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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 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 
 

 
 
 
Předmět podnikání : 
 
1.   vodoinstalatérství 
2.   silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 
      3,5  tuny včetně nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 
3.   opravy silničních vozidel 
4.   projektová činnost ve výstavbě 
5.   provozování staveb, jejich změn a odstraňování 
6.   zámečnictví, nástrojářství 
7.   obráběčství 
8.   podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
9.   výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
      - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
      - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 
      - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
      - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
      - velkoobchod a maloobchod 
      - pronájem a půjčování věcí movitých 
      - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
      - testování, měření, analýzy a kontroly 
      - poskytování technických služeb 
      - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických 
        přístrojů a měřidel 
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II.  Orgány akciové společnosti 
 

 
Valná hromada 
 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala 4. června 2009 
a projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008 
a zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a schválila účetní závěrku za rok 2008 včetně rozdělení zisku.  
 
 
 

Představenstvo  a. s. 
 
Ing. Lubomír Trachtulec             předseda představenstva, ředitel a. s. 
Ing. Libor Karásek                        místopředseda představenstva   

Josef Bazala                                 člen představenstva 

Ing. Pavel Botek                            člen představenstva 

Ing. Ladislav Kryštof                     člen představenstva 

Petr Matoušek                              člen představenstva 

Jan Pijáček                                   člen představenstva 

  
 

 
   

Dozorčí rada 
 
 Ing. František Hajdůch               předseda dozorčí rady                                    
 Vojtěch Kieryk                            místopředseda dozorčí rady                                                       
 Květoslava Ogrodníková            člen dozorčí rady 
 Josef Ondrůšek                          člen dozorčí rady 
 Ing. Jan Šimčík                          člen dozorčí rady 
 Ing. Ladislav Šupka                    člen dozorčí rady 
  
 
 
 

Vedení společnosti 
 
Ing. Lubomír Trachtulec  ředitel 
Ing. Jaroslav Soják   provozně technický náměstek 
Ing. Lenka Mrázová   ekonomická náměstkyně 
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III.  Personální struktura společnosti 
 

Profesní struktura zaměstnanců 

strojník 

vod.zařízení

20,5%

kanalizační čistič

5,4%

provozní montér

12,4%
kopáč

8,1%

ostatní dělnické 

profese

19,7%

THP

34,0%

 
 

Věková struktura zaměstnanců 

do 30 let

7,3%
nad 60 let

6,2%

51 - 60 let

31,3%

41 - 50 let

35,1%

31 - 40 let

20,1%

 
 

Kvalifikační struktura zaměstnanců 

základní

6,2%

VŠ

7,3%ÚSO

35,1%

vyučení

51,4%
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IV.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího 

                                      majetku v roce 2009 
 

 

Činnost představenstva společnosti v roce 2009 

Představenstvo společnosti v roce 2009 pracovalo ve stejném personálním složení jako v roce 2008. 

Pravidelně se scházelo a na svých zasedáních řešilo důležité záležitosti společnosti. Čtvrtletně 

projednávalo výsledky hospodaření společnosti, schválilo finanční plán společnosti na rok 2009, 

uzavřelo s odborovou organizací kolektivní smlouvu na rok 2009, schválilo úplné znění stanov 

v souvislosti se změnou předmětu podnikání vyvolaného změnou živnostenského zákona. Dále 

představenstvo schválilo změnu organizačního řádu společnosti v souvislosti s potřebami 

integrovaného systému managementu jakosti, zabývalo se přípravou řádné valné hromady za rok 

2008, schválilo záměr na zvýšení základního kapitálu, vydáním akcií, které se budou splácet 

nepeněžitými vklady. 

Dále představenstvo projednalo a schválilo plán investic na rok 2010 a změnu cen vodného a 

stočného s účinností od 1. 1. 2010 a v závěru roku také uzavřelo kolektivní smlouvu na rok 2010.  

 

Základní kapitál – akcie 
Základní kapitál společnosti se v roce 2009 oproti roku 2008 nezměnil.  

Základní kapitál ve výši 610.089.000,-- Kč byl k datu 31. 12. 2009 rozdělen na: 

a) 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 a MF ČR, což 

činí 89,53 % základního kapitálu,  

b) 63 853 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v listinné 

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. 

Valná hromada v roce 2008 schválila změnu podoby 63.853 ks kmenových akcií na majitele o 

jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ze zaknihované podoby na podobu listinnou a v této souvislosti 

schválila změnu příslušných článků stanov. Středisko cenných papírů zrušilo registraci 

zaknihovaných kmenových akcií společnosti dne 31. 10. 2008. V termínu od 11. 11. 2008 do 13. 1. 

2009 měli akcionáři společnosti právo na převzetí akcií v listinné podobě. Akcionáři, kteří si v této 

lhůtě listinné akcie nepřevzali, měli právo na převzetí ještě v dodatečné lhůtě k převzetí těchto 

cenných papírů v termínu od 22. 1. 2009 do 26. 2. 2009. Celkem nebylo převzato 17.488 ks akcií, 

což činí 2,87 % akcií společnosti. Tyto akcie byly následně dne 17. 6. 2009 prodány v nedobrovolné 

veřejné dražbě. V termínu od 1. 10. 2009 do 29. 1. 2010 byl výtěžek dražby 2.520.000,-- Kč po 

započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s přípravou a realizací dražby a nákladů na vyplácení 

výtěžku dražby vyplácen dotčeným osobám. K datu 29. 1. 2010 zbývalo vyplatit celkem 287 

dotčených osob za 4.453 ks akcií. 

 

 

 

HLAVNÍ  ČINNOSTI  SPOLEČNOSTI  V  ROCE 2009 

Výroba a dodávka pitné vody 

Společnost v roce 2009 provozovala vodovody pro veřejnou potřebu celkem v 54 městech a obcích 

okresu, zásobovala pitnou vodou 114.363 obyvatel, což je cca 79 % obyvatel okresu. Společnost 
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provozovala celkem více než 833 km vodovodní sítě a 28 036 vodovodních přípojek. V roce 2009 

bylo zrealizováno celkem 313 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 a zůstává jako záložní zdroj vody.  

Zásobování pitnou vodou bylo v roce 2009 plynulé bez větších výpadků. Ojedinělé odstávky byly 

způsobeny haváriemi na vodovodní síti v délce trvání několika hodin. Většina těchto havárií byla 

profesionálním způsobem odstraněna a došlo k rychlému obnovení dodávek pitné vody.   

V roce 2009 pokračoval trend poklesu spotřeby pitné vody a z důvodu hospodářské recese se tento 

pokles prohloubil více než v předcházejících letech. Fakturace pitné vody se oproti skutečnosti roku 

2008 snížila celkem o 5,05 %, tj. o 271 tis. m
3
. Z toho u kategorie domácností došlo ke snížení o 

0,49 % a u ostatních odběratelů o 11,62 %. Vliv hospodářské recese se nejvíce projevil ve spotřebě 

u velkoodběratelů, kde se fakturace snížila o 16,28 %, tj. o 239 tis. m
3
. 

Výroba vody v roce 2009 poklesla oproti roku 2008 o 2,86 %, tj. o 179 tis. m
3
. Podíl nefakturované 

vody se zvýšil o 100 tis. m
3
.  Tento nárůst je zapříčiněn hlavně zvýšením nutnosti odkalování 

vodovodních potrubí v důsledku snižující se spotřeby pitné vody a zvyšující se dobou zdržení vody 

ve vodovodní síti než se dostane k odběratelům. 

Průměrná celková specifická spotřeba pitné vody z vodovodu činila v roce 2009 122 l/os/den a 

specifická spotřeba u domácností činila 75 l/os/den. 

Podíl fakturace ostatních odběratelů k domácnostem v roce 2009 činil 38,4 % ku 61,6 %. Znamená 

to v porovnání s rokem 2008 pokles podílu ostatních odběratelů na fakturaci pitné vody oproti 

domácnostem o 3,1 %.  

 

Odvádění a čištění odpadních vod 
Společnost v roce 2009 provozovala kanalizaci v 47 městech a obcích okresu, na kterou bylo 

napojeno 98.119 obyvatel, což je cca 68 % obyvatel okresu. Společnost provozovala celkem 556 

km kanalizační sítě a 17 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 270.840 ekvivalentních 

obyvatel. Z toho 4 čistírny odpadních vod jsou v majetku společnosti, a to Uherské Hradiště, 

Huštěnovice, Kněžpole  a Prakšice a 13 čistíren odpadních vod, které jsou majetkem obcí, 

provozuje naše společnost na základě nájemních a provozních smluv. Jsou to čistírny odpadních 

vod Uherský Brod, Uherský Ostroh, Bílovice, Buchlovice, Velehrad, Bojkovice, Hluk, Vésky, 

Boršice, Babice, Dolní Němčí, Boršice u Blatnice a Ostrožská Lhota. Oproti roku 2008 se počet 

provozovaných čistíren odpadních vod nezměnil. 

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod byl v roce 2009 bez vážných problémů a odvádění 

odpadních vod od odběratelů bylo plynulé.  

Vliv hospodářské recese se projevil rovněž u vody odkanalizované, kde došlo k poklesu fakturace o 

2,71%, tj. o 148 tis. m
3
. Domácnosti mírně zvýšily spotřebu o 0,18 %, u ostatních odběratelů však 

došlo k propadu o 5,84 %. Pokles fakturace stočného u velkoodběratelů byl však markantní, a to 

16,67 %.  

Podíl fakturace ostatních odběratelů k domácnostem v roce 2009 činil 46,2 % ku 53,8 %. 

To znamená v porovnání s rokem 2008 pokles podílu ostatních odběratelů na fakturaci stočného 

oproti domácnostem o 1,8 %.  

 

 

Ostatní činnosti 

Ostatní činnosti, které společnost provozovala v roce 2009, představují doplňkové činnosti 

k provozování vodovodů a kanalizací. Jsou to zejména doprava, laboratoře pitných a odpadních 
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vod, opravna vodoměrů, realizace vodovodních přípojek a obchodní činnost. Tyto činnosti 

představují pouze cca 5,5 % výkonů společnosti.  

 

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. Pro rok 

2009 došlo ke zvýšení cen vodného a stočného celkem o 5,09 %. Ceny vodného a stočného jsou 

srovnatelné s okolními vodárenskými společnostmi. 

 

Vývoj počtu zaměstnanců a zaměstnanecká politika 

Personální politika společnosti je zaměřena na snižování počtu zaměstnanců s využíváním 

přirozeného úbytku zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců se proti roku 2008 snížil o 4 

přepočtené zaměstnance a v přepočteném stavu společnost zaměstnávala v roce 2009 celkem 256 

zaměstnanců. Velká pozornost je věnována zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců a tím i 

zvyšování produktivity práce. Pro odborný růst zaměstnanců jsou zabezpečována školení, odborné 

kurzy a semináře. 

 

Systém managementu jakosti 

Společnost byla držitelem certifikátu managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro činnost 

provozování vodovodů a kanalizací. V měsíci květnu 2009 proběhl kontrolní audit na prověření 

funkčnosti systému. Při tomto kontrolním auditu společnost uspěla a pro další období mohla 

používat certifikát systému managementu jakosti dle ČSN ISO 9001:2001. 

V měsíci říjnu 2009 proběhl certifikační audit na certifikaci integrovaného systému managementu 

společnosti dle norem managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, environmentálního 

managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci ČSN OHSAS 18001:2008 pro činnost provozování vodovodů a kanalizací. 

U útvaru vodohospodářských laboratoří jsme držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 

17025 od Českého institutu pro akreditaci. 

Společnost je rovněž držitelem Autorizace pro ověřování stanovených měřidel, vydanou Úřadem 

pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví pro opravnu vodoměrů. 

 

 

OBNOVA  A  ROZVOJ  MAJETKU 

Investiční výstavba a pořízení majetku 

V roce 2009 se realizovaly investice v celkové výši cca 45,5 mil. Kč. V této částce jsou započteny 

investice na stavby za 29,8 mil. Kč, nákup strojů a zařízení 14,7 mil. Kč a nehmotný majetek 1,0 

mil. Kč. Ze staveb lze jmenovat rekonstrukci vodovodního řadu z vodojemu Mařatice do vodojemu 

Jarošov v Uherském Hradišti za 13,8 mil. Kč, rekonstrukci kanalizace v Uherském Brodě na ul. 

Dlouhých za 3,2 mil. Kč a přeložku vodovodu v Mistřicích za 2,5 mil. Kč. Ze strojů a zařízení byly 

nejvýznamnější položky mobilní odstředivka čistírenských kalů za 4,5 mil. Kč a tlakový čistící 

automobil na čištění kanalizací za 1,8 mil. Kč.  

 

Významné opravy majetku 

Na opravách se v roce 2009 vynaložilo celkem 40,2 mil. Kč, z toho na opravy staveb cca 34,0 mil. 

Kč a na opravy strojů a technologie cca 6,2 mil. Kč. Největší objem oprav byl proveden na 
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kanalizačním potrubí, to je cca 75 % z celkového objemu oprav. 

Z významných stavebních oprav byly provedeny např. opravy kanalizace v Kunovicích v ul. 

V Humnech za 4,1 mil. Kč, kanalizace ve Vlčnově v ul. Sportovní za 4,0 mil. Kč, kanalizace 

v Uherském Ostrohu ul. Hráze, Výhon a Dělička za 3,6 mil. Kč, kanalizace ve Starém Městě v ul. 

Kosmova a Metodějova celkem za 6,7 mil. Kč.  

 

Finanční situace a pohledávky, zásoby 

Nástup celosvětové finanční a hospodářské krize, která v roce 2009 postihla i Českou republiku, se 

projevil ve snížení fakturace vodného a stočného. Z tohoto důvodu vedení společnosti přijalo 

úsporná opatření v nákladech, tak aby plánovaný hospodářský výsledek na rok 2009 byl dodržen.  

V průběhu roku 2009 byl zajištěn optimální průběh nakládání s finančními prostředky. Společnost 

se v průběhu roku nedostala do finančních problémů a řádně hradila veškeré své závazky vůči státu, 

peněžním ústavům, dodavatelům a zaměstnancům.  

Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2009 činila 67,857 mil. Kč. 

Celkové pohledávky se k 31. 12. 2009 zvýšily o 7,19% na celkovou hodnotu 82,426 mil. Kč.  

Nárůst pohledávek byl ovlivněn zvýšením ceny vodného a stočného. Pohledávky po lhůtě splatnosti 

se meziročně snížily o 3,22 % a k tomuto datu činily 4,631 mil. Kč. Pozitivní je, že se dlouhodobě 

snižují pohledávky nad 90 dnů splatnosti. Stav zásob se v průběhu roku snížil o 8,2 %. Hodnota 

zásob k 31. 12. 2009 představovala 3,171 mil. Kč.  

 

 

CÍLE  SPOLEČNOSTI  NA  PŘÍŠTÍ  OBDOBÍ 

V oblasti našich hlavních činností a majetku 

Ve výrobě a dodávce pitné vody chceme nadále zajistit plynulé zásobování našich odběratelů 

kvalitní pitnou vodou s minimalizací přerušení dodávek z důvodu havárií. V odkanalizování a 

čištění odpadní vody zajistit nepřerušované odvádění odpadní vody od odběratelů a u čistíren 

odpadních vod zajistit kvalitní čištění odpadních vod s minimalizací dopadů do kvality vodních 

toků a životního prostředí. 

V oblasti majetku máme zájem o majetkový převod infrastrukturního majetku vodovodů a 

kanalizací jiných vlastníků do majetku společnosti formou zvýšení základního kapitálu, který by se 

splácel nepeněžními vklady právě tímto majetkem vodovodů a kanalizací. Podmínkou však je, aby 

tento majetek byl v dobrém technickém stavu. 

 

V cenové a obchodní politice 

V cenové politice je cílem představenstva nadále udržet jednotnou cenu vodného a stočného u 

provozovaného majetku vodovodů a kanalizací. To ovšem za předpokladu, že obce a města, která 

vlastní část infrastruktury vodovodů a kanalizací, kterou společnost provozuje na základě nájemních 

a provozních smluv, nebudou požadovat enormní zvýšení nájemného za tuto infrastrukturu. Dalším 

důvodem narušení jednotné ceny vodného a stočného může nastat z důvodů dotace z operačního 

programu životní prostředí a uplatnění tzv. finančního modelu výpočtu ceny vodného na 

infrastrukturním majetku jednotlivého investora takové stavby. 

V cenové politice nadále počítáme s úpravou cen vodného a stočného vždy k 1. 1. příslušného 

kalendářního roku. 
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V investicích a opravách 

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

na výstavbu nových čistíren odpadních vod z vlastních prostředků společnosti. Veškeré naše 

investice jsou směřovány na obnovu majetku společnosti. Dotační programy jsou však zaměřeny na 

výstavbu nové infrastruktury, nových čistíren odpadních vod a na rekonstrukce stávajících čistíren 

odpadních vod. Právě v oblasti rekonstrukcí čistíren odpadních vod dlouhodobě připravujeme 

rekonstrukci čistíren Prakšice a Kněžpole.  

V roce 2010 máme v plánu realizovat investice v celkové výši cca 75 mil. Kč. Z toho v oblasti 

vodovodů cca 20 mil. Kč a v oblasti kanalizací cca 50,5 mil Kč. Z nejvýznamnějších staveb 

uvádíme rekonstrukci vodovodu v Uherském Hradišti v ul. Sokolovská za 5 mil. Kč a rekonstrukci 

násoskových řadů v prameništi Ostrožská Nová Ves za 3,8 mil. Kč. V oblasti kanalizací jsou 

největší stavby rekonstrukce kanalizace v Kunovicích v ul. Panská za 7,3 mil. Kč, protipovodňová 

ochrana čistírny Uherské Hradiště za 7,5 mil. Kč, rekonstrukce kanalizace v Uherském Brodě 

v Újezdci u Luhačovic za 9,2 mil. Kč.    

Z ostatních investic je to zpracování generelu odvodnění města Uherské Hradiště a Starého Města 

za 6,7 mil. Kč a generelu odvodnění města Uherského Brodu za 4,6 mil. Kč. Na těchto generelech 

se budou finančně podílet jednotlivá města podílem vlastnictví majetku kanalizací. 

Na opravách pro rok 2010 se počítá s nákladem 39 mil. Kč. Z toho v oblasti vodovodů cca 8,5 mil. 

Kč a v oblasti kanalizací cca 29 mil. Kč. Z nejvýznamnějších stavebních akcí je to oprava filtrů na 

úpravně Kněžpole za 1,9 mil. Kč, oprava kanalizace v Uherském Brodě v ul. Za Humny za 3,8 mil. 

Kč, oprava kanalizace ve Starém Městě ul. Máchova za 3,6 mil. Kč, oprava kanalizace v Uherském 

Hradišti ul. Kollárova za 3,5 mil. Kč a Ul. Boženy Němcové za 3,5 mil. Kč.   

 

Finanční situace a tvorba zisku 

Z důvodu stále probíhající finanční a hospodářské krize v regionu neočekáváme zásadní oživení 

v oblasti spotřeby pitné vody a odkanalizování. Z tohoto důvodu budeme nadále uplatňovat úsporná 

opatření na straně nákladů společnosti. Plánovaný investiční program a opravy budou přizpůsobeny 

aktuální situaci na straně příjmů společnosti, tak aby se společnost nedostala do finančních potíží a 

mohla řádně hradit veškeré své závazky vůči státu, peněžním ústavům, dodavatelům a 

zaměstnancům. Důležitým úkolem je minimalizace pohledávek a jejich důsledné vymáhání. 

Záměrem společnosti je dosažení zisku před zdaněním ve výši minimálně 5 mil. Kč bez dalšího 

zvýšení ceny vodného a stočného v průběhu roku 2010. Představenstvo předpokládá, že vytvořený 

zisk se převážně využije na reprodukci stávajícího majetku společnosti a nepočítá se proto 

s výplatou dividend. 
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V.  Ekonomický přehled 

  
 

Hospodářské výsledky za rok 2009 
 

Hospodaření společnosti je v rozhodující míře závislé na tržbách za vodné a stočné, které tvořily 

94,55 % celkových výnosů. Ostatní tržby jsou doplňující k hlavní činnosti. V roce 2009 vytvořila 

společnost  zisk k rozdělení ve výši 7 287 tis. Kč.  

 

 

Náklady  

 
 Celkové  náklady poklesly ve srovnání s předchozím rokem o 1 312 tis. Kč, tj. snížení o  

0,45 %.  Zúčtované náklady v roce 2009 dosáhly výše 290 022 tis. Kč. Náklady společnosti byly 

v průběhu roku redukovány v souvislosti s poklesem tržeb. 

 

 

Přehled vývoje nákladů v tis. Kč 

 

Ukazatel      2007     2008   2009 

Provozní náklady        271 236         288 266       286 995 

Finanční náklady               772                691              651 

Daň z příjmu splatná                   0                    0                  0 

Daň z příjmů odložená            1 129             2 306           2 376 

Náklady  celkem        273 137         291 263       290 022 

 

 

 

Tržby a výnosy 

 

Celkové výkony společnosti ve výši 297 309 tis. Kč se snížily ve srovnání s předchozím obdobím o 

3 251 tis. Kč, což představuje pokles o 1,08%. Pokles proti minulému období je ovlivněn 

mimořádným výnosem z  prodeje bytového domu a současně se projevil dopad finanční krize 

do hlavní činnosti. Tržby za vodné a stočné se zvýšily pouze o 1 152 tis. Kč, tj. o 0,4%.  

 

 

Přehled vývoje výnosů celkem v tis. Kč 

 

Ukazatel    2007     2008   2009 

Vodné a stočné       268 716         279 946       281 098 

Ostatní služby         11 278           11 250         11 520 

Jiné provozní výnosy           3 045             3 965           3 919 

Prodej dlouhodobého majetku              169             5 096              622 

Finanční výnosy                90                302              150 

Výnosy  celkem       283 298         300 559       297 309 
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Struktura nákladů (bez proúčtování odložené daně) 
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Struktura výkonů 
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Mzdové prostředky a pracovníci 

 

Počty pracovníků v jednotlivých letech (průměrný přepočtený stav) 
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Vývoj mzdových nákladů a průměrné mzdy   
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Provoz vodovodů 

 
    2005 2006 2007 2008 2009 

výroba vody ( v tis.m3)   6 757 6 716 6 441 6 271 6 189 

         

fakturace pitné vody ( v tis.m3)  5 748 5 620 5 465 5 366 5 095 

v tom :     
domácnosti     3 193 3 120 3 161 3 145 3 131 

ostatní odběratelé   2 555 2 500 2 304 2 221 1 964 

         

délka provozované vodovodní sítě (v km ) 820 825 828 823 833 

počet vodovodních přípojek   26 951 27 371 27 528 27 783 28 036 

 

 

Vývoj výroby vody v tis. m3  
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Provoz kanalizací 
    2005 2006 2007 2008 2009 

počet provozovaných ČOV   15 16 16 17 17 

voda čištěná ( v tis.m3)   8 350 9 877 7 967 7 533 8 577 

         

fakturace odkanalizované vody ( v tis.m3) 5 236 5 233 5 413 5 463 5 315 

v tom :   
domácnosti     2 647 2 687 2 810 2 841 2 846 

ostatní odběratelé   2 589 2 546 2 603 2 622 2 469 

         

délka provozované kanalizační sítě (v km ) 490 513 526 547 556 

počet kanalizačních přípojek   20 275 24 037 24 706 25 004 25 178 
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INVESTIČNÍ VÝSTAVBA       

        

Struktura investičních výdajů ( v tis. Kč)                      2005 2006 2007 2008 2009 

stavební práce vč. technologie a proj.prací  17 822 113 327 40 320 24 459 29 757 

stroje a zařízení   47 768 5 882 5 158 6 575 14 676 

pozemky        43 15 154 437 76 

nepeněžité vklady   74 006 27 950 0 0 0 

nehmotné investice   683 0 1 247 1 797 1 024 

celkem investice   140 322 147 175 46 879 33 268 45 533 

        

Přehled nejvýznamnějších stavebních investičních akcí       

        

rok 2005           v mil. Kč 

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 

         

rok 2006           v mil. Kč 

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 

         

rok 2007           v mil. Kč 

Uh. Hradiště – rek. kanalizační stoky V           18,3 

ÚV  Kněžpole - rek. II. etapa     8,2 

Přívodní řad z VDJ Mařatice do VDJ Jarošov         4,7 

ÚV O. N. Ves - rekonstrukce         3,1 

        

rok 2008           v mil. Kč 

Uh. Hradiště – rek. kanalizační stoky V           10,8 

Přívodní řad z VDJ Mařatice do VDJ Jarošov     5,0 

Uh. Hradiště – rek. ČS 1 za Mesitem         1,4 

Uh. Brod rekonstrukce ČS u Kina Svět           1,7 

Uh. Ostroh-ul. Sv. Čecha - rek. vodovodu         1,5 

 
rok 2009           v mil. Kč 

Přívodní řad z VDJ Mařatice do VDJ Jarošov           13,8 

Uh.Brod – stoka B III-10 – rek. ul. Dlouhých           3,2 

Mistřice – přeložka přivaděče k výtlaku           2,5 

Uh. Hradiště – rek. ČS Mánesova           2,2 

ČOV Uh. Hradiště – protipovodňová ochrana           1,9 
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VI.  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 2009 realizovány žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

V roce 2009 nebyly pořízeny žádné finanční investice. 

 

Organizační složku v zahraničí společnost v roce 2009 neměla zřízenu. 

 

Představenstvu akciové společnosti nevznikla povinnost zpracovat zprávu o vztazích mezi 

ovládající a ovládanou osobou ve smyslu ustanovení § 66a  Obchodního zákoníku v platném znění. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ing. Lubomír Trachtulec 

předseda představenstva a.s. 
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VII.Účetní závěrka za rok  2009 

 

Rozvaha  v  plném rozsahu   - aktiva -  ke dni  31. 12. 2009 

 ( v celých tisících Kč )  
viz příloha  listina.pdf 

 

 

 

 

Rozvaha  v  plném rozsahu   - pasiva -  ke dni  31. 12. 2009 

( v tisících Kč ) 
viz příloha  listina.pdf 

 

 

 

Výkaz zisku a ztráty k  31. 12. 2009  ( v  tisících Kč ) 
viz příloha  listina.pdf 

 

 

 

 

Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni  31. 12. 2009  

( v tisících Kč ) 
viz příloha  listina.pdf 

 
 

 

Přehled o peněžních tocích ke dni  31. 12. 2009  ( v tisících Kč ) 
viz příloha  listina.pdf 

 

 
 

 

 

Příloha k účetní závěrce  za rok 2009 
viz příloha  listina.pdf 
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VIII. Zpráva dozorčí rady Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., 

za rok 2009 

 
Dozorčí rada Slováckých vodáren a kanalizací, a. s. vykonávala průběžně kontrolní činnost nad 

hospodařením společnosti a představenstva tak, jak jí ukládají stanovy společnosti a jednací řád 

dozorčí rady. 

 

V průběhu roku 2009 zasedala dozorčí rada na 6 řádných zasedáních, z nichž 1 bylo společné 

s představenstvem společnosti. 

 

Dozorčí rada se na svých zasedáních zaměřila: 

- na kontrolu hospodaření společnosti v jednotlivých čtvrtletích roku 2009 včetně kontroly 

pololetního a ročního výkaznictví společnosti 

- na plnění kolektivní smlouvy v roce 2009 a na přípravu nové Kolektivní smlouvy na rok 2010 

- na kontrolu hospodaření s prostředky sociálního a stimulačního fondu za rok 2009 

- na stav pohledávek a jejich vymáhání u společnosti, na stav závazků a na dodržování jejich 

plateb a splácení úvěrů u společnosti. Dozorčí rada hodnotila zejména kategorii splácení 

poskytnutých úvěrů jako naprosto bezproblémovou záležitost 

- na cenovou politiku společnosti v roce 2009 

- na přípravu, plnění a vyhodnocování investičních akcí společnosti v roce 2009  

- projednala a vzala na vědomí výsledky inventarizace veškerého majetku společnosti 

 

Dozorčí rada byla pravidelně informována o činnosti představenstva společnosti a jeho 

rozhodováních předsedou dozorčí rady společnosti, který se zúčastňoval všech zasedání 

představenstva. 

 

V průběhu roku 2009 dozorčí rada neřešila žádnou stížnost. 

 

Na jednání dozorčí rady byli dle potřeby přítomni ředitel společnosti Ing. Lubomír Trachtulec a 

ekonomická náměstkyně ředitele společnosti Ing. Lenka Mrázová. 

 

1. Stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti 

 

a) K činnosti představenstva 

Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Uherské 

Hradiště jednalo v roce 2009 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 25. března 2010 roční  

účetní závěrku společnosti za rok 2009, která byla auditována Dipl. Ing. Ludmilou 

Burešovou, auditorkou, se sídlem Mariánské nám. 127 Uherské Hradiště. Dále vzala na 

vědomí zprávu auditorky o ověření účetní závěrky za rok 2009 se závěrem: 

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 

situace společnosti k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok 

2009 v souladu s českými účetními předpisy.“ 
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Dozorčí rada Slováckých vodáren a kanalizací a.s. doporučuje valné hromadě společnosti 

tuto závěrku schválit. 

 

c) K návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku 

Dozorčí rada, na základě dosažených hospodářských výsledků v roce 2009, hodnotí činnost 

orgánů a managementu společnosti velmi dobře a doporučuje valné hromadě předložený 

návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2009 schválit. 

 

 

 

          
Ing. František Hajdůch 

   předseda dozorčí rady společnosti 
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IX. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy  

 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  

O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K   31. 12. 2009 
 

u společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.   

 

Zpráva je určena  akcionářům účetní jednotky  

viz příloha  listina.pdf 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  

O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY K  31. 12. 2009 

 
 
 
 

Účetní jednotka: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 
                                         Za Olšávkou 290 
    686 36 Uherské Hradiště 
    IČ: 494 53 866 
 
 
    

 

Ověřila:   Dipl. Ing. Ludmila Burešová 

    auditorka, auditorské oprávnění č. 0275 

    oprávněná poskytovat auditorské služby 

    v rozsahu stanoveném zákonem č. 93/2009 Sb. 

    Mariánské nám. 127, 686 01 Uherské Hradiště 

 

 

 

Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě je sestavena ve dvou vyhotoveních.  

 

 

 

Rozdělovník:  1x účetní jednotka 

    1x auditorka 

 

 

 

Datum:   13.4.2010  
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ZPR[VA NEZ[VISLÉHO AUDITORA  

O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPR[VY K  31.12.2009 

 

 
 

 

 

 

 

ZPR[VA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPR[VY 

 

Ověřila jsem soulad výroční zpr{vy s účetní z{věrkou společnosti Slov{cké vod{rny a kanalizace, a.s. Za Olš{vkou 290, 

686 36 Uherské Hradiště, IČ: 494 53 866, k 31. 12. 2009 s účetní z{věrkou,  kter{ je obsažena v této výroční zpr{vě. Za 

spr{vnost výroční zpr{vy je zodpovědný statut{rní org{n společnosti. Mým úkolem je vydat na z{kladě provedeného 

ověření výrok o souladu výroční zpr{vy s účetní z{věrkou. 

 

Ověření jsem provedla v souladu s Mezin{rodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 

Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor napl{noval a provedl ověření tak, aby získal 

přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zpr{vě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem 

zobrazení v účetní z{věrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní z{věrkou. Jsem 

přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyj{dření výroku auditora.  

 

Podle mého n{zoru jsou informace uvedené ve výroční zpr{vě společnosti Slov{cké vod{rny a kanalizace, a.s. k 31. 12. 

2009 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní z{věrkou. 

 

 

Auditor:  Ing. Ludmila Burešov{ 

osvědčení č. 0275, opr{vněn{ poskytovat auditorské 

služby v rozsahu stanoveném z{konem 93/2009 Sb. 

      Mari{nské n{m. 127 

      686 01  Uherské Hradiště 

 

 

Uh. Hradiště  13. 4.  2010  
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X. Útvar vodohospodářských laboratoří  
    

 Útvar vodohospodářských laboratoří Slováckých vodáren a kanalizací, a. s., 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. 2013. 

 

Společnost nabízí laboratorní služby pro právnické i fyzické osoby v oblasti fyzikálně-chemických 

a mikrobiologických rozborů pitných, podzemních a povrchových vod, fyzikálně-chemické rozbory 

odpadních vod a kalů, včetně odběrů vzorků a nově i služby v oblasti fyzikálně-chemických 

rozborů bazénových vod.  

 

Spolehlivost laboratorních výsledků je dokladována pravidelnou účastí v národních i mezinárodních 

(Legionella sp.) porovnávacích zkouškách. Laboratoře se v roce 2009 zúčastnily celkem 14-ti 

mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Ze 141 vyhodnocených parametrů bylo 139 

vyhovujících, tzn. 98,6 % úspěšnost. 

 

 

Služby pro zákazníky 
 

V rámci rozšíření služeb zákazníkovi byly vydány nové typy informačních letáků. V roce 2009 byl 

zaznamenán 37 % nárůst tržeb z domovních studní oproti roku 2008. 

 

Nová podoba zkušebních protokolů byla zákazníky kladně přijata. Zákazníci oceňují rychlou 

orientaci v protokolu a zejména okamžitou informaci o výsledku zkoušky včetně interpretace, která 

je prováděna formou srovnání s limitními hodnotami příslušné vyhlášky. Zákazník ihned zjistí, zda 

vzorek vyhověl, v opačném případě na protokolu najde i výčet nevyhovujících ukazatelů.  

 

Laboratoř monitoruje zpětnou vazbu od zákazníků osobními pohovory a formou „Dotazníků 

spokojenosti“. Vyhodnocením dotazníků spokojenosti provedeným v rámci přezkoumání 

dokumentace dle kritéria 4.8 ČSN EN ISO/IEC 17025 - „Stížnosti“ bylo zjištěno, že laboratoř ve 

všech sledovaných kritériích odpovídá požadavkům zákazníka. Negativní podněty nebyly 

zaznamenány.  

 

Zkušební protokoly vydané laboratoří jsou na základě mezinárodních dohod mezi akreditačními 

orgány uznávány v zahraničí. Samozřejmostí je předávání výsledků laboratorních stanovení v 

elektronické podobě ve formátu požadovaném orgány státní správy. 

 

 

Zvyšování odborné úrovně kvalifikace pracovníků 

  

V rámci zvyšování odborné kvalifikace získali pracovníci laboratoře Certifikáty v oblasti 

vzorkování, mikrobiologie, metrologie, zajišťování kvality výsledků zkoušek a  senzorické analýzy.  

 

 

 

 

 

Kontakt:   Renata Jordánová, vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří 

Telefon:    572 530 276 

e-mail:     renata.jordanova@svkuh.cz 

http://www.svkuh.cz/osvedceni_akreditace.pdf
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XI. Autorizované metrologické středisko,  opravna vodoměrů 
 

 

Nabídka služeb zákazníkům 

 
Autorizované metrologické středisko (ASM) při Slováckých vodárnách a kanalizacích, a. s.  se 

zabývá opravami, ověřováním a úředním přezkoušením vodoměrů od DN 15 mm do DN 200 mm 

na teplou i studenou vodu. Nabízí také opravy a ověřování  vložek průmyslových vodoměrů u typů, 

které mají tuto možnost opravy povolenu typovým osvědčením. Středisko  rovněž zajišťuje prodej 

běžných typů vodoměrů.   

 

V roce 2007 byla udělena AMS reautorizace a „Osvědčení  o metrologické, technické a personální 

způsobilosti“, platné do 31. 12. 2012 na základě  prověření způsobilosti pracovníky ČMI SPL Brno 

na místě samém. 

 

 

Přezkoušení vodoměrů 

 
    Autorizované metrologické středisko vodoměry úředně přezkouší na vlastním zkušebním 

zařízení do 5-ti pracovních dnů. Na žádost zákazníka lze vystavený protokol zaslat faxem, originál 

spolu s předmětným vodoměrem předáme při pravidelném svozu. 

 

Povrchová úprava vodoměrů 

 
Dále naše autorizované metrologické středisko provádí povrchovou úpravu vodoměrů kvalitní 

nezávadnou práškovou komaxitovou barvou. Komaxitová stříkací kabina a vypalovací pec se 

nachází přímo v prostorách  metrologického střediska areálu Slováckých vodáren a kanalizací, a. s.  

Stejná povrchová úprava je prováděna i u domovních vodoměrů + zlacenka. 

 

Kvalita služeb 

  
    O kvalitě prováděných služeb svědčí jak  výkonné zkušební zařízení (sběr dat při ověřování a 

přezkoušení je prováděn výhradně elektronicky pomocí ručního počítače a následné vyhodnocení je 

prováděno na PC), tak vysoce odborná kvalifikace pracovníků AMS. V současnosti máme na 

středisku dva pracovníky s Osvědčením o způsobilosti ověřování vodoměrů a jednoho pracovníka s 

uděleným  Certifikátem způsobilosti pro ověřování vodoměrů. V roce 2009 se na AMS ověřilo 

celkem 17 863 kusů vodoměrů . 
 

    V květnu roku 2009 byla provedena na AMS státní kontrola pracovníky  Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha, který konstatoval vysokou úroveň 

poskytovaných služeb.  

 

 

Kontakt:   Jana Škrabalová, vedoucí AMS + opravna vodoměrů 

Telefon:    572 530 167, mobilní tel.: 723 272 365 

Fax:          572 551 118 

E-mail:     jana.skrabalova@svkuh.cz 
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 XII.  Zákaznické centrum 

 

Služby zákazníkům 

 
Útvar prodeje vody se soustavně zaměřuje na elektronickou komunikaci, která přispívá ke zrychlení 

výměny informací mezi odběratelem a dodavatelem a zákazníkům tak  zajišťuje větší komfort 

nabízených služeb. 

 

Na stránkách www.svkuh.cz jsou umístěny formuláře pro změny smluvních vztahů, možnost 

nahlášení odečtu vodoměru on-line, žádost o zálohové platby, žádost o přezkoušení vodoměru,  

možnost přístupu k zákaznickým datům  a další důležité informace pro odběratele. Pro účel 

nahlášení odečtu vodoměru lze rovněž využít e-mailovou adresu zakazník@svkuh.cz, zřízenou pro 

tento účel.  

 

Odběratelé mají možnost prostřednictvím internetové aplikace, zjistit informace o svém 

odběrném místě tj. přehled o odečtech, fakturách a jejich úhradách, přehled o zálohách a dalších 

smluvních údajích. Rovněž je možné z této aplikace, která je dostupná všem zákazníkům, mající 

přístup k internetovým stránkám, provádět vybrané změny týkající se smluvních vztahů, hlásit stav 

vodoměru a psát připomínky či podněty.  

 

Nové služby  

 
V předchozím období byla zavedena možnost zasílání daňových dokladů e-mailem, jak 

umožňuje zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktury jsou opatřeny zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Přínosem pro obě strany je 

zkrácení časového úseku od odečtu měřidla po doručení daňového dokladu zákazníkovi, vyřešení 

problémů při doručování zásilek odběratelům, kteří se často zdržují mimo bydliště nebo mají jiné 

problémy s doručováním pošty. Rovněž nelze opomenout možnost evidence vyúčtování za 

dodávané služby v osobním PC odběratele.  

 

V uplynulém roce bylo zasílání daňových dokladů elektronickou poštou rozšířeno i pro domácnosti. 

Celkový ohlas je příznivý a s postupným vybavováním domácností osobními počítači, roste i zájem 

o tuto nabídku ze strany obyvatelstva.  

 

 

Priority zákaznického centra 
 

Zlepšení komunikace, zkvalitnění přístupu k zákazníkovi a především zajištění spokojenosti  

našich zákazníků je hlavním cílem i v příštích obdobích.   

 

 

Kontakt:   Renáta Lázničková, vedoucí zákaznického centra 

Telefon:    572 530 242  

Fax:          572 551 118 

E-mail:     renata.laznickova@svkuh.cz 

 

 

http://www.svkuh.cz/
mailto:zákazník@svkuh.cz

