357 -26 357

K Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 52 17 179 12 269
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Přehled o peněžních tocích - CF  za rok 2013

 tis. Kč

P Stav peněž. prostředků a peněž.ekvivalentů na začátku období 56 802
Peníze 56 802

Peněžní ekvivalenty 

(A) Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 21 708

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 79 238

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 90 121

Odpis pohledávek 276

Odpis opravné položky k nabytému majetku 0

A.1.2. Změna stavu opravných položek 756

Změna stavu rezerv 0

Změna stavu přechodných účtů -10 305

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -7 195

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

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 5 796

Vyúčtované výnosové úroky -211

A.1.6. Ostatní vlivy 0

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 100 946

kapitálu a mimořádnými položkami

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 2 104

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -5 099

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 6 724

A.2.3. Změna stavu zásob 479

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými polož. 103 050

A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných -5 796

A.4. Přijaté úroky (s vyjímkou inv. společností a inv. fondů) 211

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  za minulá období -690

A.6. Příjmy z mimořádných činností -517

Výdaje z mimořádných činností 0

Uhrazená splatná daň z příjmů z mimořádných činností 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 96 258
(B) Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -77 702

B.1.1. Pořízení HIM a NIM -88 080

B.1.2. Pořízení finančních investic 0

B.1.3. Úhrada odpisů při komplexním pronájmu 0

B.1.4. Změna stavu investičních závazků 10 378

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 455
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B.2.1. Příjmy z prodeje NIM a HIM 455

B.2.2. Příjmy z prodeje finančních investic 0

B.2.3. Přijaté odpisy při komplexním pronájmu 0

B.3. Poskytnuté půjčky a úvěry 0

B.3.1. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B.3.2. Půjčky a úvěry ve skupině 0

B.3.3. Ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry 0

B.4. Ostatní změny v investiční činnosti -4 531

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -81 778
(C) Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků (případně krátkodobých) -15 662

C.1.1. Změna stavu krátkodobých závazků z titulu půjček 0

C.1.2. Změna stavu dlouhodobých úvěrů -15 662

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

C.1.4. Změna stavu závazků z finančního pronájmu 0

C.1.5. Změna stavu ostatních závazků 0

C.2. Dopad změn vlastního jmění na peněžní prostředky -4 331

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

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

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

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -1 119

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -2 791

Uhrazená srážková daň z dividend a podílů -421

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0

C.4. Ostatní změny v oblasti financování 0

C.*** Čistý peněžní tok z finančních činností -19 993

F Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků -5 513

R Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci období 51 289

Peníze 51 289

Peněžní ekvivalenty
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Příloha k účetním výkazům k 31.12.2013

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

Čl. I. OBECNÉ ÚDAJE
1. Popis účetní jednotky
Název Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Sídlo Purkyňova 2, č. p. 2933, 695 11 Hodonín
Identifikační číslo 49454544
Právní forma akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti výroba a dodávka pitné vody

odvádění a čištění odpadních vod
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Datum vzniku obchodní společnosti 01.01.1994
Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv 
na účetní jednotce Město Hodonín

Výše vkladů těchto účet. jednotek v % 29, 29
Popis změn a dodatků provedených v uplynulém 
účetním období v obchodním rejstříku

Rg. B 1168 - v uplynulém roce 2013 nebyly provedeny žádné změny ani 
dodatky v obchodním rejstříku

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

V roce 2013 nedošlo ke změnám v organizační struktuře podniku.
Výkon správy a řízení při provozu společnosti je dvoustupňový.
I. stupeň řízení: ředitel společnosti, 
řídí jednotlivé náměstky technicko-provozního  
a obchodně-ekonomického úseku.
II. stupeň řízení: technicko-provozní a obchodně-ekonomický náměstek,
řídí jednotlivé úseky a provozy.

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky
Představenstvo
Pavel Čejka předseda, starosta Města Bzence
Ing. Miloš Kozumplík 1. místopředseda, starosta Města Veselí nad Moravou
Mgr. Igor Taptič 2. místopředseda, člen zastupitelstva Města Hodonína
Mgr. František Lukl, MPA 3. místopředseda, starosta Města Kyjova
František Tříska člen, starosta Města Dubňany
Ing. Josef Grmolec člen, starosta Obce Hovorany
Ing. Antonín Gazárek člen, starosta Obce Vnorovy

Dozorčí rada
Ing. Vladimír Elšík předseda, člen zastupitelstva Obce Rohatce
Mgr. Renata Smutná místopředseda, starosta Města Strážnice
Ing. Josef Uhlík člen, starosta Obce Ratíškovice
MUDr. Jiří Kubrický člen, člen Rady a zastupitelstva Města Hodonína
JUDr. Josef Fiala, MBA, LL.M. člen, vedoucí MPO VaK Hodonín, a.s.
František Lang člen, vedoucí úpravny vody Bzenec, VaK Hodonín a.s., předseda odborové 

organizace
2. Podniky ve skupině
Název a sídlo účetních jednotek, v nich 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
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Výše vlastního kapitálu a účetního hospodářské-
ho 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 neomeze-
ným ručením

Nejsou

3. Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Zaměstnanců Z toho řídících pracovníků

267,41 16
Mzdové náklady (v tis. Kč)
(účet 521)

Zaměstnanců Z toho řídících pracovníků
81 461 12 734

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

Statutárních Dozorčích
80 421

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 akcio-
nářům, 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 – použití služebních aut manažerů i pro soukromé účely
   jiných movitých a nemovitých věcí – pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
– zápůjčka za cenu nižší, než je cena obvyklá –  investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití statutárních
– využití služeb poskytovaných účetní jednotkou    orgánů a vedení a. s.
– platby důchodového připojištění apod. – 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 oceňo-
vány cenami FIFO. Ocenění je zajištěno počítačovým programem.

b) Dlouhodobého nehmotného a hmotného majet-
ku vytvořeného vlastní činností

Investice jsou pořizovány dodavatelských způsobem. V souladu s předpi-
sy jsou oceňovány pořizovací cenou. V roce 2013 bylo vytvořeno vlastní 
činností oplocení garáží.

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

Nejsou CP ani podíly.

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

V roce 2013 byly oceněny reprodukční pořizovací cenou čtyři laboratorní 
přístroje.

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).
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4.  Podstatné změny způsobu oceňování, postupů  
odpisování a postupů účtování oproti předchá-
zejícímu účetnímu období s vyčíslením peněž-
ních částek

V roce 2004 byla stavební díla zařazena dle nové klasifikace CZ-CC  
na základě novely zákona daně z příjmu. V roce 2002 se změnily daňové 
odpisové sazby u vybraných druhů majetku a využila se tak možnost daná 
zákonem o dani z příjmů. V roce 2001 se změnily účetní odpisové sazby 
u vybraných druhů majetku na úseku kanalizace z důvodu zpřesnění věr-
ného 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 - 40 tis. Kč a DDNM s PC 40 - 60 tis. Kč se odepisuje 4 roky. 
Od roku 2007 se zařazují do DDNM věcná břemena s PC 20 - 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 sku-
piny DM podle SKP a CZ-CC. Odpisový plán je součástí číselníků používané-
ho 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

Čl. III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
1. Dlouhodobý majetek kromě pohledávek
a)  Rozpis na hlavní skupiny samostatných  

movitých věcí a souboru movitých věcí v tis. Kč Skupina (účet) PC Oprávky

Účet 022
Energetické a hnací stroje 285 963 172 307
Pracovní stroje a zařízení 29 003 23 403
Přístroje a zvláštní technická zařízení 81 040 63 411
Dopravní prostředky 156 576 115 167
Inventář 2 079 1 196

Celkem účet 022 a 082 554 661 375 484

b)  Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku  
v tis. Kč

Účet 013 - software 20 423 17 635
Účet 019 - ostatní DNM 3 054 2 478

Celkem účet 013, 019 a 073, 079 23 477 20 113

c) Nájemce - finanční pronájem Není



Výroční zpráva 2013 46

d)  Přehled o přírůstcích a úbytcích DM podle sku-
pin v tis. Kč

Účet Přírůstky Úbytky

Účet 013 - software 418 0
Účet 019 - ostatní DNM 456 0

Celkem účet 013, 019 874 0

Budovy 8 195 596
Stavby 55 415 1 907

Celkem účet 021 63 610 2 503

Energetické a hnací stroje 11 387 2 017
Pracovní stroje a zařízení 3 027 2 301
Přístroje a zvláštní technická zařízení 3 757 5 980
Dopravní prostředky 8 006 3 902
Inventář 600 42

Celkem účet 022 26 777 14 242

Pozemky 9 026 1 842

Celkem účet 031 9 026 1 842

e) Majetek neuvedený v rozvaze v tis. Kč Drobný hmotný majetek 23 226
Drobný nehmotný majetek 539

f)  Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním 
právem, u nemovitostí i věcným břemenem

     s uvedením povahy a formy tohoto zajištění v tis. 
Kč

Zástava PC Oprávky

Kaiser 8B3 0308 9 992 833
Kamerový vůz 8B3 0763 5 326 333

    (rozpis přiložen) Fekální vozidlo MAN 8B3 1731 4 125 86
ČOV Hodonín 247 122 129 991
ČOV Bzenec 61 990 38 078
ČOV Strážnice 16 710 4 807
ČOV Ratíškovice 9 321 1 655

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
2. Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 180 dnů v tis. Kč 6 019
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 tis. Kč Zisk k rozdělení za rok 2012 činil 12 269 tis. Kč
     

Položka vlastního kapitálu Zvýšení Snížení
Rezervní fond celkem 7 605
– zákonný rezervní fond 613
– rezervní fond pro inv. výstavbu 6 992
Sociální fond 1 500 1 119
Změna stavu hospodářských výsledků 
po zdanění

4 910

Nerozdělený zisk minulých let 235
V průběhu účetního období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu  
o 13 131 tis. Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním 21 708
Odložený daňový závazek 1 589
Daň z příjmů 2 940
Hospodářský výsledek po zdanění 17 179

b)  Rozdělení zisku předcházejícího účetního obdo-
bí v Kč 

     

Zisk k rozdělení za rok 2012 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

c) Základní kapitál 797 076 tis. Kč
Akcie celkem 797 076 kusů
– z toho:

– akcie na jméno 749 821 kusů
           – akcie na majitele 47 254 kusů
           – akcie se zvláštními právy 1 kusů
– nominální hodnota akcie 1000 Kč
– nesplacený vklad 0
–  počet a hodnota vydaných dluhopisů s právem  

výměny za akcie
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  

bankovního úvěru, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv
Nejsou

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

Nejsou
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5. Rezervy

Počáteční zůstatek, tvorba a čerpání rezerv: Počáteční 
stav

Tvorba Čerpání

459 - ostatní rezervy — — —
6. Výnosy
Rozvržení výnosů z běžné činnosti - tuzemsko výroba a rozvod vody 182 728
v tis. Kč odvádění a čištění odpadních vod 192 243
(zahraničí = 0) ostatní služby 12 182
7. Výzkum a vývoj
Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj Nejsou
8. Přeměna společnosti
a) Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik Nebyla přeměna 
b) Fondy, které vznikly v důsledku přeměny Nejsou
c) Další významné údaje Nejsou
9. Výše splatných závazků
a)  Pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti Závazky jsou placeny ve splatnosti

b) Veřejného zdravotního pojištění Závazky jsou placeny ve splatnosti
10. Výše evidovaných daňových nedoplatků Nejsou daňové nedoplatky
11.  Doměrky splatné daně z příjmů za minulé 

účetní období
Nejsou doměrky

12. Odložený daňový závazek Stav k 31.12.2013 je 31 292 773 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
V r. 2013 1 589 298 Kč

13. Přijaté dotace
a) Na investiční účely V průběhu roku 2013 byla poskytnuta dotace - vygenerované úroky 

za dobu trvání projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko ve výši 20 548,86 €, 
tj. 516 598,34 Kč. Dále byla poskytnuta dotace na zkapacitnění  
vodovodního přívodního řadu Bzenec ve výši 11 000 tis. Kč.

b) Na provozní účely Nebyly
14. Dlouhodobé bankovní úvěry
Úvěry nebyly poskytnuty spojenými osobami, proto společnost nesestavuje test nízké kapitalizace.
Investiční úvěr na Projekt Střední Pomoraví
Výše úvěru 160 000 000,00 Fixovaná úroková sazba 3,51 % + 0,58 p. a.
Splátka za rok 2013 10 000 000,00 Zajištění úvěru - zástava ČOV Hodonín, Bzenec, Strážnice, Ratíškovice
Stav ke 31.12.2013 120 000 000,00 Poslední splátka 30.09.2025
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Kaiser 8B3 0308
Výše úvěru 8 889 633,00 Fixovaná úroková sazba 4,33 %
Splátka 
za rok 2013

2 915 409,81 Zajištění je prostřednictvím Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického
práva

Stav ke 31.12.2013 3 826 168,08
Poslední splátka 15.03.2015

Kamerový vůz 8B3 0763
Výše úvěru 4 778 875,80 Fixovaná úroková sazba 4,33 %
Splátka 
za rok 2013

1 552 379,61 Zajištění je prostřednictvím Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického
práva

Stav ke 31.12.2013 2 461 230,91
Poslední splátka 15.06.2015

Fekální vozidlo MAN 8B3 1731
Výše úvěru 3 705 849,00 Fixovaná úroková sazba 3,8 %
Splátka za rok 2013 1 193 670,10 Zajištění je prostřednictvím Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického
Stav ke 31.12.2013 2 309 671,47 práva

Poslední splátka 15.10.2015
15.  Významné události, které nastaly mezi  

rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky

Nenastaly

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

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
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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
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
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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



Výroční zpráva 2013 52

Provoz výroby vody
Úkolem provozu výroby vody je zajistit kvalitní, bezpečnou a plynulou výrobu pitné vody pro zásobování 
celého zájmového území, na kterém působí společnost VaK Hodonín, a.s., a to prostřednictvím přímo nava-
zující vodárenské infrastruktury spadající do správy jednotlivých regionálních provozů společnosti. Provoz 
výroby vody tak svou působností nepřímo zasahuje do celého územního celku Hodonínska a částí okresů 
Břeclav a Kroměříž a podílí se na zásobování více než 130 tisíc obyvatel upravenou pitnou vodou.

Z historického hlediska se začlenění provozu do organizační struktury společnosti a tvorba jeho koncepce 
datuje přibližně do konce 90. let minulého století. V tomto období byly ze systému hromadného zásobová-
ní pitnou vodou postupně vyřazovány zdroje, u nichž nebyly vytvořeny předpoklady pro dodržení kvality 
ukazatelů daných platnou legislativou (např. zdroje bez úpravy – Milokošť, HV 22 Strážnice, Kout, Soboňky, 
ÚV Hodonín se svými prameništi Perunské, Gebhard, Zásada, atd.). Pozornost se proto především soustře-
dila na kvalitní a z dlouhodobé perspektivy, dostatečně vydatné zdroje surové vody pro úpravu, u kterých 
byla, mimo jiné, zaručena jistota poskytnutí dostatečné kapacity pro rozvoj lidské činnosti v zásobovaném 
regionu i do budoucnosti. Zároveň docházelo i k organizačním a technickým opatřením, směřujícím k inten-
zivnější míře využívání vzájemně propojených skupinových vodovodů v rámci celé vodárenské soustavy.

V současné době je proto činnost provozu výroby vody prioritně zaměřena na využívání těchto perspek-
tivních a spolehlivých zdrojů, situovaných převážně v oblastech CHOPAV (chráněná oblast přirozené aku-
mulace vody), konkrétně tedy na jímání, dopravu a úpravu podzemní i povrchové vody, a to z jímacích 
území Bzenec-komplex, Podluží a vodárenské nádrže Koryčany. Jediným zdrojem vody bez úpravy zůstává 
prameniště Louka s čerpací stanicí o výkonu cca 1 l/s k zásobování obce Blatnička.

Stranou zájmu však v žádném případě nezůstává ani řada již neprovozovaných lokalit a objektů, na kterých 
je prováděna nutná základní údržba a opravy, zejména úpravna vody Hodonín se svými zdroji, ale i jiná pů-
vodně využívaná prameniště, např. Bzenec V.

Na chodu provozu se podílí celkem 34 zaměstnanců, z toho jsou 3 THP pracovníci a zbytek je složen z děl-
nických profesí. Tito pracovníci provádí opravy a běžnou údržbu na celkem 83 jímacích objektech (širo-
koprofilových vrtaných studních), 13 násoskových řadech v celkové délce 8 079 m, 6 sběrných studnách,  
6 výtlačných řadech profilů DN100 až DN 500 v celkové délce 27 349 m (s několika desítkami kalníků a vzduš-
níků), 7 čerpacích stanicích surové vody a 3 úpravnách vod o celkové kapacitě výroby 545 l/s. Opravy vět-
šího rozsahu jsou pak vždy realizovány v těsné spolupráci s jednotlivými regionálně příslušnými provozy 
společnosti, případně dodavatelsky na základě smluv.

Pracovní aktivity provozu jsou soustředěny převážně do dvou oblastí, 
•  na jednotlivá jímací území, ve kterých je neopominutelnou součástí práce i trvalá péče o ochra-

nu všech vodních zdrojů, s cílem zachovat jejich plnohodnotnou kvalitu a vydatnost
•  na samotné objekty úpraven vod, kde kromě údržby a oprav jsou prováděny v součinnosti s cen-

trálním dispečinkem především činnosti řídící a kontrolní (včetně sledování obsádky pstruha du-
hového - biomonitoringu jako systému včasného varování při mimořádných událostech).
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Hydrologický režim i kvalita vody na jednotlivých prameništích jsou pravidelně sledovány jak vlastními pra-
covníky provozu (režimní měření hladin jímacích a pozorovacích vrtů) a chemickou službou vodovodů, tak 
i dodavatelsky za účasti odborných firem.  Výstupy jsou pak podkladem pro naplánování a realizaci činnos-
tí směřujících k obnovení původní vydatnosti zdrojů, ať již formou regenerace stávajících, či budováním 
nových zdrojů s použitím inovovaných materiálů. V rámci možností je vlastními pracovníky dále provádě-
na i kontrola dodržování stanoveného režimu hospodaření na pozemcích vyhlášených pásem hygienické 
ochrany v jednotlivých jímacích územích.

Samozřejmou složkou práce vedoucích pracovníků provozu je, mimo zajištění a organizace trvalé a cíle-
vědomé péče o vodohospodářský majetek, i podíl na přípravách podkladů pro tvorbu plánů jeho obnovy 
(ve spolupráci s ostatními organizačními útvary společnosti). 

Provoz výroby vody díky racionálnímu smýšlení vedení společnosti může jít bezesporu příkladem právě 
v oblasti plánování a realizace obnovy infrastrukturního majetku. Do rekonstrukcí jímacích území (vrtů, 
čerpacích stanic, násoskových a výtlačných řadů) i modernizací technologií samotných úpraven vod byly 
v poměrně krátkém časovém období investovány rozsáhlé finanční prostředky, jejichž účelné využití zajistí 
vysokou míru spolehlivosti procesu výroby pitné vody při minimálních provozních nákladech na údržbu 
zařízení v horizontu několika desítek následujících let.
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Základní informace o provozovaných objektech provozu výroby vody

Název  střediska ÚV Bzenec ÚV Koryčany ÚV M. N. Ves

Zdroje surové vody

JÚ Bzenec 1 - M. Písek  JÚ Mikulčice 1

JÚ Bzenec 3 - sever VN Koryčany JÚ M.N.Ves 2

JÚ Bzenec 3a - jih  JÚ M.N.Ves 3

  JÚ M.N.Ves 4

Jímací objekty 39 1 43

Násoskové řady 7 / 3667 m  6 / 4412 m

Sběrné studny 3  3

Čerpací stanice surové vody 3  4

Výtlačné řady surové vody 2 / 12 855 m  4 / 14 494 m

Kapacita úpravny 400 l/s 45 l/s 100 l/s

Technologie úpravy dvoustupňová dvoustupňová dvoustupňová

Vyrobená voda průměr/rok 4 530 tis. m³ 930 tis. m³ 2 220 tis. m³

Počet zásobených obyvatel cca 105 tis. cca 11 tis. cca 16 tis.

ÚV Koryčany
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Uložení nových nádrží na koagulant - ÚV Koryčany Doplňování zásob filtračního písku na ÚV Koryčany

Údržba čiřičů na ÚV Koryčany
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Pracoviště velínu ÚV KoryčanyProvozní kontrola kvality vody prováděná obsluhou ÚV Koryčany

JÚ Podluží - čerpací stanice surové vody Mikulčice

Jímací vrt s technologickým domkem  
na prameništi Podluží 4

JÚ Podluží - manipulace ve sběrné studni

Pohled na oplocenky vrtů v JÚ Podluží, ČS Mikulčice
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JÚ Podluží - výtlačný řad do ÚV, řízený protlak potrubí pod Kyjovkou

JÚ Podluží - úprava šachet jímacích vrtů

JÚ Podluží-vystrojení vrtu plastovou zárubnicí

JÚ Podluží - výtlačné řady z ČS 1 až 4 u řeky Kyjovky 
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ÚV M.N.Ves, vybavenost údržby potřebnou technikou 

Výměna násosek na Podluží

Vývoz kalových lagun ÚV M.N.Ves

JÚ Podluží - údržba prameniště začíná již brzy na jaře
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Hala sedimentací ÚV M.N.Ves

JÚ Podluží - ovládací tablo na čerpací stanici

Generátor chlordioxidu na ÚV M.N.Ves
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Pomalé míchání ÚV Bzenec

Aerace surové vody na ÚV Bzenec Dávkování chlordioxidu ÚV Bzenec
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Strojovna ÚV Bzenec

JÚ Bzenec - evakuační stanice na ČS Moravský Písek Pneumatické ovládání klapek na ÚV Bzenec
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JÚ Bzenec - regenerace jímacích vrtů

Odstraňování poruchy na výtlačném potrubí DN 500 z JÚ Bzenec (ČS 3 a 3a)
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Dočasné uložení nového výtlaku z ČS 2 na hráz během povodní

Oprava pozorovacích vrtů na prameništi  Bzenec 3a 
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Pohled od ČS M. Písek při povodni v r. 2006

Povodeň v r. 2006 na prameništi M. Písek

Pohled od ČS M. Písek po povodni

Prameniště M. Písek po povodni






