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Vážení akcionáři, obchodní partneři, 

předkládám Vám výroční zprávu společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., ve které Vás 
seznamujeme s činností společnosti a s výsledky hospodaření za rok 2013. I přes pokračující 
hospodářskou krizi a útlum hospodářství celého státu se nám podařilo mírně překročit plánovaný 
hospodářský výsledek. V roce 2013 jsme dosáhli tržeb 335,463 mil. Kč, náklady byly ve výši 
322,551 mil. Kč. Zisk k rozdělení po zúčtování odložené daně činí 12,891 mil. Kč. Nadále se však 
dlouhodobě projevuje trend snižování spotřeby pitné vody. 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod 
vody. Snahou společnosti je zajištění plynulé dodávky pitné vody v odpovídající kvalitě a tlaku a 
plynulé odvádění a čištění odpadních vod. Velký důraz klademe na zajištění spokojenosti našich 
odběratelů.  

V průběhu roku byly provedeny významné investice ve výši 35,6 mil. Kč a opravy vodovodní a 
kanalizační sítě a mechanizace v celkové výši 50 mil. Kč.  

Společnost je držitelem certifikátu integrovaného systému jakosti dle 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.  

 

Veškeré úkoly uložené představenstvem společnosti pro rok 2013 byly splněny, plánovaný 
hospodářský výsledek byl mírně překročen, provoz vodohospodářského majetku byl plynulý a bez 
dlouhodobých výpadků. Proto na závěr děkuji všem zaměstnancům společnosti, členům 
představenstva a dozorčí rady za vykonanou práci a všem odběratelům a obchodním partnerům za 
spolupráci v roce v roce 2013. 

                                                                                           

        Ing. Lubomír Trachtulec 
          předseda představenstva a ředitel a. s.  
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1.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI 

 
 
Obchodní jméno            Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
Sídlo                                 Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 
Identifikační číslo   49453866 
Daňové identifikační číslo  CZ49453866 
Právní forma    akciová společnost 
 
       
Vznik 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             zapsaný v obchodním rejstříku 688 741 000,- Kč 
 
Struktura akcií                              -  624 888 ks kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 

1 000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností 
 
                                                                -  63 853 ks kmenové akcie znějící na majitele  o jmenovité hodnotě 

1 000 Kč v listinné podobě 
 
 
 
 
Předmět podnikání :  
 
1.   vodoinstalatérství 
2.   silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
      hmotnosti přesahující 3,5  tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly  
      nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
      zvířat nebo věcí. 
3.   opravy silničních vozidel 
4.   projektová činnost ve výstavbě 
5.   provozování staveb, jejich změn a odstraňování 
6.   podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
7.   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 
    
 
 

2.  ORGÁNY   SPOLEČNOSTI 
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Valná hromada 
 
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala 12. června 
2013 a projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku za rok 2012 a zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, schválila účetní závěrku za rok 
2012 včetně rozdělení zisku, určila auditora společnosti na období roku 2014 a 2015, odvolala 
členy dozorčí rady a schválila nové členy dozorčí rady ve stejném složení, schválila smlouvy o 
výkonu funkce dle §66 odst.2 z. č. 513/1991 Sb. v platném znění.  
 
 
 

Představenstvo  společnosti 
 
Jméno Funkce  
Ing. Lubomír Trachtulec předseda ředitel společnosti 
Květoslav Tichavský místopředseda starosta města Uh. Hradiště 
Josef Bazala člen starosta města Staré Město 
Ing. Pavel Botek člen místostarosta obce Ost. Nová Ves 
Bc. Patrik Kunčar člen starosta města Uh. Brod 
Ing. Jiří Černý člen starosta městyse Buchlovice 
Jan Pijáček člen starosta obce Vlčnov 

 
 
 
 

Dozorčí rada 
 
Jméno Funkce  
Ing. František Hajdůch předseda  starosta obce Dolní Němčí 
Ing. Jan Šimčík místopředseda  starosta města Hluk 
Ing. Ladislav Šupka člen člen rady Uh. Hradiště 
Mgr. Petr Viceník člen starosta města Bojkovice 
Mgr. Jan Skryja člen zaměstnanec 
Pavel Bureš člen zaměstnanec 

 
 
Vedení společnosti 
 
Jméno Funkce 

Ing. Lubomír Trachtulec ředitel společnosti 
Ing. Jaroslav Soják provozně technický náměstek 
Ing. Lenka Mrázová ekonomická náměstkyně 
 

 
 
3.  PERSONÁLNÍ  STRUKTURA  SPOLEČNOSTI 
 
 
Profesní struktura zaměstnanců 
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Věková struktura zaměstnanců 

 
 
 
 
Kvalifikační struktura zaměstnanců 
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4.  ZPRÁVA  PŘEDSTAVENSTVA  O  PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI  A  
STAVU  JEJÍHO  MAJETKU  ZA  ROK 2013 

 
 

Činnost představenstva společnosti v roce 2013 
Představenstvo společnosti se v roce 2013 sešlo na 9 zasedáních a řešilo důležité záležitosti 
společnosti. Pravidelně čtvrtletně projednávalo výsledky hospodaření společnosti, schválilo finanční 
plán společnosti na rok 2013 a zabývalo se přípravou řádné valné hromady za rok 2012. Dále 
představenstvo společnosti schválilo dne 29. 8. 2013 úplné znění stanov společnosti v souvislosti se 
změnou zákona o silniční dopravě, kdy v této souvislosti došlo ke změně rozsahu předmětu 
podnikání naší společnosti v koncesované živnosti Silniční motorová doprava nákladní. 
Představenstvo společnosti rozhodlo o postupu přeměny akcií na majitele na akcie na jméno 
v souvislosti se zákonem č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti 
akciových společností a o změně dalších zákonů. 

Představenstvo se také zabývalo přípravou zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, 
projednalo a schválilo plán investic na rok 2014, změnu cen vodného a stočného s účinností od 1. 1. 
2014 a kolektivní smlouvu na rok 2014  

 
 
4. 1. ZÁKLADNÍ  KAPITÁL A CENNÉ  PAPÍRY 
Základní kapitál společnosti se v průběhu roku 2013 nezměnil.  

Základní kapitál ve výši 688 741 000,-- Kč byl k datu 31. 12. 2013 rozdělen na: 

a) 624 888 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 90,73 
% základního kapitálu,  

b) 63 853 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné 
podobě, což činí 9,27 % základního kapitálu.  

Největšími akcionáři jsou Město Uherské Hradiště, které vlastní 30,46 % akcií společnosti a Město 
Uherský Brod, které vlastní 15,23 % akcií společnosti. 

Valná hromada již 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. Nepřevzaté akcie byly 
prodány dne 17. 6. 2009 v nedobrovolné veřejné dražbě. Výtěžek dražby byl po započtení 
pohledávek vzniklých v souvislosti s přípravou a realizací dražby a po odečtení nákladů na jeho 
vyplácení postupně vyplácen dotčeným osobám. K datu 31. 12. 2013 zbývalo vyplatit 199 
dotčených osob za 2 905 akcií a zůstatek nevyplaceného výtěžku dražby činil 276 190,56 Kč. 

 
 

4. 2. HLAVNÍ  ČINNOSTI  SPOLEČNOSTI  
 
Výroba a dodávka pitné vody 
Společnost v roce 2013 provozovala vodovody pro veřejnou potřebu celkem v 54 městech a obcích 
okresu, zásobovala pitnou vodou 114.594 obyvatel, což je cca 79,86 % obyvatel okresu. Společnost 
provozovala celkem více než 841 km vodovodní sítě a 28 856 vodovodních přípojek. V roce 2013 
bylo zrealizováno celkem 215 nových vodovodních přípojek, což je o 38 méně než v roce 2012. 

Společnost vlastní celkem čtyři úpravny vody s celkovou kapacitou 443,9 l/s. Jsou to úpravny vody 
Ostrožská Nová Ves, Kněžpole, Bojkovice a Těšov. 
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Vybrané údaje  o vodovodech  

ukazatel         jednotka 2011 2012 2013

počet obyvatel v regionu       122 170 122 037 121 658

počet připojených obyvatel na vodovod     114 497 114 770 114 594

podíl napojených obyvatel     % 94 94 94

délka vodovodní sítě       km 837 839 841

počet vodovodních přípojek     ks 28 447 28 674 28 856

délka vodovodních přípojek     km 220 224 226

počet osazených vodoměrů     ks 28 677 28 910 29 090
 
 

V roce 2013 bylo vyrobeno 5,639 mil. m3  pitné vody, což je ve srovnání s rokem 2012 o 293 tis. m3 
méně, tj. pokles o 4,96 %. 
Průměrná celková specifická spotřeba pitné vody z vodovodu činila v roce 2013 115 l/os/den, tedy 
o 2 l/os/den méně než za rok 2012. Specifická spotřeba u domácností se meziročně nezměnila a 
zůstala na 74 l/os/den. 
Odběratelům bylo dodáno 4,830 mil. m3 pitné vody, což je o 1,53 %  méně jako v roce předchozím, 
což koresponduje i s poklesem výroby vody. Na tomto poklesu se podílí snížení množství vody 
předané a snížení spotřeby u velkoodběratelů. Celkem bylo vyfakturováno 4 794 mil. m3, z toho 
fakturace domácností vzrostla o 4,35 % a fakturace ostatních odběratelů naopak poklesla o 6,9 %. 
Podíl domácností na celkovém objemu tržeb v roce 2013 činil 64,83 % a u ostatních odběratelů 
35,17 %. 

 

Množství pitných vod 
2011 2012 2013

výroba vody ( v tis.m3)       5 780 5 933 5 639

fakturace pitné vody ( v tis.m3)      4 872 4 744 4 794
v tom :    domácnosti       3 076 2 978 3 108
               ostatní odběratelé       1 796 1 766 1 686

 
 
Vývoj výroby vody v tis. m3 

 

 
Odvádění a čištění odpadních vod 
Společnost v roce 2013 provozovala kanalizaci v 47 městech a obcích okresu, na kterou bylo 
napojeno 100 950 obyvatel, což je cca 70 % obyvatel okresu. Společnost provozovala celkem 572,4 
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km kanalizační sítě, 27 139 ks kanalizačních přípojek. Meziroční nárůst provozovaných 
kanalizačních přípojek o 1 062 kusů je hlavně z důvodu nového převzetí provozování kanalizací 
původně provozovaných obcemi, a to především v obci Bánov. Dále společnost provozovala 17 
 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 217 774 ekvivalentních obyvatel. Z toho 3 čistírny 
odpadních vod byly v majetku společnosti, a to Uherské Hradiště, Huštěnovice, a Prakšice. Provoz 
čistírny odpadních vod Prakšice byl ukončen v srpnu roku 2013 z důvodu přepojení kanalizace 
v obcích Prakšice a Pašovice na kanalizační systém a čistírnu odpadních vod Uherský Brod. 
Celkem 14 čistíren odpadních vod je majetkem měst a obcí a naše společnost je provozuje 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, Ostrožská Lhota a Bánov, kterou naše společnost provozuje od měsíce června 
2013. Čistírny odpadních vod jsou provozovány na základě schválených provozních řádů. Jakost 
vypouštěných odpadních vod je kontrolována laboratoří společnosti.  

 
 

Vybrané údaje  o kanalizaci 

ukazatel         jednotka 2011 2012 2013

počet obyvatel v regionu       127 690 123 554 122 874

počet připoj. obyvatel na kanalizaci námi provoz.   99 186 99 656 100 950

podíl napojených obyvatel v rámci regionu   % 78 81 82

počet čistíren odpadních vod       17 17 17

kapacita čistíren odpadních vod   m3/den 34 504 34 283 34 343

kapacita čistíren odpadních vod   EO 238 710 217 099 217 774

délka provozované kanalizační sítě    km 556 555 572

počet kanalizačních přípojek     ks 26 108 26 077 27 139
 

Objem vody odvedené za rok 2013 vzrostl o 1,48 % na celkovou hodnotu 5,515 mil. m3.  Fakturace 
odpadních vod činila v roce 2013 celkem 5,512 mil. m3 a zvýšila se oproti roku 2012 o 3,89 %. 
Množství fakturované vody u domácností vzrostlo o 4,43 %, podíl domácností na celkovém objemu 
tržeb dosáhl výše 53,57 %. Fakturace odkanalizované vody u ostatních odběratelů se zvýšila o 3,27 
%. Podíl ostatních odběratelů na celkovém objemu fakturovaných m3 odpadních vod činil 46,43 %. 

 
 
Množství odpadních vod 

2011 2012 2013
voda čištěná ( v tis.m3)       7 983 6 633 9302

fakturace odkanalizované vody ( v tis.m3)     5 321 5 306 5 512
v tom :  domácnosti       2 902 2 828 2 953
             ostatní odběratelé       2 419 2 478 2 559

 
 
Systém managementu jakosti 
Společnost je držitelem certifikátu integrovaného systému 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. V měsíci květnu a listopadu 2013 proběhly kontrolní audity na 
prověření funkčnosti integrovaného systému, v kterém společnost uspěla. 
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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 na období 
roku 2013 - 2017. 

 

Ostatní činnosti 
Ostatní činnosti, které společnost provozovala v roce 2013, představují doplňkové činnosti 
k provozování vodovodů a kanalizací. Jsou to zejména doprava, laboratoře pitných a odpadních 
vod, opravna vodoměrů, realizace vodovodních přípojek a obchodní činnost. Tyto činnosti 
představují pouze cca 4,8 % výkonů společnosti.  

 

4. 3. OBNOVA  A  ROZVOJ  MAJETKU 

 
Investiční výstavba a pořízení majetku 
V roce 2013 společnost provedla investice ve výši 35,6 mil. Kč. Do staveb bylo investováno 31 mil. 
Kč, do strojů a zařízení 2,7 mil. Kč a do ostatních investic 1,8 mil. Kč. Do majetku společnosti byly 
v průběhu roku 2013 zařazeny investice ve výši 33,9 mil. Kč a celková hodnota nedokončených 
investic k 31. 12. 2013 představovala 38,2 mil. Kč. 
V roce 2013 společnost provedla investice ve výši 35,6 mil. Kč. Do staveb bylo investováno 31 mil. 
Kč, do strojů a zařízení 2,7 mil. Kč a do ostatních investic 1,8 mil. Kč. Do majetku společnosti byly 
v průběhu roku 2013 zařazeny investice ve výši 33,9 mil. Kč a celková hodnota nedokončených 
investic k 31. 12. 2013 představovala 38,2 mil. Kč. 
Z významných investic je to dokončení napojení obcí Prakšice a Pašovice na ČOV Uherský Brod za 
8,2 mil. Kč, Uherské Hradiště rekonstrukce vodovodu v Sadech ul. Malostranská, Spálená a 
Vřesová za 1,4 mil. Kč, Staré Město rekonstrukce vodovodu ul. Na Vyhlídce za 2,6 mil. Kč, Staré 
Město rekonstrukce vodovodu ul. Obilní čtvrť za 2,1 mil. Kč, Uherský Brod rekonstrukce 
kanalizace ul. Pod Valy za 1,7 mil. Kč, Uherské Hradiště rekonstrukce vodovodu ul. Ve Skale za 
1,7 mil. Kč, Staré Město rekonstrukce vodovodu ul. Velehradská za 1,4 mil. Kč, Kněžpole 
rekonstrukce vodovodu za 1,3 mil. Kč a další drobné investiční akce. 
 
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA 
 

Struktura investičních výdajů (v tis. Kč)                      2011 2012 2013

stavební práce vč. technologie a projektových prací  26 443 51 808 31 038

stroje a zařízení  10 698 9 916 2 738

pozemky   15 170 930

nepeněžité vklady  80 013 0 0

nehmotné investice  282 2 204 879

celkem investice  117 451 64 098 35 585

 
Přehled nejvýznamnějších stavebních investičních akcí       
      

rok 2011      v tis. Kč
ČOV Kněžpole  –  rekonstrukce     3 400

Uh. Hradiště – ČS 1 Za Mesitem – rekonstrukce      5 718

VDJ Vápeničky – celková rekonstrukce vodojemu       2 486

St. Město  – ul. V Zahradě, U Potoka, ul. Sportovní  – rekonstrukce vodovodu     2 830
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Prameniště O.N.V – rekonstrukce násoskových řadů     1 266

Uh. Brod  – ul. Prakšická, Mariánské náměstí – rekonstrukce kanalizace      2 726

      

rok 2012      v tis. Kč
ČOV Pašovice - Prakšice  –  rekonstrukce       10 595
ČOV Kněžpole – rekonstrukce      11 976
ČOV Huštěnovice  – rekonstrukce        8 946
Uh. Hradiště  – rekonstrukce odlehčovacích komor stoka A     3 870
St. Město – rekonstrukce kanalizace ul. Rostislavova a Nám. Hrdinů     2 438
Uh. Hradiště  – rekonstrukce kanalizace stoka AV-2, ul. Menclovice      2 366
ÚV O. N. Ves – rekonstrukce  komunikací a zpevněných ploch       1 019
Kunovice  – rekonstrukce  vodovodu, ul. Na Drahách       1 031
Bojkovice – rekonstrukce  kanalizace, stoka A9-1, A9-1a, A9-1a-1       944

 
rok 2013      v tis. Kč
ČOV Pašovice - Prakšice  –  rekonstrukce       8 200 
ČOV Huštěnovice – rekonstrukce      1 045
St. Město – rekonstrukce vodovodu, ul. Na Vyhlídce      2 555
St. Město – rekonstrukce vodovodu, ul. Obilní čtvrt     2 069
Uh. Brod – rekonstrukce kanalizace, ul. Pod Valy     1 734
Uh. Hradiště  – rekonstrukce vodovodu, ul. Ve Skale      1 708
Kněžpole – rekonstrukce vodovodního řadu B a C-2       1 317
St. Město – zrušení kanalizační stoky AIV-11S2    1 434

 
 
Významné opravy majetku 
Na opravách externími dodavateli se v roce 2013 vynaložilo celkem 50 mil. Kč, z toho na opravy 
staveb se vynaložilo cca 42,6 mil. Kč a na opravy strojů a technologie cca 5,9 mil. Kč. Největší 
objem oprav byl proveden na opravách kanalizací, a to ve výši 38,8 mil. Kč, tj. 77,5 % z celkového 
objemu oprav. Na vodovodech činily opravy v roce 2013  9,6 mil. Kč. 

Z významných stavebních oprav je to oprava kalových polí na ÚV Ostrožská Nová Ves za 1,1 mil. 
Kč, Uherské Hradiště - Mařatice oprava vodovodu za 1,2 mil. Kč, Uherské Hradiště Mařatice ul. 
Lomená oprava kanalizace za 3,3 mil. Kč, Salaš oprava kanalizace za 2,3 mil. Kč, Hluk ul. 
Hřbitovní oprava kanalizace za 1,5 mil. Kč, Uherský Brod oprava kanalizace ul. Větrná za 1,6 mil. 
Kč, Uherské Hradiště oprava kanalizačního sběrače bezvýkopovou technologií na Moravním 
nábřeží za 8,5 mil. Kč, Uherský brod oprava kanalizace ul. U Plovárny a Pod Horním Dvorem za 
2,2 mil. Kč, Uherský Ostroh oprava kanalizace ul. Svobodova za 2 mil. Kč, Dolní Němčí oprava 
kanalizace ul. Pod Svahy za 1 mil. Kč, Vlčnov oprava kanalizace ul. Záhumní za 1,5 mil. Kč a 
hodně dalších drobných oprav na vodovodech a kanalizacích.  

 
 
PŘEHLED EXTERNÍCH OPRAV 

Struktura externích oprav (v tis. Kč)                      2011    2012 2013

stavební opravy 39 568    40 464 42 636

strojní opravy    4 818 5 014 5 885

ostatní opravy   2 815 1 272 1 495

celkem opravy   47 201 46 750 50 016
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4.4. HOSPODAŘENÍ  SPOLEČNOSTI 

 
Hospodaření společnosti je závislé na vývoji tržeb za dodávku pitné a odpadní vody, které 
představují 95,2 % celkových výnosů. Ostatní tržby jsou doplňující k hlavní činnosti. V roce 2013 
vytvořila společnost zisk před zdaněním ve výši 15,318 mil. Kč. Po zaúčtování odloženého 
daňového závazku ve výši 2,426 mil. Kč byl vykázán zisk k rozdělení ve výši 12,891 mil. Kč, což 
je o 26 % více než v roce 2012.  Dosažený zisk bude rozdělen podle rozhodnutí valné hromady.  
Plánovaný hospodářský výsledek byl splněn a překročen o 22,8 %. 

 
Tržby a výnosy 
Výnosy společnosti se zvýšily proti předchozímu roku o 1,75 % a dosáhly výše 335,463 mil. Kč.  
Výnosy ve vodném se zvýšily o 0,8 %, výnosy ve stočném  o 3,6 %. Ostatní výnosy jako jsou tržby 
na nestavební práce, laboratorní služby, opravy vodoměrů, tržby za vodovodní přípojky, prodej 
majetku a materiálu, aktivace investic a jiné poklesly o 5,96 %. Kč.  Plánované výnosy byly splněny 
na 99,82 %. 
 
Přehled vývoje výnosů celkem v tis. Kč 
 
Ukazatel    2011     2012   2013 

Vodné        155 677         158 790       160 087 
Stočné       149 493         153 825       159 310 
Ostatní služby         12 989           12 899         11 542 
Jiné provozní výnosy           3 535             3 684           3 843 
Prodej dlouhodobého majetku           3 978                198              204 
Finanční výnosy              123                303              463 
Výnosy  celkem       325 795         329 699       335 449 
 
Struktura výkonů 

   
Náklady  
Celkové  náklady vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 1,38 %. Zúčtované náklady v roce 
2013 dosáhly výše 322,551 mil. Kč. Zvýšení nákladů bylo způsobeno především uskutečněním 
většího objemu oprav, zvýšením nájemného za pronajaté vodovody, kanalizace a čistírny odpadních 
vod a zvýšením mzdových nákladů. Plánované náklady byly splněny na 99,25 %. 

 
Přehled vývoje nákladů v tis. Kč 
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Ukazatel      2011     2012   2013 

Provozní náklady        311 247         315 135      319 455   
Finanční náklady               620                641             670 
Daň z příjmu splatná                   0                    0                 0  
Daň z příjmů odložená            4 017             3 707          2 426    
Náklady  celkem        315 884         319 483      322 551   
 
Struktura nákladů (bez proúčtování odložené daně) 

 
       
Návrh na rozdělení zisku za rok 2013   12,890 905,53 Kč 

a) zákonný příděl do rezervního fondu        644.889,45 Kč  

b) příděl do sociálního fondu       1,700.000,-- Kč 

c) příděl do stimulačního fondu         600.000,-- Kč 

e) příděl do fondu obnovy a rozvoje      9,946.016,08  Kč 

 
 
Financování 
V průběhu celého období byla společnost solventní, byl zajištěn optimální průběh nakládání 
s finančními prostředky. Veškerá provozní činnost byla hrazena z vlastních finančních zdrojů, které 
byly zajištěny pouze vlastní činností, převážně tržbami za vodné a stočné. Společnost řádně hradila 
veškeré své závazky vůči státu, peněžním ústavům, dodavatelům i zaměstnancům. 

Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2013 činila 33,892 mil. Kč. V průběhu roku 2013 došlo ke snížení 
úvěrové zadluženosti o 4,5 mil. Kč.  

 

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 
2013 došlo ke zvýšení cen vodného a stočného celkem o 2,22 % bez DPH oproti cenám roku 2012. 
Se změnou sazby DPH od 1. 1. 2013 o 1 % se cena vodného a stočného pro obyvatelstvo zvýšila na 
konečnou výši 71,41 Kč/m3. Ceny vodného a stočného dosahují z pohledu ČR průměrné hodnoty. 
Odlišná cena stočného je pouze u odběratelů napojených na kanalizaci v majetku Města Kunovice 
z důvodu poskytnuté dotace z Operačního programu životního prostředí a uplatnění tzv. finančního 
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modelu.  

 

Cena pitné vody v Kč/m3 Cena odpadní vody v Kč/ m3 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013
cena bez 
DPH 31,80 32,45 33,20

cena bez 
DPH 27,70 28,30 28,90

cena s 
DPH 34,98 36,99 38,18

cena s 
DPH 30,47 32,26 33,23

 

 

Obchodní politika společnosti 
Přístup k zákazníkovi a zkvalitňování poskytovaných služeb je pro naši společnost prioritní 
záležitostí, proto svou pozornost zaměřujeme především na komunikaci, která je nezbytnou 
podmínkou oboustranné spokojenosti ve vztahu společnosti a zákazníka. K významnému zrychlení 
výměny informací přispívá elektronická komunikace, která zajišťuje větší komfort nabízených 
služeb. Odběratelům jsou zasílány daňové doklady elektronickou poštou, na stránkách 
www.svkuh.cz jsou pro rychlejší komunikaci umístěny různé formuláře včetně změny smluvních 
vztahů.  Pokračovali v postupném zavádění dálkových odečtů vodoměrů, což se osvědčilo zejména 
v obtížně přístupných lokalitách 

V uplynulém roce jsme se zaměřili na osvojení nově zavedeného informačního systému s cílem 
maximálního využití nabízených výstupů k zefektivnění a zrychlení předávaných informací 
zákazníkům i pro vlastní potřebu. Významnou a náročnou změnou bylo vypracování nového znění 
smluv s odběrateli v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a Novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) od 1. 1. 
2014. 

Obchodní oddělení evidovalo k poslednímu dni minulému roku 30 548 uzavřených smluv, což 
představuje nárůst o 170 odběrných míst ve srovnání s rokem předchozím. Celkem bylo vystaveno 
40 175 faktur. Velká pozornost je věnována vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. Ve srovnání 
s rokem minulým se pohledávky po splatnosti snížily, zvyšuje se však počet dlužníků u domácností. 
 

Vývoj počtu zaměstnanců a produktivity 
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se proti předchozímu roku se snížil o 0,3 přepočtených 
zaměstnanců. K 31. 12. 2013 zaměstnávala společnost 250 zaměstnanců. Průměrná mzda 
zaměstnanců za rok 2013 dosáhla výše 26 716 Kč. Produktivita výnosů na jednoho zaměstnance 
činila 1 383 tis. Kč a vzrostla o 1,87 %.  

Velká pozornost je věnována zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců, pro odborný růst 
zaměstnanců jsou zabezpečována školení, odborné kurzy a semináře.  

 
 

Produktivita na 1 pracovníka z celkových výnosů 
 
ROK       2009 2010 2011 2012 2013
průměrný přepočtený počet zaměstnanců 255,6 247,9 243,5 242,9 242,6
Výnosy (mil.Kč/rok)     297,3 305,7 325,8 329,7 335,4
Produktivita z výnosů (mil. Kč/zam./rok) 1,16 1,23 1,34 1,36 1,38
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Vývoj počtu zaměstnanců a výnosů 
 

 
 
Produktivita výnosů v tis. Kč na 1 pracovníka 

 
 
Ostatní povinné informace 
Po sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily výsledky 
hospodaření účetní jednotky nebo její postavení. 
Společnost nemá zřízenu v zahraničí organizační složku  a nepořídila v roce 2013 žádné finanční 
investice. 
Společnosti nevznikly v průběhu auditovaného období právní důvody zpracovat zprávu o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou ve smyslu ustanovení § 66a, odstavec 9  Obchodního zákoníku 
v platném znění. 
 

 

 
4.5. 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 roce 2014 vlivem 
minimálních sněhových a dešťových srážek od počátku roku do konce dubna mohou nastat 
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problémy s vydatností místních pramenů a tím může být ohroženo zásobování vodou zejména u 
menších obcí, které nejsou napojeny na skupinový vodovod. 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 postupný majetkový převod infrastrukturního majetku vodovodů a 
kanalizací jiných vlastníků do majetku společnosti formou zvýšení základního kapitálu, který by 
splácel nepeněžními vklady právě tímto majetkem vodovodů a kanalizací, hospodářsky 
využitelným společností.  

 

V cenové a obchodní politice 
V cenové politice je cílem představenstva nadále udržet jednotnou cenu vodného a stočného u 
provozovaného majetku vodovodů a kanalizací. K narušení jednotné ceny vodného a stočného 
může nastat z důvodů dalšího poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí a 
uplatnění tzv. finančního modelu výpočtu ceny vodného na infrastrukturním majetku jednotlivého 
investora takové stavby. Odlišnou cenu stočného máme u odběratelů napojených na kanalizaci 
v majetku města Kunovice a v dalším období očekáváme, že odlišná cena bude pro odběratele 
napojené na kanalizaci v majetku města Uherské Hradiště, Uherského Brodu, Uherského Ostrohu a 
Bojkovic. V cenové politice nadále počítáme s úpravou jednotných cen vodného a stočného vždy 
k 1. 1. příslušného kalendářního roku. 

 

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.  

V roce 2014 máme v plánu realizovat investice v celkové výši cca  82 mil. Kč. Z toho v oblasti 
vodovodů cca 32,9 mil. Kč, v oblasti kanalizací cca 42 mil Kč a 7,1 mil. Kč v ostatních investicích.  

V opravách pro rok 2014 je v plánu náklad 47,5 mil. Kč. Z toho v oblasti vodovodů cca 9,3 mil. Kč 
a v oblasti kanalizací cca 36 mil. Kč.  

 

Finanční situace a tvorba zisku 
V roce 2014 očekáváme stagnaci v oblasti spotřeby pitné vody a odvádění odpadních vod. 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 8 mil. Kč bez dalšího 
zvýšení ceny vodného a stočného bez DPH v průběhu roku 2014. Představenstvo předpokládá, že 
vytvořený zisk se převážně využije na reprodukci stávajícího majetku. ¨ 

 

Uherské  Hradiště 24. 4. 2014  

 

      

 

Ing. Lubomír Trachtulec 

         předseda představenstva 
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5. STANOVISKO  DOZORČÍ DARY  K ROČNÍ  ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE  
 

Zpráva dozorčí rady společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. za rok 2013 

 

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 2013 zasedala dozorčí rada na 8 řádných zasedáních, z nichž jedno bylo společné 
s představenstvem společnosti. 

 
Dozorčí rada se na svých zasedáních zaměřila: 

‐ na kontrolu hospodaření společnosti v jednotlivých čtvrtletích roku 2013 včetně kontroly 
pololetního a ročního výkaznictví společnosti; 

‐ na plnění kolektivní smlouvy v roce 2013 a na přípravu nové Kolektivní smlouvy na rok 2014; 
‐ na stav pohledávek a jejich vymáhání u společnosti, na stav závazků a na dodržování jejich 

plateb a splácení úvěrů u společnosti.  
‐ na cenovou politiku společnosti v roce 2013; 
‐ na přípravu, plnění a vyhodnocování investičních akcí společnosti v roce 2013;  
‐ projednala audit společnosti za rok 2013. 
 

Dozorčí rada byla pravidelně informována o činnosti představenstva společnosti a jeho rozhodováních 
předsedou dozorčí rady společnosti, který se zúčastňoval všech zasedání představenstva. 
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V průběhu roku 2013 dozorčí rada neřešila žádnou stížnost. 
 

Na jednání dozorčí rady byli dle potřeby přítomni ředitel společnosti Ing. Lubomír Trachtulec a ekonomická 
náměstkyně 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. jednalo 
v roce 2013 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 24. dubna 2014 
roční účetní závěrku společnosti za rok 2013, 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 2013 se závěrem: 
 
„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými právními 
předpisy.“ 
 
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 2013, hodnotí činnost 
orgánů a managementu společnosti velmi dobře a doporučuje valné hromadě předložený 
návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 schválit. 

 
 
Uherské Hradiště 24. 4. 2014 

          
Ing. František Hajdůch 

   předseda dozorčí rady společnost 
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6. ZPRÁVA  AUDITORA  O  OVĚŘENÍ  ÚČETNÍ  ZÁVĚRKY  A  VÝROČNÍ  ZPRÁVY 
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7. FINANČNÍ  ČÁST  -  ÚČETNÍ  ZÁVĚRKA  ZA  ROK  2013 
7.1.  Rozvaha  v  plném rozsahu   - aktiva -  ke dni  31. 12. 2013 

 ( v tisících Kč )  
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Rozvaha  v  plném rozsahu   - pasiva -  ke dni  31. 12. 2013 
( v tisících Kč ) 
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7.2.  Výkaz zisku a ztráty k  31. 12. 2013  ( v  tisících Kč ) 
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7.3.  Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni  31. 12. 2013  

( v tisících Kč ) 
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7.4.  Přehled o peněžních tocích ke dni  31. 12. 2013  ( v tisících Kč ) 
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7.5. Příloha k účetní závěrce  za rok 2013 

 
 

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 
 

 
 

 
PŘÍLOHA  K  ÚČETNÍM  VÝKAZŮM  K  31. 12. 2013 

 

 
Čl. I. OBECNÉ ÚDAJE  

                                                                        

l. Popis účetní jednotky 

 
Název 

 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
 

 
Sídlo 

 
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 
 

 
Identifikační číslo 

 
49453866 
 

 
Právní forma 

 
akciová společnost 
 

 
Rozhodující předmět činnosti 

 
Shromažďování, úprava a rozvod vody, 
Činnosti související s odpadními vodami 
 

 
Datum vzniku obchodní společnosti 

 
1. 12. 1993 
 

 
Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na 
účetní jednotce a výše vkladů v % 
 

 
město Uherské Hradiště                                                30,46 % akcií 
město Uherský Brod                                                     15,23 % akcií 

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

 
Změna adresy obchodní firmy  
Původní: Za Olšávkou  290, 686 36 Uherské Hradiště 
Nově:      Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 

 
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  společnosti  je dvoustupňový: 
I. stupeň řízení:   ředitel společnosti  
                            řediteli společnosti jsou přímo podřízeni náměstci provozně  
                            technického a  ekonomického úseku.         
II. stupeň řízení:  provozně technický náměstek a ekonomická náměstkyně 
                            náměstkům jsou přímo podřízeny jednotlivé provozy a útvary 
 

 
Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke dni účetní závěrky: 
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Ing. Lubomír Trachtulec 
 
Květoslav Tichavský 
 
Josef Bazala 
 
Ing. Pavel Botek 
 
Ing. Jiří Černý 
 
Bc. Patrik Kunčar 
 
Jan Pijáček 

  
Předseda představenstva, ředitel Slováckých vodáren a kanalizací, a. s. 
 
Místopředseda představenstva, starosta města Uherské Hradiště 
 
Člen představenstva, starosta města Staré Město 
 
Člen představenstva, místostarosta obce Ostrožská Nová Ves 
 
Člen představenstva, starosta městyse Buchlovice 
 
Člen představenstva, starosta města Uherský Brod 
 
Člen představenstva, starosta obce Vlčnov 
 
 

 

 
Jména a příjmení členů dozorčí rady před změnou složení: 
 

Jména a příjmení členů dozorčí rady ke dni účetní závěrky: 

Ing. František Hajdůch 
 
Ing. Jan Šimčík 
 
Mgr. Petr Viceník 
 
Ing. Ladislav Šupka 
 
Pavel Bureš 
 
Mgr. Jan Skryja 

Předseda DR, starosta obce 
Dolní Němčí 
Místopředseda DR, starosta 
města Hluk  
Člen, starosta města Bojkovice 
 
Člen rady města Uherské 
Hradiště 
Člen DR za zaměstnance 
 
Člen DR za zaměstnance 

Ing. František Hajdůch 
 
Ing. Jan Šimčík 
 
Mgr. Petr Viceník 
 
Ing. Ladislav Šupka 
 
Pavel Bureš 
 
Mgr. Jan Skryja 

 
Předseda DR, starosta obce Dolní 
Němčí 
Místopředseda DR, starosta 
města Hluk  
Člen, starosta města Bojkovice 
 
Člen rady města Uherské 
Hradiště 
Člen DR za zaměstnance 
 
Člen DR za zaměstnance 
 

2. Podniky ve skupině    

 
Název a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní 
jednotka podstatný nebo rozhodující vliv  
 

Ne 

 
Výše podílů na ZK těchto podniků 
 

Ne 

 
Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na výši 
podílu na ZK 
 

Ne 
 

 
Výše vlastního kapitálu a účet. hosp. výsledku za poslední 
úč. období u těchto podniků 
 

Ne 

 
Ovládací smlouvy, povinnosti z nich vyplývající 
 

Ne 
 

 
Smlouvy o převodech zisku, povinnosti z nich vyplývající 
 

Ne 

3. Údaje  o zaměstnancích  a osobních  nákladech   

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

 
zaměstnanci 

242,63 

 
z toho řídící pracovníci 

13 
 

  
Osobní náklady v tis. Kč 
- bez ostatních osobních nákladů  
- ostatní osobní náklady 
 

 
zaměstnanci 

104 050 
      476 

 

 
z toho řídící pracovníci 

13 361 
        0 

 



 28

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

               
               statutárních 

 
     168   

 

                        
                            dozorčích 

 
  307 

 

4. Výše půjček, záruk a jiné plnění 

 
Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění jak v 
peněžní formě, tak v naturální formě akcionářům, členům 
statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých 
členů těchto orgánů 
 

Ne 
 

 
Ostatní plnění: 
- bezplatná předání k užívání osob. aut nebo jiných   

movitých a nemovitých věcí, 
- zápůjčka za cenu nižší, než je cena obvyklá, 
- využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, 

platby důchod. připojištění a pod.  
 
 

 
 
- použití služebních vozidel manažerů i pro soukromé účely, 
- příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců, 
- nepeněžité plnění ve formě pojištění odpovědnosti manažerů, 
- příspěvek na životní pojištění.  

 
 

 
ČL.II.  INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH  ZÁSADÁCH  A ZPŮSOBECH 

OCEŇOVÁNÍ 
 

 
1. Způsob ocenění: 
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii 
 

 
 
Zásoby pořizuje organizace pouze nákupem. Tyto jsou při pořízení oceňovány 
pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Při přijetí zásob na 
sklad je použito způsobu váženého aritmetického průměru z  pořizovacích cen. 
V průběhu účetního období bylo účtováno v knize podrozvahové evidence o 
zásobách na konsignačních skladech. 
 

 
b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   
 

 
1. Oceňování investic: 

a) pořízené dodavatelským způsobem jsou oceněny pořizovací cenou  
        včetně nákladů s pořízením souvisejících, 
b) vytvořené vlastní činností jsou oceněny  vlastními náklady, 
c) nepeněžité vklady vodohospodářského majetku jsou oceňovány    
        reprodukční pořizovací cenou dle soudního znalce, 
d) darovaný majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou = cena, za 

kterou byl majetek pořízen (dle znalce) + ostatní náklady. 
 

2. Dlouhodobý nehmotný majetek ( DNM ) – vstupní cena vyšší než  
                60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. 
                Technické zhodnocení DNM   
                - nad 40 tis. Kč zvyšuje ocenění  DNM 
                - do  40 tis. Kč – jednorázový náklad 
                Drobný DNM – vstupní cena do 60 tis. Kč a doba použitelnosti nad  
                1rok,      
                Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč - jednorázový náklad,    
                v hodnotě do 15 tis. Kč je evidován v operativní evidenci na   
                podrozvaze, 
                v hodnotě od 15 tis. Kč do 60 tis. Kč je evidován a inventarizován. 
 

3. Dlouhodobý hmotný majetek ( DHM ) – vstupní cena vyšší než 40 
                tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. 
                Technické zhodnocení DHM  
                - nad 40 tis. Kč zvyšuje ocenění DHM, 
                - do  40 tis. Kč – jednorázový náklad 
                Drobný hmotný majetek  od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč s dobou  
                použitelnosti  nad 1 rok, účtováno jako o zásobách. 

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

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

Není 

 
3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů   
    zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných  
    zásob, druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob   
    na úrovni VN 

 
Vedlejšími  pořizovacími náklady při pořizování zásob jsou především  
přepravné, poštovné, balné atd.  
Vnitropodnikovým nákladem vstupujícím do ceny zásob je přeprava, která je 
do hodnoty zásob aktivována. 
 

 
4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů  
    odpisování a postupů účtování oproti  předcházejícímu 
    účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn   
 

 
Není 

 
5. Způsob stanovení opravných položek k majetku a 
    uvedení zdroje informací 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny dle zákona č. 

593/1992 Sb. o  rezervách podle § 8, §8a) a §8c). 
                K vytvořeným zákonným opravným položkách jsou dotvořeny        
                účetní opravné položky do výše 100%. 
                Na základě inventarizace pohledávek jsou tvořeny účetní opravné      
                položky ve výši 100% k pohledávkám splatným k 30. 10. 2013,  
                které jsou k 31. 12. 2013  neuhrazeny, přičemž byly z hlediska  

opatrnosti zohledněny úhrady do 22. 1. 2014. 
                Na neuhrazené pohledávky se splatností v měsících 11-12/2013 je 
                tvořena  nedaňová rezerva. 

2. Opravné položky k zásobám jsou tvořeny na základě inventarizace 
ve výši  100 % u materiálu a 100 % u zboží. 

 
 
6. Způsob sestavení odpisových plánů a použité  
    odpisové metody při stanovení účetních odpisů 

 
Odpisový plán  účetních odpisů je vypracován na jednotlivé skupiny 
dlouhodobého majetku  podle SKP a CZ-CC. Účetní odpisování je zahájeno 
v měsíci zařazení, majetek je odepisován rovnoměrně. 
Při daňovém odpisování hmotného majetku je používána lineární metoda a u 
nehmotného majetku je použit časový odpis. 
V průběhu období roku 2013 nebyly pozastaveny daňové odpisy. 
 

 
7. Způsob přepočtů údajů v cizích měnách na  
    českou měnu 
 

 
Pro přepočet údajů uvedených v cizí  měně byly použity denní kurzy ČNB.   
Pro přepočet zůstatku v pokladně vedené v EUR byl použit kurz ČNB platný 
k 31. 12. 2013. 
 
 

 
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 ZISKU A ZTRÁT 
 
 

 
1. Dlouhodobý majetek kromě pohledávek 

 

 
Skupina ( účet ) 

 

  
              PC 

 
  Oprávky

 
a) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku v tis. Kč 

 
účet 012 – nehmotné výsledky výzkumu
účet 013 – software 
 
 
Celkem účet 012, 013 a 072, 073 
 

 
590 

23 976 
 
 

24 566 

590
19 717

20 307

 
 
 

 
b) Rozpis na hlavní skupiny staveb v tis. Kč  
 
 
 
 

 
021 100 – budovy 
021 200 – stavby 
 
 
Celkem účet 021 a 081 

 
186 390 

1 299 376 
 
 

1 485 766 

60 460
694 077

754 537
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c) Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých 

věcí a souboru movitých věcí v tis. Kč  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
energetické a hnací stroje 
pracovní stroje a zařízení 
přístroje a zvláštní technická zařízení 
dopravní prostředky  
inventář 
dlouhodobý hmotný – drobný 
 
 
Celkem  účet 022 a 082 

 
205 994 
22 028 
76 593 
77 589 
1 418 
3 070 

 
 

386 692 

 
118 764
18 779
70 346
59 420
1 151
3 069

271 529

 
d) Pozemky  v tis. Kč  
 

 
Účet 031: 

 
6 736 0

 
e) Nájemce – finanční pronájem 
 

 
Pořizovací cena 

 
Zaplaceno 

 
Zbývá doplatit 
v dalších letech

 

29

 
Není 

 
Není 

 
Není 

 
 
f) Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého 

majetku podle  skupin v tis. Kč 
 

 
Skupina (účet) 

 
Přírůstky 
 

 
Úbytky 
 

 

 
Nehmotné výsledky výzkumu 
Software 
 
Celkem účet 012, 013 

 
0 

2 865 
 

2 865 

 
0
0

0

 

 
Budovy 
Stavby 
 
Celkem účet 021 

 
5 009 

13 531 
 

18 540 

 
195
713

908

 

 
Energetické a hnací stroje 
Pracovní stroje a zařízení 
Přístroje a zvláštní technická zařízení 
Dopravní prostředky 
Inventář 
Dlouhodobý hmotný - drobný 
 
Celkem účet 022 

 
8 908 

176 
1 225 

986 
269 

0 
 

11 564 

 
597
900

2 021
160

0
24

3 702

 

 
Pozemky 
 
Celkem účet 031 

 
937 

 
937 

 
9

9

 

 
g) Majetek neuvedený v rozvaze v tis. Kč  

 
 Drobný hmotný majetek 
 Drobný nehmotný majetek   
 Pronajatý vodohospodářský majetek             

 

 
 
 
Od   3 000,-- Kč do 40 000,-- Kč 
Od 15 000,-- Kč do 60 000,-- Kč 
Na základě nájemních smluv 
                                         

 

23 762
1 895

1 437 629
 

 
h) Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním 

právem, u nemovitostí i věcným břemenem 
s uvedením povahy a formy tohoto zajištění 

 
Zajištění úvěrů 

 
Úvěrová 
smlouva 

 

 
Výše úvěru 
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Nemovitosti na LV 2858, k.ú. O.N.Ves 
Nemovitosti na LV 1065, k.ú. Kněžpole 
Poznámka:  
K zajištění úvěrů jsou rovněž použity 
zajišťovací biancosměnky vlastní. 
 

 
 2004-2368 UV 
 2004-2367 UW 

        
  35 419

     25 301  

 

 
i) Přehled majetku s tržním oceněním výrazně vyšším   

než  v účetnictví v tis. Kč 
Přehled poskytnutých dotací na investiční akce, o jejichž výši byla ponížena 
vstupní cena majetku: 
 

 
ČOV Uherské Hradiště - intenzifikace      
Rekonstrukce ÚV Kněžpole                                                     
Rekonstrukce ÚV O. N. Ves      
Havárie kmenové stoky A 
                                                               

41 411
15 181
21 252
4 793

 
j) Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých  majetkových CP a majetkových účastí 
 

 
Není 

 

2. Pohledávky 
     
 

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

 
1 816 

 
 
b) Pohledávky se splatností více než 5 let 
 

Ne 

 
c) Pohledávky k podnikům ve skupině 
 

Ne 

 
d) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem např. ručením jiného  

subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení 
 

Ne 
 

 
e) Pohledávky určené k obchodování, oceněné reálnou hodnotou 
 

 
Ne 

 

3. Vlastní kapitál 
                 

 
a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu  

účetního období:  
 
 

 
Zisk za r. 2012 činil 10 216 tis. Kč. 
 

 
Rozdělení 

 
Zvýšení 

 

 
Snížení 

 

 
Komentář 

 
 
Rezervní fond 
 
Sociální fond 
 
Stimulační fond 
 
Fond obnovy a rozvoje 
 
Odložený daň. závazek 
 

511 tis. Kč

1 700 tis. Kč

600 tis. Kč

7 405 tis. Kč

2 426 tis. Kč

 
 
 
 

1 809 tis. Kč 
  

   305 tis. Kč 
 

 
rozdělení zisku  
 
rozdělení zisku 

  čerpání  
rozdělení zisku 

  čerpání 
  rozdělení zisku 
 

 
Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2013 byl vytvořen ve výši 15 317 tis. Kč, 
a po proúčtování odložené daně ve výši 2 426 tis. Kč, činí hospodářský výsledek 
12 891 tis. Kč. 
 

 
b) Rozdělení zisku předcházejícího účetního 

     období 

 
Zisk k rozdělení za rok 2012 :                                         10 216 tis. Kč   
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rezervní fond                                                 
sociální fond                                                  
stimulační fond                 
fond obnovy a rozvoje                                   

511 tis. Kč
1 700 tis. Kč

600 tis. Kč
7 405 tis. Kč

 
 
c) Základní kapitál 
 

  
 688 741 000,-- Kč

   

 
Splaceno: 100 %

 
 
d) Akcie 

  
počet akcií 

 
akcie  na jméno v listinné podobě  
 
akcie na majitele v listinné podobě 
 
jmenovitá hodnota akcie 
 
nesplacený vklad 
 
počet a hodnota vydaných dluhopisů  s 
právem výměny za akcie             
 

 
688 741 ks

624 888 ks

63 853 ks

1 000,-- Kč

0,-- Kč

0,-- Kč

4. Závazky 

 
a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 180 dnů 
 

 
Ne 

 
 
b) závazky se splatností více než 5 let 
 

 
Ne 

 
 
c) závazky k podnikům ve skupině 
 

 
Ne 

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

    
 

 

 
Zvýhodněné úvěry u ČMZRB 
zástavní právo k majetku a zajišťovací 
biancosměnky vlastní. 
 

 
e) závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za podnik 

z titulu bank. úvěru, pokud nebyly  proúčtovány ve formě účetních rezerv  
 
 

Ne 

 
f) další významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena účetní rezerva, jejichž 

realizace závisí na uskutečnění nejisté  budoucí události, např. nejistý soudní spor 

 
Dne 11. 2. 2013 došlo k zpětvzetí 
návrhu na zahájení řízení ve věci o určení 
neplatnosti usnesení valné hromady ve 
věci zvýšení základního kapitálu, 
Krajský soud v Brně spis. zn. 1Cm 
349/2011 
 

5. Rezervy 
                 

 
Počáteční zůstatek, tvorba a čerpání rezerv  v tis. Kč  
 
 
459- Ostatní rezervy 
  
z toho: 
 -  rezerva na nevyčerpanou dovolenou 
 -  rezerva na nevyplacené prémie 
 -  rezerva na budoucí riziko  
 -  rezerva na výkup pozemků 
 -  rezerva na neuhrazené pohledávky 
 -  rezerva na soudní spor 
 -  na darovací daň 

   
Poč. stav 

 

 
Čerpání 

        
Tvorba 

 
    7 926

1 687
470

1 900
1 600
1 728

439
102

 
7 926 

 
 

1 687 
470 

1 900 
1 600 
1 728 

439 
102 

 
8 283

1 764
530

2 600
1 800
1 589

0
0
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6. Výnosy 
                 

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

 
výroba a rozvod vody                                  
odvádění a čištění odpadních vod     
ostatní služby                                                 
ostatní výnosy                                                  
                  

            
160 087
159 310
11 542
4 524

                

7. Výzkum a vývoj  

 
Celkové výdaje vynaložené za účet. období na výzkum a vývoj 

 
Ne 

8.  Přeměna společnosti  

 
a) Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik 
 

Ne 
 

 
b) Fondy, které vznikly v důsledku přeměny 
 

 
Ne 

 
c) Další významné údaje 
 

Ne 
 

9.  Výše splatných závazků  

 
a) pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti 
 

Závazky jsou placeny ve splatnosti. 

 
b) veřejného zdravotního pojištění 
 

Závazky jsou placeny ve splatnosti. 

 
10. Výše evidovaných daňových nedoplatků 

 
Nejsou daňové nedoplatky 
 

 
11. Doměrky splatné daně z příjmů za min. účetní   
      období 
 

Nejsou doměrky 

 
12. Odložený daňový závazek 

V roce 2013 bylo účtováno o odloženém daňovém závazku ve výši 2 426 tis. Kč.   
Základna pro výpočet odložené daně je rozdíl účetních a daňových zůstatkových 
cen DHM a rozdíl opravných položek k zásobám materiálu a zboží. Do výpočtu 
odložené daně rovněž vstupují účetní rezervy a smluvní pokuty a penále (výnos).  
Ze ztrát z let 2008 až 2012 v celkové hodnotě 31 676 tis. Kč, které jsou evidovány 
v daňovém přiznání, nebyla ze zásady opatrnosti účtována odložená daňová 
pohledávka ve výši 6 019 tis. Kč. Rovněž ze zásady opatrnosti nebyla do odložené 
daně zohledněna položka týkající se opravných položek k pohledávkám. 
V roce 2013 byla odečtena část daňové ztráty ve výši 2 987 tis. Kč, a to 
z vyměřené daňové ztráty v roce 2009, která činila 10 844 tis. Kč. 

 
13. Přijaté dotace 
 

 

 
a) na investiční účely 

 

 
Nejsou 
 

 
b) na provozní účely 
 

 
Název projektu: Znovu do práce II ve Zlínském kraji 
Společnost: Marlin, s.r.o., Uherské Hradiště 
Příspěvek na mzdové náklady, včetně pojistného na sociální zabezpečení, 
příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní 
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pojištění na jedno VPM maximálně ve výši 12 tis. Kč měsíčně, na dobu 8 měsíců. 
 

 
14. Dlouhodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci 
 

 

 
a) Rekonstrukce ÚV Ostrožská Nová Ves ve výši 

35 419 tis. Kč 
 
 
 
 
 

 
Bezúročný úvěr 
 

  
2004 – 2368- UV 

 
Zajištění úvěru                                           

 
zástava nemovitostí na LV č. 2558 
 

 
Splátky za r. 2013 
Krátkodobá část úvěru do 1 roku 
Dlouhodobá část úvěru nad 1 rok 
Poslední splátka 
 

 
2 673 tis. Kč
2 673 tis. Kč

13 366 tis. Kč
13. 11. 2019

 
b) Rekonstrukce ÚV Kněžpole ve výši  25 301 tis. 

Kč 
 
 
 
 

 
Bezúročný úvěr 
 

 
2004 – 2367 - UW 

 
Zajištění úvěru                                          

 
zástava nemovitostí na LV č. 1065 
 

 
Splátky za r. 2013 
Krátkodobá část úvěru do 1 roku 
Dlouhodobá část úvěru nad 1 rok 
Poslední splátka 

1 840 tis. Kč
1 840 tis. Kč

11 500 tis. Kč
3. 2. 2021

 
15. Informace o celkových nákladech na odměny    
      statutárnímu auditorovi za účetní období 

 
Povinný audit účetní závěrky:                   
Jiné ověřovací služby:                                
Daňové poradenství:              
Jiné neauditorské služby:                           

 
87 tis. Kč
10 tis. Kč
0 tis. Kč 
0 tis. Kč

 

 
16. Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi  
      účetní jednotkou a jejími většinovými  
      akcionáři, členy správních, řídících a dozorčích   
      orgánů 
 

 
Nebyly 

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

 
Od 31. 12. 2013 do dne sestavení účetní závěrky 21. 3. 2014 nenastaly významné 
skutečnosti, které by ovlivňovaly údaje uvedené v účetní závěrce. 
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18. 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 § 66a Obchodního zákoníku v platném znění. 
V průběhu roku 2013 bylo pokračováno ve vyplácení výtěžků z dražby cenných 
papírů dotčeným osobám ve výši 1 tis. Kč a zůstatek nevyplacených výtěžků činí 
k rozvahovému dni 276 tis. Kč. 
V období roku 2013 byla podepsána dohoda o narovnání a následně bylo zastaveno 
řízení u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4C 12/2011 o zaplacení 
částky 333 tis. Kč s příslušenstvím. Na tento soudní spor vytvořila účetní jednotka 
rezervu ve výši 439 tis. Kč, která byla v účetním období 2013 rozpuštěna. 
V průběhu účetního období roku 2013 byl zahájen provoz  nového informačního 
systému QI. 
 

 
Sestaveno dne: 21. 3. 2014 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

 
                
 

 
Zpracovala: Bc. Jana Řezníčková, vedoucí ÚIS 
(osoba odpovědná za účetní závěrku) 
 
 

 
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel a.s. a předseda představenstva  
(podpis statutárního zástupce) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


