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I.  Základní údaje o akciové společnosti 
 
 
Obchodní jméno            Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 
 
Sídlo                                 Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36 
 
Právní forma    akciová společnost 
 
Identifikační číslo   49453866 
 
Daňové identifikační číslo  CZ49453866 
       
Vzniku společnosti   1. 12. 1993 

zápisem do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu 
v Brně v oddíle B, vložce 1164 
 

Založení společnosti   Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR 
jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 
27. 10. 1993 

 
Základní  kapitál             Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 610 089 000,-- Kč 
 
 
Struktura akcií 
 
-   546 236 ks kmenové akcie na jméno  v listinné podobě s omezenou převoditelností 
-   63 853 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě 
 
 
 
Hlavní předmět podnikání : 
 
-   provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 
-   silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 
-   pronájem a půjčování věcí movitých 
-   vodoinstalatérství 
-   opravy a montáž měřidel 
-   projektová činnost ve výstavbě 
-   poskytování technických služeb 
-   podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
-   provozování staveb, jejich změn a odstraňování 
-   testování, měření a analýzy 
-   přípravné práce pro stavby 
-   projektová činnost ve výstavbě 
-   poskytování technických služeb 
-   činnost technických poradců v oblasti chemie, stavebnictví a architektury 
-   nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
-   velkoobchod  
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II.  Orgány akciové společnosti 
 
 
Valná hromada 
 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala 6.června 2006 a 
projednala zprávu představenstva a dozorčí rady a schválila účetní závěrku za rok 2005 včetně rozdělení 
zisku. Dále bylo na pořadu jednání schválení nepeněžitých vkladů obcí a měst dle předloženého návrhu 
představenstva a zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Valná hromada schválila zvýšení 
základního kapitálu 91,98% přítomného počtu hlasů. 
 
 
 

Představenstvo a.s. 
 
 Ing. Ladislav Šupka                  předseda představenstva 
 
 Ing. Lubomír Trachtulec         místopředseda představenstva, ředitel a.s. 
 
 Milan Bauka                                 člen představenstva 
   
 Ing. Pavel Botek                         člen představenstva 
 
 Ing. Ji ří Černý                              člen představenstva 
 
 Ing. Ladislav Kryštof                člen představenstva 
 

 Miroslav Sch ınbaum            člen představenstva 
 
 
   

Dozorčí rada 
 
 Ing. František Hajd ůch            předseda dozorčí rady                                                                                       
  
 Vojtěch Kieryk                          místopředseda dozorčí rady                                                      
   
 PhDr. František Jank ů             člen dozorčí rady 
 
 Josef Ondr ůšek                         člen dozorčí rady 
 
 Jan Pijá ček                                člen dozorčí rady 
 
 Ing. Jan Šim čík                         člen dozorčí rady 
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III.  Personální struktura společnosti 
 
Profesní struktura zaměstnanců 

THP
33,5%

ostatní dělnické 
profese
19,7%

kopáč
8,6%

provozní montér
11,5%

kanalizační č istič
5,2%

strojník 
vod.zařízení

21,6%

 
 
Věková struktura zaměstnanců 

31 - 40 let
22,7%

41 - 50 let
33,8%

51 - 60 let
32,0%

nad 60 let
3,0%

do 30 let
8,6%

 
 
Kvalifikační struktura zaměstnanců 
     

vyučení
52,4%

ÚSO
34,6%

VŠ
4,8%

základní
8,2%
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IV.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího 
                                      majetku v roce 2006 

 
 
 
          Profil společnosti 
 

Hlavním předmětem činnosti naší společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu ve městech a obcích okresu Uherské Hradiště. Společnost v roce 2006 
provozovala veřejné vodovody celkem v 54 městech a obcích okresu, zásobovala pitnou vodou 114 
141 obyvatel, což je cca 79,6 % obyvatel okresu. Společnost provozovala celkem více než 825 km 
vodovodní sítě a 27 218 vodovodních přípojek. Změna provozovaných km vodovodní sítě oproti 
roku 2005 o 4,6 km vyplývá z nově realizovaných vodovodních řadů. V roce 2006 bylo 
zrealizováno celkem 302 nových vodovodních přípojek. 

 Společnost vlastní celkem čtyři úpravny vody s celkovou kapacitou 443,9 l/s. Jsou to 
úpravny vody Ostrožská Nová Ves, Kněžpole, Bojkovice a Těšov. V provozu byly pouze tři, 
protože úpravna vody Těšov je od ledna roku 2002 mimo provoz z ekonomických důvodů. Zůstává 
však jako záložní zdroj vody.  

Dále společnost v roce 2006 provozovala kanalizaci v 47 městech a obcích okresu, na kterou 
bylo napojeno 94.944 obyvatel, což je cca 64,2 % obyvatel okresu. Společnost provozovala celkem 
512 km kanalizační sítě a 16 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 271 689 ekvivalentních 
obyvatel. Z toho 4 čistírny odpadních vod jsou v majetku společnosti, a to Uherské Hradiště, 
Huštěnovice, Kněžpole, a Prakšice a 12 čistíren odpadních vod, které jsou majetkem obcí, 
provozuje naše společnost na základě nájemních smluv. Jsou to čistírny odpadních vod Uherský 
Brod, Uherský Ostroh, Bílovice, Buchlovice, Velehrad, Bojkovice, Hluk, Vésky, Boršice, Babice, 
Dolní Němčí a Boršice u Blatnice. Oproti roku 2005 se počet provozovaných čistíren odpadních 
vod změnil o nově provozovanou čistírnu odpadních vod v Boršicích u Blatnice. 

Ostatní činnosti, které společnost provozovala v roce 2006 jsou pouze doplňkové a slouží 
více méně k zajištění hlavních činností. Byla to doprava, laboratoře pitných a odpadních vod, 
opravna vodoměrů a obchodní činnost.  

Společnost v roce 2006 zaměstnávala celkem průměrně 267 přepočtených pracovníků, oproti 
roku 2005 došlo ke snížení počtu pracovníků o 24.  

 
 
          Základní kapitál - akcie 
 

Základní kapitál společnosti se v roce 2006 oproti roku 2005 změnil. Z původních  
587 239 000,-- Kč se zvýšil na 610 089 000,-- Kč. Na řádné valné hromadě za rok 2005 konané dne 
6. 6. 2006 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu o 22 850 000,-- Kč, a to upsáním nových 
akcií a splacením jejich emisního kurzu nepeněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bylo 
zapsáno v Obchodním rejstříku dne 12. 10. 2006.  

Základní kapitál ve výši 610 089 000,-- Kč byl k datu 31. 12. 2006 rozdělen na: 

546 236 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v listinné 
podobě s omezenou převoditelností v držení 57 měst a obcí okresu Uherské Hradiště, což činí 89,53 
% základního kapitálu,  

63 853 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč 
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v zaknihované podobě, což činí 10,47 % základního kapitálu.  

Největšími akcionáři jsou město Uherské Hradiště, které vlastní 30,46 % akcií společnosti, 
a město Uherský Brod, které vlastní 10,98 % akcií společnosti. 

 

Informace o zasedání představenstva společnosti 
 
Představenstvo společnosti se pravidelně scházelo a na svých zasedáních řešilo důležité 

záležitosti společnosti. Pravidelně čtvrtletně projednávalo výsledky hospodaření společnosti. 
Představenstvo schválilo auditora na ověření roční účetní závěrky za rok 2006,  uzavřelo 
s odborovou organizací kolektivní smlouvu na rok 2006, zabývalo se přípravou řádné valné 
hromady za rok 2005. 

 Dále schválilo úplné znění stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti a 
zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dále se představenstvo zabývalo 
otázkou přípravy transformace společnosti a případným vstupem strategického partnera.  

Představenstvo se v průběhu roku zabývalo otázkou transformace společnosti. Provedlo 
výběr poradenské firmy pro zpracování podkladů poptávkového řízení a pro organizaci a 
vyhodnocení poptávkového řízení. Touto poradenskou firmou byla společnost Eurivision, spol. s. r. 
o.. Dne 31. 5. 2006 byl zveřejněn inzerát o zahájení poptávkového řízení na vstup partnera do 
společnosti. Termín podání nabídek byl stanoven na 31. 7. 2006. Nabídky podaly celkem čtyři 
společnosti: Aqualia Gestión Integral Del Agua, S.A., Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., Veolia 
voda S. A. a Slovácká vodárenská, a. s., Energie AG Bohemia s. r. o. Po vyhodnocení nabídek a na 
základě doporučení poradenské firmy představenstvo rozhodlo o zrušení poptávkového řízení. 

Dále představenstvo projednalo a schválilo plán investic na rok 2007, úpravu cen vodného a 
stočného s účinností od 1. 1. 2007.  

   

 

 

Důležité výsledky z činnosti společnosti za rok 2006 
 

Výroba vody a odvádění odpadních vod 
V roce 2006 můžeme konstatovat, že se opět projevil pokles spotřeby pitné vody. Výroba 

vody v roce 2006 poklesla oproti r. 2005 o 0,6 %, voda fakturovaná oproti tomu poklesla celkem o 
2,23 %. U kategorie ostatních odběratelů došlo ke snížení fakturace pitné vody o 2,15 % oproti r. 
2005 a u kategorie domácností došlo k poklesu oproti r. 2005 o  2,29 %. Z uvedených hodnot 
vyplývá, že se mírně zvýšil podíl nefakturované vody a ztrát vody ve vodovodní síti. Proto je nadále 
kladen velký důraz na minimalizaci podílu nefakturované vody, ať už vlastní spotřeby vody nebo 
ztrát vody v trubní síti. Podíl fakturace ostatních odběratelů k domácnostem v roce 2006 činil 44,01 
% ku 55,99 %. Znamená to v porovnání s rokem 2005 mírný pokles podílu ostatních odběratelů na 
fakturaci pitné vody oproti domácnostem. Průměrná specifická spotřeba pitné vody z vodovodu u 
domácností v roce 2006 mírně poklesla a činí 74,9 l/os/den. Průměrná celková specifická spotřeba 
pitné vody za r. 2006 činila 134,89 l/os/den. 

Nadále přetrvávají problémy se zhoršováním kvality vody ve vodovodním potrubí, které 
bylo v minulosti dimenzováno pro větší průtoky vody než jsou v současné době realizovány. To má 
za následek zvyšování nákladů na odkalování a čištění vodovodního potrubí a vodojemů. 

Situace ve spotřebě pitné vody se odrazila i na množství odkanalizované vody. Celková 
fakturace se oproti roku 2005 snížila jen o 0,06 %. U domácností to byl nárůst o 1,51 %. U 



 8 

ostatních odběratelů to byl pokles o 1,66 %. Podíl fakturace ostatních odběratelů k domácnostem 
v roce 2006 činil 48,03 % ku 51,97 %. 

 

Cenová politika 
Ceny vodného a stočného jsou ceny věcně usměrňované a dle obchodní strategie společnosti 

jednotné pro všechny kategorie odběratelů v rámci provozovaných vodovodů a kanalizací. Od 1. 1. 
2006 došlo ke zvýšení ceny vodného na 23,60 Kč/m3 bez DPH, tedy o 1,10 Kč/m3 bez DPH oproti 
ceně roku 2005. Stočné se zvýšilo rovněž od 1. 1. 2006 na cenu 22,80 Kč/m3 bez DPH, tedy o 1,20 
Kč/m3 bez DPH oproti ceně roku 2005. K nárůstu cen došlo především vlivem zvýšení účetních 
odpisů u nepeněžitých vkladů vodovodů, zvýšení cen energií a vyšším podílem nákladů na opravy. 
Ceny vodného a stočného jsou srovnatelné s ostatními vodárenskými společnostmi. 

 

Systém managementu jakosti 
Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN ISO 9001:2001 

pro činnost provozování vodovodů a kanalizací. V roce 2006 proběhl jeden kontrolní audit na 
prověření funkčnosti systému a v měsíci listopadu nový audit na období tří let. Při těchto 
kontrolních auditech společnost uspěla a i pro další období můžeme používat certifikát systému 
managementu jakosti dle ČSN ISO 9001:2001. 

U útvaru vodohospodářských laboratoří jsme držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN 
ISO/IEC 17025 od Českého institutu pro akreditaci. 

Naše společnost je rovněž držitelem Autorizace pro ověřování stanovených měřidel, 
vydanou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví pro opravnu vodoměrů. 

 

Investice, opravy, pořízení majetku 
V roce 2006 se realizovaly investice v celkové výši cca 188,4 mil. Kč, po odpočtu 

poskytnutých dotací činil náklad na investice 147,175 mil. Kč. V této částce jsou započteny náklady 
na stavby za 113,327 mil. Kč, nákup strojů a zařízení za 5,883 mil. Kč, pozemky 0,015 mil. Kč a 
nepeněžité vklady majetku akcionářů společnosti ve výši 27,950 mil. Kč. Ze staveb byly největšími 
investičními akcemi rekonstrukce úpravny vody Ostrožská Nová Ves ve výši 50,409 mil. Kč, 
rekonstrukce úpravny vody Kněžpole II. etapa ve výši 35,959 mil. Kč a další etapa rekonstrukce 
stoky „V“ v Uherském Hradišti za 18,403 mil. Kč. Na opravách se v roce 2006 vynaložilo celkem 
32,148 mil. Kč. Z významných stavebních oprav to byly opravy kanalizace Rybárny v Uherském 
Hradišti za 5,220 mil. Kč, oprava kanalizace sídliště Váhovy v Buchlovicích za 4,873 mil. Kč, 
oprava kanalizace ul. Železniční v Uherském Hradišti Sadech za 1,960 mil. Kč, oprava kanalizace 
ul. Mojmírova ve Starém Městě za 0,992 mil. Kč, oprava kanalizace ul. U Pálenice v Kunovicích za 
2,551 mil. Kč, oprava kanalizace ve Vlčnově bezvýkopovou technologií za 2,582 mil. Kč, oprava 
vodovodních řadů, přípojek a armatur za 1,672 mil. Kč., vnitřní povrchová úprava vodovodního 
potrubí ul. Údolní v Uherském Brodě za 0,858 mil.Kč. Další náklady na opravy sestávají z oprav 
hmotného majetku charakteru technologického zařízení, dispečerských zařízení, vozidel, 
mechanizace, výpočetní techniky, charakteru stavebních objektů – střechy, sociální zařízení, 
výměna oken, oprava šachet, výustních objektů, atd. 

 

 Povodňové škody 
 V období povodňové situace na přelomu března a dubna roku 2006 vznikly škody na 
majetku společnosti. Největší povodňovou škodou bylo zborcení hlavní kanalizační stoky „A“ – 
přívodu na ČOV Uherské Hradiště v prostoru železničního mostu přes řeku Moravu na sídlišti 
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Mojmír v Uherském Hradišti. Celkové náklady na odstranění této havárie činily 7,708 mil. Kč, 
z toho dotace ze státního rozpočtu činila 4,793 mil. Kč. 

Vlivem sesuvu půdy v Tučapech došlo k poškození vodovodního výtlačného potrubí z 
čerpací stanice Tučapy do Vodojemu Tučapy. Oprava bude provedena po sanaci sesuvu půdy 
přeložením potrubí v délce cca 100 m. Předpoklad nákladů na přeložku výtlaku je cca 0,250 mil. 
Kč. V současné době je zdroj vody prameniště Tučapy mimo provoz a zásobování obcí Tučapy, 
Vážany a Ořechov je z vodovodu Polešovice. 
 

Finanční situace a pohledávky 
V průběhu celého hodnoceného období byl zajištěn optimální průběh nakládání s finančními 

prostředky. Společnost se nedostala do finančních problémů a řádně hradila veškeré své závazky 
vůči státnímu rozpočtu, včetně splátek návratných výpomocí a úvěrů poskytnutých v uplynulých 
letech. 

Společnost realizovala v roce 2006 významné investice, na které čerpala finanční prostředky 
z poskytnutých bezúročných úvěrů od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., v celkové 
ve výši 60,72 mil. Kč. Poskytnuté dotace v roce 2006 dosáhly výše 41,2 mil. Kč, zbývající část 
investičních potřeb byla hrazena z vlastních zdrojů.  

Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2006 činí 121,673 mil. Kč, zůstatek poskytnuté finanční 
výpomoci k 31. 12. 2006 představuje výši 3 173 tis. Kč.  

Celkové pohledávky k 31. 12. 2006 činily celkem 82,016 mil. Kč, z toho nejvýznamnější 
část tvořily pohledávky za vodné a stočné.  Z titulu zvýšených dodavatelských faktur na investiční 
akce související s rekonstrukcí úpraven vod došlo v závěru roku k vyšší pohledávce za finančním 
úřadem plynoucí z nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
celkem se snížily z  8,2 mil. Kč na 7,3 mil. Kč. Struktura pohledávek za vodné a stočné po lhůtě 
splatnosti nad 90 dnů rovněž vykazuje proti minulému období příznivý vývoj, tj. pokles o 10,26 %.  

 
 

Obchodní výhled 
 

Cenová a obchodní politika 
V cenové politice je cílem představenstva nadále udržet jednotnou cenu vodného a stočného 

u provozovaného majetku vodovodů a kanalizací. Od 1. 1. 2007 došlo ke zvýšení ceny vodného na 
25,10 Kč/m3 bez DPH a stočného na 23,60 Kč/m3 bez DPH. S další změnou ceny se v průběhu 
roku 2007 neuvažuje. Na nárůst cen měly vliv především odpisy z plánovaného zařazení majetku po 
rekonstrukci úpraven vod, nárůst cen energií a oprav. Nadále předpokládáme úpravy cen vodného a 
stočného vždy k 1. 1. v příslušném kalendářním roce. Prozatím neuvažujeme o formě dvousložkové 
ceny. 

 

Investice a opravy 
V oblasti investiční politiky nepředpokládáme investice do rozvoje infrastruktury obcí, ani 

investice na výstavbu nových čistíren odpadních vod z vlastních prostředků společnosti. 
Soustřeďujeme se na obnovu stávajícího zařízení vodovodů a kanalizací. Potřeby v této oblasti však 
již dlouhodobě převyšují naše možnosti. Pokud budou vyhlášeny dotační programy i pro žadatele z 
řad vodohospodářských společností smíšeného typu, podáme  žádosti zejména na rekonstrukci  
vlastního majetku. 

Pro rok 2007  jsou v plánu investice v celkové výši cca 52,5 mil. Kč. Ze staveb bude největší 
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investicí dokončení rekonstrukce úpraven vod Kněžpole a Ostrožská Nová Ves celkem za 9,6 
mil.Kč. Významnou stavbou v tomto roce bude nepochybně další etapa akce Uh. Hradiště, 
rekonstrukce stoky V a čerpací stanice 2 za 17,5 mil. Kč. Neméně významné budou povodňová 
opatření na čistírně odpadních vod Uherské Hradiště a v tomto roce předpokládáme  náklad ve výši 
5,5 mil. Kč. Předpokládá se  realizace stavby Uh. Brod - vodovodní výtlak z úpravny vody Těšov za 
2 mil. Kč, úpravna vody Bojkovice – kanalizační přípojka za 1 mil. Kč, Mistřice - zlepšení 
tlakových poměrů ve vodovodní síti za 1,2 mil. Kč, technické zhodnocení  sídla společnosti za 2 
mil. Kč.  Budou nakoupeny stroje a zařízení za více jak 7 mil. Kč převážně jako náhrada za stávající 
zastaralé a nevyhovující zařízení. Bude probíhat příprava mnoha dalších staveb, jako např. 
převedení odpadních vod z čistírny odpadních vod Kněžpole  a čistírny odpadních vod Prakšice – 
Pašovice na jiné čistírny. 

V opravách se pro rok 2007 počítá celkem s cca 38 mil. Kč. Z významných stavebních oprav 
lze jmenovat opravy kanalizace v Uherském Hradišti ul. Malinovského za 2,5 mil. Kč, oprava 
kanalizace Staré Město ul. Na Hradbách 2,8 mil. Kč, oprava kanalizace Hluk ul. U Tvrze za 3,7 mil. 
Kč, oprava kanalizace Uh. Ostroh, ul. Dlouhá za 3,2 mil. Kč, oprava kanalizace Uherský Brod, 
Neradice za  1,9 mil. Kč, oprava kanalizace Březolupy za 2 mil. Kč, oprava kanalizace Jalubí stoka 
Y za 2,5 mil. Kč, oprava kanalizace Buchlovice, sídliště Váhovy za 2,5 mil. Kč, oprava kanalizace 
v Kunovicích stoka D1 za 1,5 mil. Kč, opravy vodovodních řadů a přípojek za 4,2 mil. Kč, oprava 
vodovodu v Uherském  Ostrohu nám. Sv. Ondřeje za 0,5 mil. Kč a další opravy.  

V oblasti investiční politiky jsme usilovali o dotaci a úvěr z prostředků z programu MZe ČR 
na rekonstrukce úpraven vod Kněžpole a Ostrožská Nové Ves. Rekonstrukce těchto úpraven je 
nezbytná hlavně z důvodu dodržení obsahu síranů v pitné vodě ze zdroje Kněžpole. V oblasti 
investiční politiky však nepředpokládáme investice do rozvoje infrastruktury obcí ani investice 
na výstavbu nových čistíren odpadních vod z vlastních prostředků společnosti. Soustřeďujeme se na 
obnovu stávajícího zařízení vodovodů a kanalizací. Potřeby v této oblasti však již dlouhodobě 
převyšují naše možnosti. V oblasti kanalizací připravujeme neodkladné rekonstrukce stávajícího 
majetku včetně  vyřešení čištění odpadních vod v  obcích nad 2000 obyvatel. Zde bychom chtěli 
získat dotaci z Fondu soudržnosti. 

 
Finanční situace a tvorba zisku 
Vzhledem k náročnému investičnímu programu v roce 2006 a zvýšeným splátkám o nové 

úvěry přistoupila společnost v roce 2007  k přiměřené výši investic. 

Plánovaný investiční program pro rok 2007 předpokládá společnost hradit  z vlastních 
zdrojů.  

Záměrem společnosti je dosažení zisku před zdaněním ve výši minimálně 5 mil. Kč bez 
zvýšení ceny vodného a stočného v průběhu roku 2007. Představenstvo předpokládá, že vytvořený 
zisk se převážně využije na reprodukci stávajícího majetku společnosti a nepočítá se proto 
s výplatou dividend. 

 

 

V Uherském Hradišti 26. 4. 2007 
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V.  Ekonomický přehled 

  
 
Hospodářské výsledky za rok 2006 
 
 Hospodaření společnosti je v rozhodující míře závislé na tržbách za vodné a stočné, které 
tvořily 93,5 % celkových výnosů. V roce 2006 vytvořila společnost  zisk k rozdělení ve výši 7 850 
tis. Kč. Plánovaný zisk byl překročen o 1 502 tis. Kč.  
 
 
Náklady  
 
 Celkové  náklady vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 9 970 tis. Kč, tj. nárůst o  
3,9%. Zúčtované náklady v roce 2006 dosáhly výše 265 649 tis. Kč. 
 
 
Přehled vývoje nákladů v tis. Kč 
 
Ukazatel      2004     2005   2006 

Provozní náklady        246 371         254 154       261 100 
Finanční náklady               511                669              726 
Daň z příjmu splatná                 11                    0                  0 
Daň z příjmů odložená            2 155                858           3 823 
Náklady  celkem        249 048         255 679       265 649 
 
 
 
Tržby a výnosy 
 
 Celkové tržby společnosti ve výši 273 499 tis. Kč se zvýšily ve srovnání s předchozím 
období o 7 795 tis. Kč, což představuje nárůst o 2,93 %.  
 
 
Přehled vývoje výnosů celkem v tis. Kč 
 
Ukazatel    2004     2005   2006 

Vodné a stočné       231 992         240 752       255 764 
Ostatní služby           9 678           11 033         10 740 
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Jiné provozní výnosy         16 905           13 779           6 916 
Finanční výnosy              234                140                79 
Výnosy  celkem       258 809         265 704       273 499 
 
 
 
 
 
 
 
Struktura nákladů (bez proúčtování odložené daně) 
           
 

poplatky za odběr 
podz. a povrch. 

vod 
3,9%

poplatky za 
vypouštění odp. 

vod
0,6%

ostatní služby
6,7%

nájemné vod. 
zařízení

3,9%

spotřeba materiálu
10,3%

spotřeba energie
7,3%

opravy a udržování
12,3%

mzdové náklady 
vč. pojištění

32,1%

účetní odpisy
19,1%

ostatní náklady
3,9%

 
 
 
 
 
 
Struktura výkonů 
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stočné vč. 
dohadných položek

44,4%

ostatní výkony
3,4%

nestavební práce
1,5%

tržby za opravy 
vodoměrů

0,4%tržby laboratoří
0,7%

aktivace investic
0,5%

vodné vč. 
dohadných položek

49,1%

 
   
 
Mzdové prostředky a pracovníci 
 
Počty pracovníků v jednotlivých letech (průměrný přepočtený stav) 

330,91
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Vývoj mzdových nákladů a průměrné mzdy   
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Podíl přidané hodnoty v tis.  Kč na 1 pracovníka 
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Provoz vodovodů 
 
Provoz vodovod ů         
          
    2002 2003 2004 2005 2006  

výroba vody ( v tis.m 3)   7 094 7 241 6 831 6 757 6 716  
          
fakturace pitné vody ( v tis.m3)  5 681 5 730 5 847 5 748 5 620  
v tom : domácnosti      3 190 3 229 3 217 3 193 3 120  
            ostatní odb ěratelé   2 491 2 501 2 630 2 555 2 500  
          
délka provozované vodovodní sít ě ( v km ) 794 809 818 820 825  
počet vodovodních p řípojek   26 188 26 432 26 708 26 951 27 371  
          

 
 
Vývoj výroby vody v tis. m3  
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Provoz kanalizací 
 
Provoz vodovod ů          
    2002 2003 2004 2005 2006  
počet provozovaných ČOV   15 15 15 15 16  
voda čišt ěná ( v tis.m3)   6 820 6 685 7136 8 350 9 877  
          
fakturace odkanalizované vody ( v tis.m3) 4 840 5 027 5 179 5 236 5 233  
v tom : domácnosti      2 613 2 639 2646 2 647 2 687  
            ostatní odb ěratelé   2 227 2 388 2 533 2 589 2 546  
          
délka provozované kanaliza ční sít ě ( v km ) 473 482 484 490 513  
počet kanaliza čních p řípojek   18 832 19 952 20 143 20 275 24 037  
          

 
INVESTIČNÍ  VÝSTAVBA        
         

Struktura investičních výdajů ( v tis. Kč)                     2002 2003 2004 2005 2006 
stavební práce vč. technologie a proj.prací   141 196   18 651 22 100 17 822 113 327 
stroje a zařízení          7 285 14 919  7 600 47 768 5 883 
pozemky                 16 88 200 43 15 
nepeněžité vklady               0  0 0 74 006 27 950 
nehmotné investice             120 3 040 800 683 0 
celkem investice      148 617 36 698  30 800 140 322     147 175 
         

Přehled nejvýznamnějších stavebních investičních akcí       
         
rok 2002              v mil. K č 
provozní areál Uh.Brod – ukončení nové výstavby         14,0 
ČOV Uh. Hradiště – intenzifikace vč. dotace 41 mil. Kč)              146,0 
Uh.Hradiště - Mojmír - rekonstrukce kanalizace         8,0 
Uh. Hradiště – ul. Šafaříkova – rekonstrukce kanalizační stoky         5,0 
Velehrad – rekonstrukce vodovodu             5,0 
         

rok 2003             v mil. K č 
ÚV Kněžpole rekonstrukce II. etapa - sírany         0,4 
ÚV Bojkovice- rekonstrukce trafostanice       0,4 
Mojmír I - rekonstrukce kanalizace           10,2 
Uh. Hradiště - ul. Šafaříkova - rekonstrukce kanalizační stoky       4,4 
Velehrad - rekonstrukce vodovodu             0,4 
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rok 2005             v mil. K č 
Uh. Hradiště – rek. Kanalizační stoky V           18,1 
ÚV O.N.Ves – rekonstrukce           6,4 
Uh. Hradiště-ul. Sokolovská rek. kanalizace           6,2 
Přívodní řad do VDJ Mařatice    6,2 
ÚV Bojkovice – rek. technologie    2,5 
Rek. vodovody Boršice u Blatnice       1,1 

 
 
 
 
 
 
VI.  Informace o předpokládaném budoucím vývoji  
 
 
 Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., stojí před náročným investičním 
programem pro nejbližší období tří let, kde je nezbytné dokončit rekonstrukci úpraven vod a provést 
rekonstrukci kanalizačních sítí.  

V oblasti spotřeby pitné vody se projevuje mírný pokles provázený úsporným chováním 
obyvatelstva i velkoodběratelů, který však nebude mít zásadní vliv na růst ceny vodného a 
stočného. 
 Finanční situace společnosti se bude vyvíjet v souvislosti s výší investic a zajištěním cizích 
zdrojů financování pro tyto účely. Provozní potřeby předpokládá společnost financovat z vlastních 
zdrojů, v případě potřeby bude zajištěno krátkodobými úvěry do 20 mil. Kč. Společnost však 
neočekává do konce roku 2007 ohrožení finanční situace společnosti . 
 
 Společnost předpokládá dosažení zisku před zdaněním pro rok 2007 ve výši cca 5 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 

         
rok 2004             v mil. K č 
ÚV Kněžpole - rekonstrukce - odstranění síranů           6,3 
ÚV Ostrožská Nová Ves - rekonstrukce            0,2 
Mojmír I – dokončení rekonstrukce kanalizace           10,5 
ÚV Bojkovice       1,4 
Popovice - vodovod             1,1 
         

         
rok 2006             v mil. K č 
Uh. Hradiště – rek. kanalizační stoky V             18,4 
ÚV O. N. Ves (po odpočtu dotace)       50,4 
ÚV Kněžpole – rek. II. Etapa (po odpočtu dotace)             36,0 
Přívodní řad z VDJ Východ II. do VDJ Mařatice             2,9 
Uh. Hradiště – havárie kmenové stoky A             2,9 
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VII.  Ostatní povinné informace 
 
 
 Po sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily 
výsledky hospodaření účetní jednotky nebo její postavení. 
 
 Ve společnosti nebyly v roce 2006 realizovány žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
 V roce 2006 nebyly pořízeny žádné finanční investice. 
 
 Organizační složku v zahraničí společnost v roce 2006 neměla zřízenu. 
 
 Představenstvu akciové společnosti nevznikla povinnost zpracovat zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou ve smyslu ustanovení § 66a  Obchodního zákoníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

XIII.  Zpráva dozorčí rady Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
za rok 2006 

 
 
 

Dozorčí rada Slováckých vodáren a kanalizací, akciové společnosti, vykonávala průběžně 
kontrolní činnost nad hospodařením společnosti a představenstva tak, jak jí ukládají stanovy 
společnosti a jednací řád dozorčí rady. 

V průběhu roku 2006 dozorčí rada společnosti zasedala na sedmi řádných zasedáních a na 
dvou výjezdních společných zasedáních s představenstvem společnosti. 
 
Dozorčí rada se na svých zasedáních zaměřila na: 

 
- kontrolu hospodaření společnosti v jednotlivých čtvrtletích roku 2006 včetně kontroly 

celoročního výkaznictví společnosti 
- plnění Kolektivní smlouvy v roce 2006 a na přípravu nové Kolektivní smlouvy na rok 

2007 
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- kontrolu hospodaření s  prostředky sociálního a stimulačního fondu. Dozorčí rada 
konstatovala, že provedené strukturální změny zejména v oblasti čerpání těchto fondů se 
plně osvědčily v rámci nové směrnice. Dozorčí rada se dále zabývala přípravou změn 
v těchto fondech na rok 2007 

- stav pohledávek a jejich vymáhání u společnosti, stav závazků a na dodržování jejich 
plateb u společnosti, dozorčí rada společnosti dobře hodnotila přijatá opatření k vyřešení 
krátkodobé finanční nesolventnosti společnosti 

- cenovou politiku společnosti v roce 2006 
- přípravu, plnění a vyhodnocování investičních akcí společnosti v roce 2006 

      
Dozorčí rada společnosti projednala a vzala na vědomí výsledky inventarizace veškerého 

majetku společnosti. 
      

Dozorčí rada společnosti projednala audit společnosti za rok 2006 – roční účetní závěrku, 
zprávu a výrok auditorky. 
      

Dozorčí rada společnosti byla pravidelně informována o činnosti představenstva společnosti a 
jeho rozhodování, a to předsedou dozorčí rady společnosti, který byl přítomen na všech zasedáních 
představenstva společnosti. 
      

Dozorčí rada společnosti v průběhu roku 2006 obdržela 1x stížnost na vodovody Uherský 
Brod. Členové dozorčí rady však jednohlasně konstatovali, že ze strany společnosti nedošlo 
k pochybení, stížnost vznikla neznalostí zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. 

      
Na jednání dozorčí rady byli podle potřeby přítomni ředitel společnosti Ing. Lubomír 

Trachtulec, ekonomická náměstkyně ředitele společnosti Ing. Lenka Mrázová. 
 
 
 
 

 
Stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti 
 

a) k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku 
dozorčí rada konstatuje, že představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
Uherské Hradiště jednalo v roce 2006 vždy v intencích stanov společnosti i obecně právních 
předpisů a nebylo zjištěno jejich porušování 

b) k účetní závěrce 
dozorčí rada projednala a vzala na vědomí na svém zasedání dne 26. 4. 2007 roční účetní 
závěrku společnosti za rok 2006, která byla auditována Dipl. Ing. Ludmilou Burešovou, 
auditorkou, Mariánské nám. 127 Uherské Hradiště. Dále DR společnosti vzala na vědomí 
zprávu auditorky o ověření účetní závěrky za rok 2006. 
Na základě výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a 
finanční situace společnosti k 31. 12. 2006 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření 
za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. 
Dozorčí rada Slováckých vodáren a kanalizací, a. s., doporučuje valné hromadě společnosti 
tuto závěrku schválit 

c) k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku 
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Dozorčí rada na základě dosažených hospodářských výsledků v roce 2006 hodnotí činnost 
orgánů a managementu společnosti  velmi dobře a doporučuje valné hromadě předložený 
návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2006 schválit 

 

V Uherském Hradišti 26. dubna 2007 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Návrh na rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku 
 
 
Představenstvo akciové společnosti navrhuje  rozdělení zisku vytvořeného v roce 2006 následovně: 
 

 
Zisk běžného roku k rozdělení                         7 849 920,56 Kč              

 
 

� Příděl do rezervního fondu                    4 000 000,00 Kč 
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� Příděl do sociálního fondu     1 200 000,00 Kč 
 
� Příděl do stimulačního fondu                   500 000,00 Kč 
 
� Tantiémy          150 500,00 Kč 

 
� Fond obnovy a rozvoje      1 999 420,56 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI.  Útvar vodohospodářských laboratoří 

 

Systém managementu jakosti 

Útvar vodohospodářských laboratoří (dále jen laboratoř) je držitelem Osvědčení o 
akreditaci, uděleného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a je registrován pod č. 1444 
s platností osvědčení do 31.1. 2008. 

Laboratoř byla reakreditována podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, která má 
platnost ve všech členských zemích Evropské unie. Laboratoř prokázala, že má zaveden takový 
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systém managementu, který poskytuje důvěru v kvalitu výsledků zkoušek a byla jí přiznána 
flexibilní akreditace 1. stupně. Na požádání zákazníka může laboratoř  poskytovat odborná 
stanoviska a interpretace. Na základě licenční smlouvy laboratoř získala právo používat značku 
multilaterální dohody ILAC, MRA  a zkušební protokoly jsou uznávány v zahraničí.  

Spolehlivost laboratorních výsledků je dokladována pravidelnou účastí v národních 
porovnávacích zkouškách. Laboratoř se zúčastnila v roce 2006 celkem 10 mezilaboratorních 
porovnávání s úspěšností 97 %.  

Zvyšování kvality služeb zákazníkům 

  K akreditaci bylo přihlášeno pět nových zkušebních postupů, zvýšená pozornost byla 
věnována validaci mikrobiologických metod. 
 

Prostřednictvím internetových stránek společnosti byly předány zákazníkovi upřesňující 
informace o odběru vzorků. V dubnu 2006 jsme uspořádali pro naše nové i stávající zákazníky akci 
zaměřenou na rozbor vlastní studny se slevou. 

Nárůst externích výkonů v roce 2006 oproti roku 2005 vzrost o 5 %. 

Nebyly zaznamenány žádné stížnosti od zákazníků. 

Zvyšování odborné úrovně kvalifikace pracovníků 

Pracovníci laboratoře získali v rámci zvyšování odborné kvalifikace certifikáty v oblasti 
vzorkování, mikrobiologie, orientační senzorické analýzy a  v oblasti vedení interních auditů dle 
ČSN EN ISO 140001:2005.   

Laboratoř předává svoje znalosti z  oboru chemie vod a umožňuje odbornou praxi 
středoškolským či vysokoškolským studentům.  

 

 
 
Kontakt:   Ing. Renata Jordánová, vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří 
Telefon :   572 530 276 
Fax:           572 551 118,  e-mail: renata.jordanova@svkuh.cz 

 
XVII.  Nabídka služeb AMS 
  
         AMS při Slováckých vodárnách a kanalizacích, a.s.,  provádějí opravy, repase, ověřování a 
úřední přezkoušení vodoměrů od DN 15 mm do DN 200 mm. Nabízíme také opravy a ověřování  
vložek vodoměrů větších dimenzí u typů,  které mají tuto možnost opravy povolenou typovým 
osvědčením. 

Pro rok 2006 mělo AMS opět uzavřeny  servisní smlouvy s firmami Rotrade Uh. Brod 
(vodoměry ABB Kent), Invensys Metering systems Praha (vodoměry SPX, Meinecke a Chirana St. 
Turá). 
            Již několik let úspěšně spolupracujeme s vodárnami  Hodonín a Vsetín, s obecními a 
městskými úřady, dalšími menšími firmami či  soukromými osobami. 
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O kvalitě prováděných služeb svědčí jak  výkonné zkušební zařízení (sběr dat při ověřování 
a přezkoušení je prováděn výhradně elektronicky pomocí ručního počítače PSION a následné 
vyhodnocení je prováděno na PC), tak vysoce odborná kvalifikace pracovníků AMS. V současnosti 
máme na středisku čtyři pracovníky s Osvědčením o způsobilosti ověřování vodoměrů a jednomu 
pracovníkovi byl udělen  Certifikát způsobilosti pro ověřování vodoměrů.  

V roce 2006 se na AMS ověřilo celkem 13 895 kusů vodoměrů. 
  
Opravy a ověřování vodoměrů od DN 15 – 200 mm: 
  U vodoměrů DN 15 – 20 mm nefakturujeme ND, tyto jsou již zakalkulovány do ceny za 
opravu. ND se fakturují pouze v případě poškození vodoměru mrazem či horkou vodou. 
  
Repasi vodoměru VM 3 – 5 V na VM 3-5 VV: 

Dle rozhodnutí ČMI má vodoměr VM 3 – 5 V po běžné opravě omezenou platnost do 31.12. 
2004, pouze po jeho celkové repasi (je nutno vyměnit všechny ND, vyjma pouzdra, hlavy – strojek 
lze opravit), kdy vznikne vodoměr VM 3 – 5 VV, je možno po uvedeném datu dát tento vodoměr 
znovu do oběhu a jeho doba ověření je 6 let. 
  
Záruční doba -  po celou dobu platnosti ověření 

Na žádost zákazníka vystaví AMS Protokol o ověření stanoveného měřidla zdarma. 
  
Přezkoušení vodoměrů: 

Vodoměry úředně přezkoušíme na našem zkušebním zařízení do 5ti pracovních dnů, na 
žádost zákazníka vystavený protokol zašleme faxem, originál spolu s předmětným vodoměrem 
předáme při pravidelném svozu. 
  
Povrchová úprava vodoměrů: 

U průmyslových vodoměrů je prováděna v ceně opravy - práškovou  komaxitovou barvou,   
stejná povrchová úprava je prováděna i u domovních vodoměrů + zlacenka,  za zvláštní příplatek 
25,- Kč/ks. Povrchová úprava je prováděna přímo na středisku – vlastní komaxitová kabina + 
vypalovací pec. 
  
Garance cen oprav, ověření a přezkoušení vodoměrů: 

2 roky, případná změna je oznámena zákazníkovi ¼ roku předem. 
 

  
Kontakt :      Jana Škrabalová, vedoucí AMS 
Telefon :      572 530 167,  mobil : 723 272 365 
Fax :            572 551 118,  e-mail:   jana.skrabalova@svkuh.cz 
 

 XVIII.   Zákaznické centrum 
      
 

Útvar prodeje vody zajišťuje důležitý kontakt dodavatele se svými odběrateli. To 
představuje především uzavírání smluvních vztahů, pravidelné odečty vodoměrů dle harmonogramu 
a jejich následnou fakturaci, úhrady faktur a vymáhání pohledávek, vyřizovaní reklamací. Kromě 
písemných žádostí mohou odběratelé směřovat své dotazy, žádosti a reklamace na bezplatnou 
telefonickou linku nebo naši emailovou adresu. 
 
  Zvyšování kvality služeb zákazníkům 
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Služby pro odběratele se snažíme neustále rozšiřovat a zlepšovat, abychom zrychlili  
a zpříjemnili vzájemnou komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem. Proto jsme se v roce 2006 
dle plánu zaměřili na zprovoznění internetové aplikace, která komunikaci se zákazníkem významně 
usnadní. Tato služba odběratelům mimo jiné nabízí přehled o jejich odběrných místech, smluvních 
údajích, fakturách a jejich úhradách. V aplikaci má odběratel možnost prostřednictvím formulářů 
oznámit změny ve smluvních údajích, nahlásit stav vodoměru a změnu výše zálohy, příp. zajímavé 
podněty k řešení. Do internetové aplikace se mohou odběratelé přihlásit po obdržení přihlašovacího 
jména a hesla přímo z  internetových stránek Slováckých vodáren a kanalizací, a. s.. Odběratelé 
projevili o nabízenou službu velký zájem. 

 
Od 1. 1. 2006 byl zahájen provoz nové pokladny pro úhradu odběratelských faktur na 

pobočce v Uherském Brodě.  Nově byla zřízena i pokladna v sídle Slováckých vodáren a kanalizací, 
a.s., která je umístěna hned vedle oddělení fakturace a smluv. Tím se kromě jiného urychlilo 
vyřizování požadavků jednotlivých zákazníků a zlepšil se přehled o uhrazených pohledávkách. 

 
  V loňském roce jsme snížili na minimum počet neodečtených vodoměrů a u dlouhodobě 
nepřístupných měřidel provádíme opatření, abychom předešli nežádoucím únikům vody. 
 

V roce 2006 byly zveřejněny nové internetové stránky společnosti. Změna se týkala nejen 
grafické podoby stránek, ale zejména zlepšení orientace na stránkách a rozšíření informací. Na 
těchto stránkách najde návštěvník veškeré základní informace o společnosti, důležité informace pro 
zákazníky i akcionáře, různé aktuality a ke stažení všechny potřebné formuláře.  

 
Naši odběratelé jsou informováni o nových i stávajících službách nejen prostřednictvím 

internetových stránek, ale velmi se osvědčilo také zveřejnění informací prostřednictvím textu na 
zadní straně faktury a různých letáků přikládaných k fakturám při ročním vyúčtování.  
 
  Věříme, že rozšíření nabízených služeb v r. 2006 přispěje k větší spokojenosti a zájmu 
zákazníků, což nás bude motivovat do budoucna. Na rok 2007 proto připravujeme mimo jiné  
i dotazník spokojenosti zákazníka, který nám ještě více pomůže odhalit slabé stránky a zlepšit 
přístup k zákazníkům.    
 
 
 
Kontakt:   Renáta Lázničková, vedoucí  útvaru odbytu vody 
Telefon :   572 530 276 
Fax:           572 551 118,  e-mail: renata.laznickova@svkuh.cz 
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XIV.  Zpráva auditora o ověření výroční zprávy 
 

 



 25 

 
 

 














































	slov-vz-06.pdf
	slovacky-vak-uz-06 pp

