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Vá ení akcionáři,

a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky
Dyje“ (dále jen „Břeclavsko“).
Nositelem projektu „Břeclavsko“ je společnost Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s. Součástí Projektu je celkem
10 podprojektů. Z toho 9 podprojektů ře í problematiku
rekonstrukcí a výstavby nových zařízení
v oblasti odpadních vod (aglomerace dle směrnice EU
s > 2000 EO tj. Břeclav, Mikulov, Hustopeče, Velké
Pavlovice, Valtice, Podivín, Kobylí, Lednice a Pohořelice),
1 podprojekt ře í problematiku pitné vody (rekonstrukce
ÚV Lednice a zásobování pitnou vodou z vodního zdroje
Lednice obcí skupinového vodovodu Novosedly ).

v návaznosti na ukončení dal ího roku hospodaření
Vám představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s. předkládá výroční zprávu společnosti za rok
2005, ve které naleznete základní informace o
hospodaření společnosti a stavu jejího majetku.
V roce 2005 jsme se soustředili na hlavní činnosti
tj. dodávku pitné vody a odvádění a či tění odpadních
vod. Bohu el jsme v minulém roce zaznamenali dal í
pokles odběrů pitné vody. Mno ství fakturované pitné
vody
(vodné) 5 084 tis. m3 bylo ni í ne skutečnost roku 2004
o 67 tis. m3, tj. o 1,3%. Zaznamenali jsme pokles odběru
vody tentokrát u obyvatelstva.
Naopak mno ství fakturované odpadní vody ( stočné )
v roce 2005 a to 2 746 tis. m3 bylo o 25 tis. m3 vy í ne
v roce minulém.

V měsíci červnu 2005 proběhlo výběrové řízení na
zpracovatele dokumentace pro stavení povolení
a zadávací dokumentace. Smlouva se zhotovitelem
dokumentace firmou Aqua Procon s.r.o. byla uzavřena
v měsíci říjen 2005. Rok 2005 byl zaměřen na přípravné
a projekční práce na vyhotovení dokumentace pro
stavební povolení a zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby. Dále byly zaji ťovány práce a slu by
nutné před zahájením prací na dokumentaci pro stavební
povolení.

Pro rok 2005 představenstvo schválilo zvý ení ceny za
1 m3 vody pitné pouze o 0,80 Kč a to na 25,00 Kč bez DPH.
Cena fakturované vody odpadní byla v roce 2005
v porovnání s rokem 2004 vy í o 1,20 Kč na m3 a činila
22,00 Kč bez DPH.

Realizace projektu „Břeclavsko..“ je pro nejbli í roky
hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav,
a.s., jednou z hlavních priorit.

V roce 2005 bylo dosa eno tr eb a výnosů za 217 232 tis.
Kč, celkové náklady činily 213 229 tis. Kč. Hospodaření
společnosti v roce 2005 skončilo ziskem ve vý i 4 003 tis.
Kč. Společnost vykázala příznivý hospodářský výsledek,
přesto e do lo k dal ímu poklesu odběru pitné vody.

Dosa ené výsledky dokladují, e se nám podařilo
pokročit ve stabilizaci vodárenské společnosti. Je to
výsledek společného úsilí orgánů společnosti,
managementu a zaměstnanců společnosti. V em patří
za jejich práci poděkování.
Děkujeme také v em na im akcionářům za projevenou
důvěru a podporu.

Rekonstrukce a modernizace stávajícího majetku
a výstavba nových kapacit je dal ím okruhem na í
činnosti. Výdaje na pořízení majetku dosáhly v roce 2005
částky 32 450 tis. Kč. Provádíme předev ím rekonstrukce
vodárenských objektů rozhodujících pro plynulé
zásobování pitnou vodou a rekonstrukce přívodních resp.
výtlačných vodovodních řadů tam, kde jsou původní
materiály nevyhovující (eternit).
Příkladem je rekonstrukce přívodního řadu VDJ ZaječíVDJ Velké Pavlovice.
Soustřeďujeme rovně pozornost na výrazné zlep ení
stavu provozních objektů pro vodárenský a kanalizační
provoz. V roce 2005 byly například opraveny gará e ve
středisku vodovodů Břeclav, gará e ve středisku vodovodů
v Mikulově a pod. Byly zahájeny práce na zřízení
geografického informačního systému vodovodů
a kanalizací.

Představenstvo a.s

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
v průběhu roku 2005 zaji ťovala projektovou přípravu
staveb zařazených v projektu „Břeclavsko rekonstrukce

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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I. Základní údaje
o akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23, 690 11 Břeclav
Akciová společnost
49455168
Společnost je zapsána v obchodním r ejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176.

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Akciová společnost byla založena dne 25. 10. 1993 podle § 172 Obchodního zák oníku.
Jediným zak ladatelem je Fond nár odního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo náb řeží 42.
Do obchodního rejstříku byla akciováspole čnost zapsána 1. 1. 1994.

- provozování vodovodů a kanalizací
- diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí
- provádění analýz vzorků vod
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- projektová činnost ve výstavbě
- investorská inženýrská činnost
- provádění staveb včetně jejich změn,
udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej
- silniční motorová doprava
- montáž měřidel
- pronájem strojů a strojních zařízení

Předmět podnikání (viz stanovy čl. 5):

Společnost není součástí žádného koncernu, nemá přímou ani nepřímou účast v žádné osobě
a není součástí konsolidačního celku. Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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Základní kapitál společnosti zapsanýv obchodním r ejstříku činí 650 319 000,- Kč.
Zák ladní kapitál spole čnosti je rozdělen na 650 319 akcií, všechny o jmenovité hodnotě 1000,- Kč.
Společnost nedrží přímo ani nepřímo žádné vlastní akcie.
V zaknihované podobě jsou vydány cenné papíry:
a) akcie na majitele
ISIN CZ 0009064952
v počtu
53 238 kusů
8,19 %
b) akcie na jméno
ISIN CZ 0009065066
v počtu
438 190 kusů
67,38 %
c) akcie se zvláštními právy ISIN 770940003369
v počtu
1 kus
Podle zákona č. 178/2005 Sb. zrušením Fondu národního majetku k 1.1.2006 zanikla rovněž tímto dnem
veškerá práva spojená s akcií se zvláštními právy. Na základě toho byly upraveny Stanovy společnosti.
V listinné podobě jsou vydány cenné papíry:
akcie na jméno

v počtu

158 890 kusů

24,43 %

Akcie na majitele jsou volně převoditelné, převádějí se změnou registrace majitele cenného papíru
v zákonem stanovené evidenci podle zákona o cenných papírech.
Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 21.5.2003, byly akcie na majitele
ISIN CZ 0009064952 vyřazeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném RM-Systémem.
Převoditelnost akcií na jméno je omezena podle článk u 7 Stanov společnosti.
Akcie se zvláštními právy není registrovanáa zní na jméno F ondu nár odního majetku ČR.
Zvláštní práva jsou vymezena stanovami v článk u„Rozhodování valné hr omady“.
Majitelé více než 5 % akcií společnosti dle stavu k 31.12. 2005: :
Město Břeclav,
Město Mikulov,
Město Hustopeče,
Město Valtice,

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ: 00283061
IČ: 00283347
IČ: 00283193
IČ: 00283665
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čnosti
2004. Schválila podnikatelský záměr na rok 2005.
Valná hromada schválila pověření
představenstva rozhodnout o zvýšení základního
kapitálu upisováním akcií dle par. 210 obchodního
zákoníku.

á

a
Dne 16.6.2005 se konala řádná valná
hromada. Projednala zprávu představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok
2004, roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok

ředstavenstvo a.s.:

Ing. Jaroslav Parolek

předseda představenstva,
místostarosta města Břeclav

Ing. Luboš Kuchynka

místopředseda představenstva,
místostarosta města Hustopeče
místopředseda představenstva,
starosta města Valtice

Ing. Jiří Petrů
Eduard Kulhavý

člen představenstva,
starosta města Mikulov
člen představenstva,
člen rady města Hustopeče
člen představenstva,
člen zastupitelstva města Břeclav
člen představenstva,
člen zastupitelstva města Mikulov

Ing. Jiří Kadrnka
MUDr. Pavel Trojan
Ing. Stanislav Mach
Dozor

Jan Cabal

předseda dozorčí rady,
ředitel společnosti VaK Břeclav, a.s.

František Trefilík

místopředseda dozorčí rady,
starosta obce Novosedly
členka dozorčí rady,
starostka obce Hlohovec
členka dozorčí rady,
místostarostka města Pohořelice
člen dozorčí rady,
vedoucí střediska vodovodů Vak Břeclav, a.s.
člen dozorčí rady,
starosta obce Rakvice

ěpánka Rudolfová
František Studýnka

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

7

5

II. Údaje o činnosti

a předmětu podnikání společnosti

Hlavní fakturované výrobky a služby jsou voda
pitná (vodné) a voda odpadní (stočné) v následujícím
množství:
Rok
2003
2004
2005
3
Voda pitná v tis.m
5233
5151
5084
3
Voda odpadní v tis.m
2666
2721
2746
Žádné nové významné změny v podnikání ani nové výrobky ve společnosti v roce 2005 nebyly.
Sídla organiza
Přehled tržeb a výnosů podle činností (v tis. Kč):
1) Hustopeče, Nádra žní 9 – středisko vodovodů
Tržby a výnosy/rok
2003
2004
2005
2) Mikulov, Hraničářů 6 – středisko vodovodů
Za vodné
119 301 122 853 125 688
3) Břeclav, Bratislavská – středisko vodovodů
Za stočné
55 215 56 596 59 766
4) Břeclav, Kančí obora, Bratislavská
Za ostatní činnosti
35 154 28 656 31 778
– středisko laboratoří
209 670 208 105
Celkem
5) Břeclav, Bratislavská- st ředisko kanalizací a ČOV
Veškeré tržby a výnosy jsou realizovány v tuzemsku.
a středisko dopravy
6) Břeclav, Čechova 23 – správa společnosti
Hlavním předmětem podnikání spole nosti je
zásobování obyvatelstva a podnikatelské sféry pitnou
vodou a odvádění a čištění odpadních vod.
Společnost provozuje, udržuje a opravuje
vodohospodářská zařízení v 73 městech a obcích
Břeclavska, Hustopečska, Mikulovska a Pohořelicka.

Jedním ze základních prvků podnikání i
hlavním společenským posláním naší akciové
společnosti je výroba a dodávka pitné vody
s návazností na provoz vodohospodářských
zařízení jako jsou úpravny vody, vodojemy, čerpací
stanice a vodovodní sítě. Do této činnosti patří
rovněž ochrana a údržba vodních zdrojů. S těmito
činnostmi úzce souvisí i provoz akreditované
laboratoře, bez které nelze žádný chod výše
jmenovaných zařízení zajišťovat.
Provozování vodárenských zařízení je
zabezpečeno týmem zkušených pracovníků z řad
vlastních zaměstnanců ať již z technických nebo
dělnických profesí. Hlavní náplní provozní oblasti
je zajišťování úpravy a dodávky dostatečného
množství pitné vody spotřebiteli tak, aby její

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

kvalita odpovídala požadavku závazných předpisů
a norem na pitnou vodu.
V roce 2005 jsme zaznamenali pokles odběrů
vody z vodovodní sítě. Dokumentuje to množství
vody vyrobené a fakturované. Specifická spotřeba
dosáhla v roce 2005 průměrné výše 78 litrů na
obyvatele a den. Z celkového množství odebralo
obyvatelstvo 62,0 % vody a ostatní odběratelé
38,0%. Výrazněji se v roce 2005 snížilo množství
vody fakturované obyvatelstvu.
Můžeme říci, že zásobování pitnou vodou bylo
spolehlivé, bez větších výpadků. V průběhu roku
nedošlo k významnějšímu výpadku dodávky vody,
který by vyžadoval mimořádných opatření
či náhradních řešení v zásobování obyvatel pitnou
vodou.
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Oblast pitných vod
Počet obyvatel v regionu
Z toho napojených obyvatel
Podíl napojených obyvatel v %
Délka vodovodní sítě v km
Počet vodovodních přípojek
Délka vodovodních přípojek v km
Počet osazených vodoměrů
3
Voda vyrobená v tis.m
3
Voda převzatá v tis. m
3
Voda fakturovaná pitná v tis. m
3
z toho pro domácnosti v tis. m
3
pro ostatní odběratele v tis. m
3
Ztráty vody v trubní síti v tis. m
Spotřeba v litrech/obyvatel/den
Počet úpraven vody ks
Kapacita úpraven vody v l/sec
Počet vodojemů v ks
3
Objem akumulace vodojemů v m

2001
124 244
113 392
91,3
683
28 602
238
31 168
7 202
307
5 496
3 239
2 257
1 762
78
3
285
62
24810

2002
124 378
114 190
91,8
683
28 898
241
31 464
7 300
311
5 153
3 158
1 995
2 234
76
3
285
62
24810

2003
124 336
112 790
90,7
641
27 876
236
30 377
7 330
352
5 233
3 215
2 018
2 208
79
3
285
62
24810

2004
123 613
111 096
89,9
629
28 024
237
31 042
6 915
330
5 151
3 244
1 907
1 453
80
3
285
62
24810

2005
123 598
111 261
90,1
644
28 188
239
31 510
6 467
340
5 084
3 174
1 910
1 409
78
3
285
62
24910

čtu nalezených
a odstran
Hustopeče
Mikulov
Břeclav
celkem

2003
207
166
84
457

2004
154
186
58
398

2005
152
190
39
381

na vodovodních přípojkách Hustopeče
Mikulov
Břeclav
celkem

403
247
43
693

321
213
19
553

211
163
15
389

na vodovodních řadech

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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Četnost a rozsah kontroly kvality zdrojů pitné
vody jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Kontrola kvality
pitné vody v rozvodné síti se v roce 2005
prováděla dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody.
Ve zdrojích pitné vody a na úpravnách

Ukazatel
jednotka
3
vyrobené množství tis. m /rok
barva
mg/l
zák al
ZF
pH
vápník+ho řčík
mmo/l
železo
mg/l
amonné ionty
mg/l
dusičnany
mg/l
mangan
mg/l
dusitany
mg/l
Sírany
mg/l
chloridy
mg/l
vodivost
mS/m
CHSKMn
mg/l

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

vody bylo v roce 2005 odebráno a analyzováno
170 vzorků, v rozvodné síti to bylo 850 vzorků.
Vodohospodářské laboratoře společnosti jsou
akreditovány Českým institutem pro akreditaci,
o. p. s. Předmětem akreditace jsou chemické,
fyzikální, mikrobiologické, biologické
a senzorické rozbory podzemních, pitných,
povrchových a odpadních vod a kalů, včetně
odběru vzorků.
Kvalitu pitné vody upravené na úpravnách
vody Břeclav, Lednice a Zaječí uvádí tabulka:

Limit dle
vyhl. 252/2004 Sb.
20
5
6,5-9,5
2-3,5
0,2
0,5
50
0,05
0,5
250
100
125
3
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Břeclav
1744
5
0,005
8,1
2,73
0,02
0,03
3,3
0,015
0,001
124
52
69,7
1,7

1292
6
0,28
7,13
3,58
0,011
0,014
4,94
0,031
0,001
177
54
88,9
1,7

1182
5
0,046
7,98
3,22
0,006
0,001
6,51
0,004
0,001
209
56
82,2
1,5

čištění odpadních vod
V roce 2005 provozovala naše akciová
společnost kanalizaci v Břeclavi, Kosticích,
Lanžhotě, Podivíně, Valticích, Mikulově, Nové Vsi u
Pohořelic, Pohořelicích, Rakvicích, Velkých
Pavlovicích a Němčičkách. Na těchto kanalizačních sítích je celkem 31 čerpacích stanic
a 11 čistíren odpadních vod. Přes ČOV proteklo
3
v roce 2005 celkem 5 117 tis. m odpadních vod.
V roce 2005 bylo na ČOV odstraněno následující
znečištění:
1 397,8 tun BSK5 (biologická spotřeba kyslíku
po 5 dnech)
2 359,6 tun ChSK (chemická spotřeba kyslíku)

1 051,7 tun nerozpuštěných látek
127,8 tun anorganického dusíku
34,5 tun celkového fosforu
Požadované limity pro kvalitu vypouštěných
odpadních vod plně splnily ČOV Břeclav, ČOV
Lanžhot, ČOV Kostice a ČOV Němčičky, ČOV Nová
Ves, ČOV Podivín a ČOV Velké Pavlovice.
Za rok 2005 celkové množství fakturovaných
3
odpadních vod činilo 2 746 tis. m z toho připadlo
3
na domácnosti 1 481 tis.m a na ostatní
3
producenty 1 265 tis.m odpadních vod. Zvýšil se
podíl fakturovaného stočného ve prospěch
obyvatelstva.

Oblast odpadních vod
2001
Počet obyvatel v regionu
124 244
Počet obyvatel napojených
na veřejnou kanalizaci
52 409
Podíl napojených obyvatel v %
42
Počet provoz. čistíren odpadních vod
8
Délka kanalizační sítě v km
186
Počet kanalizačních přípojek
7 248
Délka kanalizačních přípojek v km
66
Množství čištěných odpadních vod
3
v tis. m
5 212
Množství fakturovaných odpadních vod
3
v tis. m
2 729
3
z toho domácnostem v tis. m
1 430
3
ostatním v tis. m
1 299

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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2002
124 378

2003
124 662

2004
123 613

2005
123 598

53 999
43
9
186
7 258
66

54 627
43,8
9
198
7 390
80

54 819
44,3
10
200
9 040
96

57 583
46,6
10
205
10 108
96

5 380

4 653

5 045

5 117

2 753
1 408
1 345

2 666
1 384
1 282

2 721
1 463
1 258

2 746
1 481
1 265

5

Opravy dlouhodobého hmotného majetku
V roce 2005 činil objem prostředků vynaložených na dodavatelské opravy 11 374 tis. Kč.
Ukazatel v tis. K
Opravy stavební a technologie
Opravy dopravních a mech. prostředků
Opravy motorů a čerpadel
Opravy vodoměrů
Ostatní opravy
Dodavatelské opravy celkem

Vodohospodářský rozvoj regionu je významnou
složkou naší činnosti. Hlavní důraz je kladen na
rekonstrukci stávajících kapacit. Možnosti

2003
5 487
1 192
2 594
1 685
832
11 790

2004
5 526
908
2 643
1 540
731
11 348

2005
6 215
1 361
2 107
1 507
184
11 374

investování jsou omezeny výší vlastních finančních
zdrojů, které má společnost každoročně k
dispozici.

Zdroje a použití investičních prostředků:
Ukazatel v tis. Kč
2003
Použité vlastní zdroje (odpisy a ze zisku)
52 674
Dotace z programu PHARE a ostat. dotace 48 201
Zdroje financování celkem
100 875
Stavební investice a rekonstrukce
92 398
Nákup strojů a zařízení
4 384
Výkup pozemků
20
Projektové a přípravné práce
3 504
Pořízení nehmotného majetku
569
Použití investičních prostředků celkem 100 875

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
v roce 2005 realizovala několik investičních akcí.
Nevýznamnější investiční akcí roku 2005 bylo
zahájení I. etapy rekonstrukce ČOV Rakvice řešící
vybudování ČS a výtlaku do vodního toku
Trkmanka. V roce 2005 byly na této stavbě
proinvestováno 2,0 mil. Kč. Celkové investiční
náklady na tuto stavbu se předpokládají
4,7 mil. Kč.
Další významnou investiční akcí roku 2005 byla
rekonstrukce přívodního vodovodního řadu mezi
VDJ Zaječí a VDJ Velké Pavlovice. Investiční
náklady vynaložené v roce 2005 na tuto akci činily
2,5 mil. Kč.
Investiční činnost společnosti byla dále v roce
2005 zaměřena na provádění rekonstrukcí
vodovodních řadů a kanalizací. Byla provedena
rekonstrukce části rozvodné vodovodní sítě v
obcích Uherčice a Nosislav, rekonstrukce části
zásobovacího řadu v k.ú. Velké Němčice,
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

2004
52 027
6 703
58 730
44 248
5 405
21
7 378
1 678
58 730

2005
32 450
0
32 450
20 849
5 604
413
4 165
1 419
32 450

rekonstrukce části výtlačného řadu z prameniště
IV VZ Lednice, rekonstrukce části výtlačného řadu
Břeclav Podivín. Ve Valticích byla provedena
rekonstrukce kanalizace na ul. Sobotní.
Dále v roce 2005 byla provedena
rekonstrukce a zateplení objektů v souladu s
energetickým auditem a to některých objektů na
provozních střediscích VaK Břeclav, a.s. Byla
rekonstruována garáž velkých vozidel na středisku
vodovodů Mikulov a budova garáží na ČOV
Břeclav. Byla zahájena rekonstrukce správní
budovy VaK Břeclav, a.s., která bude pokračovat i v
letech 2006 a 2007.
Byly zahájeny práce na zřízení geografického
informačního systému (GIS) společnosti VaK
Břeclav, a.s., který umožní zpřístupnit soubor
údajů o vodovodních a stokových sítí v rámci
územní působnosti společnosti. Byl zřízen útvar
GIS, v rámci kterého byla plně HW a SW vybavena
3 pracoviště.
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Název stavby

Investiční nák lady (mil. Kč)
2005
2,0
2,5
1,2
1,9
1,4
1,5
1,5
1,5
1,2

ČOV Rakvice, I. etapa - ČS a výtlak
VDJ Zaječí, VDJ Velké Pavlovice - přívodní řad
Velké Němčice rekonstrukce zásob. řadu
Uherčice rekonstrukce vodovodu
Valtice - rekonstrukce kanalizace v ul. Sobotní
Mikulov rekonstrukce garáží velkých vozidel
ČOV Břeclav garáže, střešní konstrukce
Břeclav správní budova, stavební úpravy
GIS
V průběhu roku 2005 bylo na realizaci projektu
„Břeclavsko rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky
Dyje“ zajišťováno:
a) výběrové řízení na zpracovatele dokumentace
pro stavební povolení a zadávací
dokumentace. Smlouva se zhotovitelem
dokumentace firmou Aqua Procon, s.r.o. byla
uzavřena v měsíci říjen 2005.
b) přípravné a projekční práce na vyhotovení
dokumentace pro stavební povolení a zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Dále

Způsob financování
vlastní zdroje
vlastní zdroje
vlastní zdroje
vlastní zdroje
vlastní zdroje
vlastní zdroje
vlastní zdroje
vlastní zdroje
vlastní zdroje

šlo o identifikaci technického stavu stavebních
a technologických částí ČOV,čerpacích stanic
a úpravny vody, identifikaci pozemků, projednání
rozpracované dokumentace pro stavební
povolení se zástupci dotčených institucí.
c) práce a služby před zahájením prací na
dokumentaci pro stavební povolení. Jednalo se
o studie vlivu na životní prostředí, inženýrskogeologický průzkum, energetické audity,
geodetické práce a podobně. Za tyto práce
a služby byla v roce 2005 společnost zaplatila
částku 3 235 tis. Kč.

čnosti
Průměrný po

ěstnanců spole

Rok
Průměrný počet zaměstnanců
z toho
Provozy vodovodů
Provoz kanalizací
Nákladní doprava
Laboratoře
Správa a vedení
Kvalifika

ěstnanců:

Vzdělání
vysokoškolské vzdělání
středoškolské vzdělání
vyučení v oboru
základní vzdělání
Celkem zaměstnanců

2004
238

2005
235

114
51
10
16
45

112
51
10
18
46

109
51
11
17
47

Profesní struktura zaměstnanců:
Počet osob
13
61
151
10
235

Profese
Počet osob
montér vodovodní sítě
39
vodárenský dělník
8
čistič kanalizačních zařízení
6
provozní zámečník
10
provozní elektrikář
10
strojník vodohospodářských zařízení
35
řidič nák ladních vozidel a pracovních strojů
20
ostatní dělnické profese
26
technicko-hospodářští pracovníci
81
Celkem zaměstnanců
235

Č
č

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

2003
236
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III. Údaje o hospodářských
výsledcích a finanční situaci společnosti
Společnost na základě účetní závěrky roku
2005 vykázala účetní hospodářský výsledek po
zdanění, zisk ve výši 4 003 tis. Kč. Celkové tržby

a výnosy dosáhly částky 217 232 tis. Kč, celkové
náklady částky 213 229 tis. Kč.

Společnosti nevznikla za rok 2005 povinnost odvádět daň z příjmů právnických osob.

2003
2004
2005
4 633 803 3 476 698 4 002 987
7,27
5,44
6,15

Hospodářský výsledek v Kč
Podíl HV na 1 akcii v Kč

čného v roce 200
Meziroční zvýšení ceny v sobě zahrnulo nárůst
ekonomicky oprávněných nákladů.

5
3
3
vodného 25 ,00 Kč za 1 m (s DPH 26 ,25 Kč za 1 m )
3
3
stočného 22,00 Kč za 1 m (s DPH 23,10 Kč za 1 m )
Cena vodného a stočného byla jednotnápr o
všechny odběratele.

VÝVOJ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO V LETECH 1994 AŽ 2005

Tržby a výnosy / rok
Tržby za vodné
Tržby za stočné
Tržby za SMČ a služby
Aktivace stavebních prací
Jiné provozní výnosy
Finanční výnosy
Mimořádné výnosy
Tržby a výnosy celkem

2003
119 301
55 215
8 493
11 100
5 173
1 389
8 999
209 670

2004
122 853
56 596
10 710
9 434
7 093
1 393
26
208 105

2005
125 688
59 766
10 895
11 225
9 280
282
96
217 232

Celkové tržby a výnosy dosáhly v roce 2005 částky 217 232tis. Kč.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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Rozhodující tržby za vodné a stočné dosáhly
částky 185 454 tis. Kč a tvořily 85,4 % celkových
tržeb a výnosů roku 2005.

V porovnání s rokem 2004 se tržby a výnosy
celkem zvýšily o 11 874 tis. Kč. Na růstu tržeb
a výnosů se podílelo především vyšší vodné
a stočné a tržby z prodeje majetku.

Náklady / rok
Spotřeba materiálu a PH
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Ostatní služby
Mzdové a osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy,rezervy,opr.položky
Finanční náklady
Ostatní náklady
Odložený daňový závazek
Náklady celkem

2003
32 872
17 370
11 790
10 085
63 660
14 438
47 653
2 305
130
4 733
205 036

2004
33 758
17 685
11 348
12 283
66 689
16 276
45 579
3 106
539
-2 635
204 628

2005
32 559
19 428
11 374
12 962
69 047
15 456
49 852
2 592
581
- 622
213 229

Společnost na svoji činnost v roce 2005 vynaložila náklady v celkové výši 213 229 tis. Kč.
Náklady se meziročně zvýšily po odpočtu
odložené daně o 9 324 tis. Kč.
Na meziročním zvýšení nákladů se podílí vyšší
spotřeba energií o částku 1 743 tis. Kč, dále odpisy

majetku zvýšením o 3 108 tis. Kč, osobní náklady
zvýšením o 2 357 tis. Kč a vyšší vytvořené rezervy
na budoucí náklady o 3 089 tis. Kč.

TRŽBY A VÝNOSY CELKEM

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

NÁKLADY CELKEM
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ční situace
Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období v tis. Kč
zák ladní kapitál
kapitálo vé fondy
zák onnýr ezervní fond
statutár ní fondy
nerozdělenýzisk min. období
neuhrazenáztráta z min. období
hospodářskýv ýsledek
změny základního kapitálu

2003
638 690
89 944
51 623
1 525
12 747
-21 802
4 634
0

2004
638 690
89 983
51 855
818
16 286
-21 802
3 477
0

počet akcií
Vlastní kapitál na 1 ks ak cie

638 690
1 217

638 690
1 220

Základní kapitál se v roce 2005 zvýšil o 11 629
úpisem akcií a jeho výše činí 650 319 tis. Kč.
Vlastní kapitál společnosti zaznamenal
meziroční zvýšení o 198 152 tis. Kč, především z
důvodu zahrnutí rozhodnutí představenstva a.s.
o zvýšení základního kapitálu úpisem akcií do
účetního roku 2005.

2005
650 319
92 416
52 029
437
18 466
-21 802
4 003
181 591
977 459
650 319
1 224

V prvních měsících roku 2006 byl proveden
úpis akcií. Bylo upsáno celkem 148 843 kusů akcií,
které budou splaceny nepeněžitými vklady
v celkové hodnotě 181 591 tis. Kč. Zvýšení
základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního
rejstříku v měsíci březnu 2006.

ční situaci společnosti:
92,6 % pasiv. Do vlastního kapitálu je zahrnut
základní kapitál společnosti, fondy společnosti
a výsledek hospodaření společnosti. Vlastní kapitál
se ve srovnání s rokem 2004 zvýšil o 198 152 tis.
Kč. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
se meziročně zvýšil o 11 629 tis. Kč. Dále byla
zúčtována změna základního kapitálu v částce
181 591 tis. Kč. Zvýšily se rovněž kapitálové fondy
(emisní ažio) a položka nerozdělený zisk
z minulých let.
Další část pasiv tvoří cizí zdroje tj. rezervy,
závazky a úvěry. Tyto vykazujeme nižší o 2 195 tis.
Kč. Ke snížení cizích zdrojů došlo z důvodů
splacení krátkodobého úvěru Komerční bance,
a.s..
K 31.12.2005 společnost nemá úvěry. Výše
nesplacených půjček SFŽP činí pouze 600 tis. Kč.
Společnost vykazuje podíl vlastního kapitálu na
jednu akcii ve výši 1 224,- Kč, což je mírné zvýšení
oproti stavu ke konci roku 2004.
V průběhu roku 2005 se společnost nedostala
do platební neschopnosti. Hlavní finanční zdroje
tvořily tržby z vodného a stočného. Pozitivně se na
finanční situaci podílí zvyšující se zálohy placené
obyvatelstvem na vodné a stočné prostřednictvím
SIPA.
K 31.12.2005 činil stav pohledávek po splatnosti

Přehled o stavu majetku společnosti je
v účetní rozvaze k 31.12.2005
Podle zpracované rozvahy k 31.12.2005
vykazuje společnost stav aktiv za 1 055 826 tis. Kč.
Meziročně se stav aktiv zvýšil o 196 281 tis. Kč.
Stav aktiv podstatně zvyšuje položka
pohledávky za upsaný základní kapitál v hodnotě
181 591 tis. Kč. Bylo zúčtováno rozhodnutí
představenstva o zvýšení základního kapitálu
úpisem akcií.
Dlouhodobý majetek, kam patří veškerý
hmotný a nehmotný majetek a.s.včetně
nedokončených investic, tvořil 73,5 % hodnoty
aktiv. V porovnání se skutečností roku 2004 se
hodnota dlouhodobého majetku snížila o 1 656
tis. Kč. V roce 2005 byly vyšší odpisy majetku než
celková hodnota pořízeného majetku.
Hodnota oběžných aktiv narostla o 15 190 tis.
Kč. Společnost vykazuje vyšší stav finančního
majetku představující stavy účtů v bance.
Meziročně se zvýšil finanční majetek o částku
16 769 tis. Kč.
Na straně Dal rozvahy vykazuje společnost stav
pasiv za 1 055 826 tis. Kč.
Meziročně se stav pasiv zvýšil o 196 281 tis. Kč.
Vlastní kapitál v hodnotě 977 459 tis. Kč tvoří

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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celkem 8 077 tis. Kč.Celkový stav pohledávek po
splatnosti se oproti minulému roku snížil.
Pohledávky nad 180 dnů po splatnosti činily
částku 3 875 tis. Kč. Ze stavu pohledávek po
splatnosti jsou přihlášeny do konkurzního řízení
pohledávky firem (dlužníků) v hodnotě 1 984 tis.
Kč. Vymáhány u soudu jsou dále pohledávky
dlužníků o celkové hodnotě 1 188 tis. Kč.
K pohledávkám po splatnosti jsou vytvořeny
opravné položky ve výši 5 496 tis. Kč.
Nadále věnujeme pozornost vymáhání
pohledávek po splatnosti s uplatněním všech
zákonných prostředků včetně přerušení dodávky
vody.

Další informace:
• Společnost za poslední tři účetní období
nevyplácela dividendy.
• Společnost nemá uzavřenou smlouvu s žádným
bankovním domem nebo finanční institucí
k vykonávání majetkových práv spojených s akciemi
společnosti.
• Společnost nemá přímou či nepřímou účast
u žádné fyzické či právnické osoby.
• Společnost v roce 2005 a dříve nebyla emitentem
dluhopisů
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovládanou osobou ve smyslu obchodního zákoníku.

IV. Zpráva představenstva

akciové společnosti za rok 2004
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými
Zastupitelstva Města Břeclav, Města Hustopeče,
Města Mikulov přijala v měsíci prosinci 2004
následující usnesení:

V roce 2005 bylo uzavřeno celkem 7 nových
smluv o provozování vodovodů a kanalizací.
Z významnějších smluv lze jmenovat:
- smlouvu o provozování ČOV Přítluky a ČOV
Nové Mlýny s obcí Přítluky
- smlouvy o provozování vodovodních sítí
v obcích Jevišovka, Nový Přerov a Novosedly

Město Břeclav, resp. Město Hustopeče, resp.
Město Mikulov, jako akcionář společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., jedná od přijetí
tohoto usnesení při výkonu svých akcionářských
práv, zejména hlasovacího práva na valné
hromadě, samostatně.
V roce 2005 nebyla společnost Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s. ovládanou osobou.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

S obcemi Bořetice, Horní Bojanovice, Ivaň,
Lednice, Popice, Starovičky, Uherčice, Vranovice
a městem
Hustopeče byly sepsány smlouvy o vkladu na
splacení upsaných akcií nepeněžitými vklady.
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V. Hlavní záměry pro rok 2006
Údaje o o
a finan

řské
6

Plánovaný vývoj tržeb a výnosů,
nákladů a hospodářského výsledku:

Množství fakturované vody v roce 2006
Sk. 2005 Pl. 2006
Voda pitná (vodné v tis. m )
5 084
5 050
Voda odpadní (stočné v tis. m ) 2 746
3 190

jednotka
Tržby a výnosy
tis. Kč
Náklady
tis. Kč
Zisk před zdaněním tis. Kč

2005
217 232
213 229
4 003

2006
227 150
225 150
2 000

V dalším období společnost nemění základní
náplň činnost tj. výroba a dodávka pitné vody
a odvádění a čištění odpadních vod.
Společnost neočekává výraznější změnu
v odběrech pitné vody. V návaznosti na odběr
vody v roce 2004 a 2005 předpovídáme další
mírný pokles fakturované pitné vody.

a rovněž množství fakturované odpadní vody cca
o 450 tis. m3. V průběhu roku 2006 budou dále
převzaty do majetku společnosti ČOV Velké
Pavlovice a ČOV Pohořelice a části stokových sítí
v městech Břeclav, Velké Pavlovice, Pohořelice
a Podivín. Jedná se o infrastrukturní majetek, který
VaK Břeclav, a.s. provozuje, ale nemá ve vlastnictví.

Od ledna 2006 společnost VaK Břeclav, a.s.
převzala do provozování a do majetku stokové sítě
a ČOV v městě Hustopeče a v obci Lednice. Tímto
se zvýší počet ČOV provozovaných společností

Stavebně-montážní činnosti pro cizí
a rekonstrukce stávajícího majetku vlastními
pracovníky (aktivace investic) plánujeme v rozsahu
fakturovaných prací za 11 500 tis. Kč.

V roce 2006 plánujeme dále uvedené významné investi
1. Rekonstrukce části přívodního řadu VDJ Zaječí VDJ Velké Pavlovice
2. Úpravna vody Zaječí odvodnění kalů
3. ČOV Rakvice intenzifikace
4. Břeclav, Lednice jímací území, ochrana jímacích objektů
5. Rekonstrukce části zásobovacího řadu VDJ Uherčice Velké Němčice
6. Břeclav, správní budova Čechova 23 zákaznické centrum a vstupní objekt
Hlavní pozornost v roce 2006 v oblasti investic
bude zaměřena na realizaci projektu„ Břeclavsko
rekonstrukce a výstavba vodohospodářské
infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Předpokládáme,
že v průběhu roku budou vyhlášena čtyři zadávací
řízení na zhotovitele dílčích podprojektů
a výběrová řízení na správce stavby a propagaci.
Bude proveden výběr úvěrující banky. Zahájení
stavebních prací bude následovat po podpisu
smluv se zhotoviteli staveb.
V roce 2006 budou finanční prostředky

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

vynaloženy především na úhradu dokumentace
pro stavební povolení a zadávací dokumentace
pro výběrová řízení. Dle uzavřené smlouvy se
jedná o částku 67 mil. Kč.
Rozsah finančních prostředků potřebných
v roce 2006 na úhradu stavebních prací a
ostatních služeb projektu„Břeclavsko“ nelze zatím
přesně vyčíslit. Předpokládá se, že finančními
zdroji budou úvěr poskytnutý společnosti VaK
Břeclav, a.s. a finanční prostředky, které složí města
a obce zúčastněné na projektu.
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V roce 2006 předpokládáme, že dojde
k dalšímu navýšení vlastního kapitálu společnosti
nepeněžitými vklady akcionářů. Hodnota
nepeněžitých vkladů, které vkládají do majetku
společnosti města a obce zúčastněné na projektu
„Břeclavsko…“ činí podle znaleckých posudků
331,1 mil. Kč. Počátkem roku 2006 byl vložen
majetek v hodnotě 181,6 mil. Kč. V další etapě
vkladů se počítá s vložením majetku v hodnotě
149,5 mil. Kč. Ve všech případech se jedná o ČOV
a stokové sítě, které doposud nebyly v majetku
společnosti VaK Břeclav, a.s..
Na vybrané kanalizace a ČOV dle rozhodnutí
představenstva a.s. uzavře společnost v průběhu
roku 2006 kupní smlouvy na jejichž základě
odkoupí od měst Břeclav, Hustopeče, Pohořelice
a Velké Pavlovice majetek v hodnotě 84,8 mil. Kč.
Kupní cena bude splácena postupně.
Tímto bude naplněna podmínka projektu
Břeclavsko, aby všechny ČOV a stokové sítě
zahrnuté do projektu byly v majetku společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., jako příjemce
dotace z Fondu soudržnosti.
Zvýšení majetku společnosti nepeněžitými vklady

ve výše uvedeném rozsahu zvýší nejen hodnotu
majetku společnosti, změní podíly akcionářů na
základním kapitálu, a rovněž zvýší provozní náklady
a odpisy hmotného majetku. Ve finančním plánu na
rok 2006 jsou tyto skutečnosti promítnuty.
Realizace projektu„Břeclavsko, rekonstrukce
a výstavba vodohospodářské infrastruktury
v povodí řeky Dyje“ bude mít v roce 2006
a letech dalších podstatný vliv na ekonomiku
společnosti.
Financování projektu výrazně mění zpevnění
kurzu Kč vůči EUR. Při stávajícím kurzu EUR
a výhledu na další období, se zvýší cena díla v EUR
a tím se výrazně zvýší podíl finančních prostředků,
které bude muset na financování projektu
vynaložit společnost Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., z vlastních zdrojů a především z úvěru.
Tato skutečnost se promítne při realizaci projektu,
především do let 2007 a 2008.
Realizace projektu„Břeclavsko-rekonstrukce
a výstavba vodohospodářské infrastruktury
v povodí řeky Dyje“ je pro nejbližší roky
hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s. jednou z hlavních priorit.

Hlavní pozornost v roce 2006 chceme věnovat:
- technologické kázni za účelem dodržování kvality pitné vody
- zlepšení efektivnosti provozů čistíren odpadních vod, upřesnění smluvních vztahů
na odvádění odpadních vod
- nvestiční výstavbě, zajištění rekonstrukcí a modernizací stávající a rozšiřování
vodohospodářské infrastruktury
- zabezpečení provedení vkladů vodohospodářského majetku
měst a obcí do majetku společnosti
- zajištění úkolů na přípravě a realizaci staveb zařazených do projektu„ Břeclavsko
rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“.
- naplnění usnesení valné hromady
Chceme být nadále stabilizovanou vodárenskou firmou, která bude svým zákazníkům
poskytovat kvalitní služby. K tomu přispěje i naše činnost v roce 2006.
Věřím, že nás v realizaci podnikatelského záměru podpoří všichni akcionáři.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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VI. Účetní závěrka

za rok 2005
četní záv
kanalizací a středisko dopravy.
Změny v obchodním rejstříku v roce 2005:
V uplynulém účetním období došlo v zápise v
obchodním rejstříku k následujícím změnám:
- Dne 27. 4. 2005 bylo do obchodního rejstříku
zapsáno rozhodnutí představenstva a.s. o
zvýšení základního kapitálu úpisem akcií. Akcie
byly splaceny peněžitými vklady.
- Dne 3. 6. 2005 bylo zapsáno zvýšení základního
kapitálu úpisem akcií. Výše základního
kapitálu dle zápisu činila 639 281 tis. Kč.
- Dne 1.9. 2005 bylo zapsáno rozhodnutí
představenstva a.s. o zvýšení základního
kapitálu úpisem akcií. Akcie byly splaceny
nepeněžitými vklady.
- Dne 27.10.2005 bylo zapsáno zvýšení
základního kapitálu úpisem akcií. Výše
základního kapitálu dle zápisu v OR činila 650
319 tis. Kč.
- Dne 15.12.2005 bylo zapsáno rozhodnutí
představenstva o zvýšení základního kapitálu
úpisem akcií. Akcie budou splaceny
nepeněžitými vklady.

1. údaje o spole
Náz ev: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:
řeclav
IČO: 49455168
DIČ: 298-49455168
Právní forma: akciová společnost
Společnost byla založena k 1.1.1994 Fondem
národního majetku ČR. Je zapsána u Krajského
soudu v Brně v oddíle B, vložka 1176
Předmět podnikání: podrobně uvedeno v článku
5 Vlastních stanov společnosti. Hlavním
předmětem podnikání je provozování vodovodů a
kanalizací.
Základní kapitál a.s. činí 650 319 000,- Kč a je celý
rozdělen na akcie:
1. akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
1 000,- Kč 597 079 ks
2. akcie na majitele ve jmenovité hodnotě
1 000,- Kč 53 238 ks
3. akcie se zvláštními právy na jméno 1ks
Osoby, které se podílejí 5 a více procenty na základním kapitálu:
- Město Břeclav, vkladem
176 975ks tj. 27,21%
- Město Mikulov, vkladem
75 429ks tj. 11,60%
- Město Hustopeče, vkladem 60 250ks tj. 9,26%
- Město Valtice , vkladem
33 283ks tj. 5,12%

Složení představenstva a.s. k 31. 12. 2005:
1. Ing. Jaroslav Parolek, předseda
představenstva, místostarosta města Břeclav
2. Ing. Luboš Kuchynka, místopředseda
představenstva, místostarosta města
Hustopeče
3. Ing. Jiří Petrů, místopředseda představenstva,
starosta města Valtice
4. Eduard Kulhavý, člen představenstva, starosta
města Mikulov
5. Ing. Jiří Kadrnka, člen představenstva, člen
rady města Hustopeče
6. MUDr. Pavel Trojan, člen představenstva, člen
zastupitelstva města Břeclav
7. Ing. Stanislav Mach, člen představenstva, člen
zastupitelstva města Mikulov

Ve Středisku cenných papírů jsou zaknihovány
akcie v hodnotě 491 430 tis. Kč, akcie v hodnotě
158 889 tis. Kč jsou vydán y jako listinné.
Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
nemá žádný podíl u jiné obchodní společnosti či
družstva.
Organizační struktura:
Vnitřní organizace je dvoustupňová a vychází z
územní rozlehlosti. Vrcholové vedení řídí
vnitropodnikové hospodářské jednotky a to
střediska vodovodů Hustopeče, Mikulov a
Břeclav, středisko laboratoří, středisko ČOV a
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Složení dozorčí rady a.s. k 31. 12. 2005:
1. Jan Cabal, předseda dozorčí rady a ředitel a.s.
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V roce 2005 a dříve nebyly uzavřeny žádné
ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku.
ě
a) Průměrný počet zaměstnanců:
- počet fyzických osob
242 osob
- průměrný přepočtený počet zaměst. 235 osob
- z toho řídících pracovníků
9 osob
Na základě rozhodnutí valné hromady byly
vyplaceny členům statutárních orgánů tantiemy
za rok 2003 v celkové výši 402 tis. Kč. Jiná plnění
uvedená v odst. 4 par. 39 Vyhlášky společnost
neposkytla.

2. František Trefilík, místopředseda dozorčí rady,
starosta obce Novosedly
3. RNDr. Marie Michalicová, členka dozorčí rady,
starostka obce Hlohovec
4. RNDr. Štěpánka Rudolfová, členka dozorčí
rady, místostarostka města Pohořelice
5. Petr Vajbar, člen dozorčí rady, starosta obce
Rakvice
6. František Studýnka, člen dozorčí rady,
vedoucí střediska vodovodů Hustopeče
Společnost nemá žádný podíl na základním
kapitálu v jiných účetních jednotkách.

Výše osobních nákladů za rok 2005: (v tis. Kč)
Zaměstnanci celkem
1 Mzdové náklady
50 681
2 Náklady na sociální zabezpečení
17 451
Osobní náklady celkem
68 132
3 z toho odměny členů orgánů společnosti
866

z toho řídící pracovníci
6 191
2 167
8 469
111

Na základě rozhodnutí valné hromady byly vyplaceny členům statutárních orgánů tantiemy za rok 2004
v celkové výši 402 tis. Kč. Jiná plnění uvedená v odst. 4 par. 39 Vyhlášky společnost neposkytla.

Účetní jednotka aplikuje účetní zásady
a účetní metody podle zákona o účetnictví,
navazující prováděcí vyhlášky a účetních
standardů pro podnikatele.
Účetní závěrka je zpracovaná v souladu s výše
uvedenými předpisy.

2. Odpisový plán:
Společnost má sestaven odpisový plán na rok
2005. Byl použita metoda rovnoměrného odpisování.
ěny oceňování, postupů
odpisování a postupů ú
Oproti předcház ejícímu účetnímu období
nedošlo v roce 2005 k podstatným zm ěnám
způsobu oceňování a postupu odpiso vání.

1. Způsob ocenění:
a) nakoupené zásoby oceňují se pořizovacími
cenami plus doprovodnými náklady.
b) dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní
činností se oceňuje vlastními náklady. Pro
vnitropodnikové výkony jsou použity
oceňovací sazby za práce a služby uvedené
v podnikovém ceníku.
c) cenné papíry a majetkové podíly společnost ve
vlastnictví nemá.
d) reprodukční pořizovací cena při jejím
stanovení se vychází z ceny předpokládané
v době, kdy je účtováno o pořízení majetku.
e) doprovodné náklady jsou externí a vlastní
dopravné, balné, skladová přirážka, clo,
pojistné, poštovné, provize.
f ) při přepočtu údajů v cizích měnách na českou
měnu je uplatněn způsob dle běžného kurzu.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

4. Způsob stanovení opravných položek
k majetku:
a) zák onné opravné položky k nepromlčeným
pohledávkám a t o:
- splatným v období od 1.1.200 3 do 29.6.2005
ve výši 139 770,- Kč
- k pohledávkám za podnik y v konkursním řízení
ve výši 1 983 595,- Kč
- k pohledávkám u nich ž bylo zahájeno soudní
řízení ve výši 1 104 616- Kč
b) účetní opravné položky k pohledávkám:
- k pohledávkám splatným do 30.12.2005 ve výši
1 767 833,- Kč
- k pohledávce na účtu 315 700 ve výši
500 000,- Kč
C
5 495 814
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jsou doloženy příslušnými platebními výměry.
d) Na řádku 028 je uvedena částka 1 300 tis. Kč
představující podle smlouvy půjčku
investorovi Obci Pavlov na výstavbu vodovodu
v obci.
e) Do výnosů a hospodářského výsledku
společnosti se nadále promítají příjmy příštích
období jako důsledek nerovnoměrné fakturace
vodného a stočného.
Meziročně se zvýšily o 1 342 tis. Kč.

1) Významné položky rozvahy
a výkazu zisku a ztrát:
a) V roce 2005 bylo zúčtováno na účtech 353
a 419 rozhodnutí představenstva
o zvýšení základního kapitálu úpisem akcií.
Akcie budou splaceny nepeněžitými vklady.
Hodnota nepeněžitých vkladů dle znaleckých
posudků činila 181 591 tis. Kč. O tuto částku se
zvyšuje hodnota aktiv a pasiv k 31.12.2005.
b) V rozvaze k 31.12.2005 vykazuje společnost
odložený daňový závazek vyplývající
především z rozdílu účetní a dańové zůstatkové
ceny odepisovaného majetku ve výši 28 225 tis.
Kč. V roce 2005 bylo zúčtováno snížení
odloženého daňového závazku o 621 tis. Kč.
c) V aktivech jsou vykázány rozdíly mezi
zaplacenými zálohami na poplatky za odběr
podzemní vody a odvod odpadních vod v roce
2005 a vyúčtováním těchto poplatků.
Rozdíl ve výši 9 369 333,- Kč bude FÚ Břeclav
vrácen na účet společnosti v roce 2006.
Výše záloh a vyúčtování zúčtované do roku 2005

ěrky:
Významné události nebyly.
3) Další významné informace:
V měsíci lednu a únoru 2006 proběhl úpis akcií
na zvýšení základního kapitálu v souladu
s rozhodnutím představenstva a.s.. Bylo upsáno
celkem 148 843 ks akcií o celkové jmenovité
hodnotě 148 843 tis.Kč. Upsané akcie byly
splaceny nepeněžitými vklady.
V měsíci březnu byl proveden zápis zvýšení
základního kapitálu v OR na stav 799 162 tis. Kč.

4) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek:
Hlavní skupiny majetku
Pořizovací cena
Stavby
108 345
Stavby včetně rozvodných
1 051 333
Ener. a hnací stroje a zařízení
72 481
Pracovní stroje a zařízení
13 947
Přístroje a technická zařízení
39 827
Dopravní prostředky
43 507
Drobný hmotný majetek
30 709
Materiál na skladě
5 511
Nehmotný majetek
9 287

Oprávky
40 600
458 265
46 811
12 102
33 234
35 624
28 306
0
6 884

Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného majetku:
Pozemky
Stavby Movité věci Nedok. DHM Celkem DHM
Zůstatková cena k 1.1.
9 934
622 578
40 028
102 678
775 218
Pořizovací cena 1.1.
Přírůstky majetku
Převody majetku
Vyřazení majetku
Pořizovací cena 31.12.
Oprávky k 1.1.
Roční odpisy majetku
Vyřazení majetku
Oprávky k 31.12.
Zůstatková cena 31.12.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

9 934
409
0
- 277
10 066

1 100 226
71 499
0
- 12 048
1 159 677

189 488
16 592
0
- 5 441
200 639

102 678
29 925
-74 825
0
57 778

1 402 326
118 425
- 74 825
- 17 766
1 428 160

0
0
0
0

477 648
33 264
- 12 048
498 864

149 461
12 059
- 5 441
156 079

0
0
0
0

45 323
- 17 489
6 125
654 943

10 066

660 813

44 560

57 778

773 217
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- Majetek a.s. neuvedenýv r ozvaze představuje
drobnýhmotn ýmajet ek (dříve předměty
dlouhodobé spotřeby) v pořizovací ceně od
1.000,- Kč do 10.000,- Kč a tento majetek je
veden v operativní evidenci. Stav k 31.12.2005
činil 4 881 tis. Kč.
- Na podrozvahových účtech je veden majetek,
kterýb yl pořízen z dotací. Z dotací programu
PHARE byl pořízen dlouhodobýmajet ek

v hodnotě 103 014 tis. Kč. Z prostředků
rakouského Ekofondu byl pořízen dlouhodobý
majetek v hodnotě 7 255 tis. Kč Z dotací byla
provedena stavba„ Rekonstrukce a rozšíření
ČOV Břeclav, II a III. etapa“.
- Hmotným ajetek zatíženýz ástavním právem
společnost nemá. Majetek v operativním pronájmu
společnost rovněž nemá. U žádného majetku
nebylo doposud provedeno tržní ocenění.

5) Pohledávky:
Krátkodobé pohledávky stav k 31. 12. 2005 v tis. Kč
pohledávky za odběrateli
22 060
poskytnuté provozní zálohy
2 677
ostatní a jiné pohledávky
536
stát-daňové pohledávky
10 388
Krátkodobé pohledávky celkem
35 661

Souhrnná výše pohledávek 180 dnů a více po
lhůtě splatnosti k 31.12.2005 činila 3 875 tis. Kč
Z toho tvoří pohledávky za podniky v konkurzním
řízení 1 984tis. Kč a pohledávky soudně vymáhané
1 185 tis. Kč.
Pohledávky k podnikům ve skupině, kryté
podle zástavního práva nebo jištěné jiným
způsobem společnost nemá.

6) Vlastní kapitál
Základní kapitál a.s. činí k 31. 12. 2005
650 319 000,- Kč
Základní kapitál je rozdělen na akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč takto:
- akcie na jméno
v počtu 597 079 ks tj. 597 079 000,- Kč
- akcie na majitele
v počtu 53 240 ks tj. 53 240 000,- Kč
Dluhopisy společnost žádné ne vydala.
V průběhu účetního období došlo k následujícím zm ěnám vlastního kapitálu (v tis. Kč):
- základní kapitál
- emisní ažio
- ostatní kapitálové fondy
- fondy ze zisku
- HV běžného účetního období
- nerozdělený zisk minulých let
- neuhraz. ztráta z minulých let
Vlastní kapitál celkem

Stav k 1.1.2005
638 690
36 922
53 061
52 673
3 477
16 286
- 21 802
779 307

Stav k 31.12.2005
650 319
39 355
53 061
52 466
4 003
18 466
- 21 802
977 459

v roce 2004 bylo následující a vytvořeného v roce
2005 předpokládané, navrhované představenstvem a.s. ke schválení Valnou hromadou:

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech
činí 92,6 % a meziročně se zvýšil o 25,4 %.
Rozdělení zisku společnosti vytvořeného

Skutečnost 2004 Předpoklad 2005
Hospodářský výsledek za účetní období 3 476 698,- Kč

4 002 987,- Kč

z toho: zákonný příděl rez. fondu
příděl sociálnímu fondu
výplata tantiem
na investiční výdaje

173 835,- Kč
720 863,- Kč
402 000,- Kč
2 180 000,- Kč

200 987,- Kč
1 010 000,- Kč
402 000,- Kč
2 390 000,- Kč

rozděleno celkem

3 476 698,- Kč

4 002 987,- Kč

V roce 2004 nebyla vyměřena daň z příjmů. Rovněž tak se nepředpokládá daň z příjmů za rok 2005.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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7) Závazky

Dlouhodobé závazky činí částku 28 527tis. Kč.
Na účtu 479098 je zúčtována půjčka MF ČR 600
tis. Kč, která je postupně splácená.
Odložený daňový závazek ke dni uzávěrky
vykazuje stav 27 604 tis. Kč.
Závazky k podnikům ve skupině, kryté
zástavním právem apod. společnost nemá..

Krátkodobé závazky
stav k 31.12.2005 v tis. Kč:
závazky za dodavateli vč.doh.položky
3 164
zálohy od odběratelů
24 962
závazky za zaměstnanci a ostatní
4 115
závazky za sociální a zdravotní pojištění
2 274
daňové závazky
651
dohadné účty pasivní
3 708
Krátkodobé závazky celkem
38 874

Účet 459 – ostatní rezervy:
Výše závazků 180 dnů a více
po splatnosti k 31. 12. 2005:

336 412,- Kč

Stav účtu rezerv k 1.1.2005
5 658 307,- Kč
čerpání rezerv v roce 2005
1 412 831,- Kč
tvorba rezerv v roce 2005
4 700 000,- Kč
Stav účtu rezerv k 31.12.2005
8 945 476,- Kč
Převážně jsou vytvořeny nedaňové rezervy
na opravy dlouhodobého majetku.

V porovnání se stavem k 1.1. 2005 se zvýšil stav
krátkodobých závazků za dodavateli o 1 931 tis. Kč z
důvodu zvýšení stavu závazků za dodavateli p 1 476
tis. Kč. Zvýšil se stav záloh placených obyvatelstvem na vodné a stočné meziročně o 591 tis. Kč.

9) Tržby a výnosy běžné
- tržby za vodné
- tržby za stočné
- tržby za SmČ
- tržby za služby
- aktivace mat. a prací

125 688 tis. Kč
59 766 tis. Kč
10 895 tis. Kč
11 225 tis. Kč
9 658 tis. Kč

tj. 57,9 %
27,5 %
5,0 %
5,2 %
4,4 %

Procento je podíl z celkových tržeb a výnosů roku 2005 tj. z částky 217 232 tis. Kč.
Všechny tržby a výnosy jsou tvořeny v tuzemsku.

V Břeclavi dne 20. 3. 2006
Vypracoval: Ing. Pavel Tyc, ekonom a.s.
Statutární zástupce: Cabal Jan, ředitel společnosti
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Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2005
AKTIVA
A.
B.
B.I.

Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

C.
C.I.

Oběžná aktiva
Zásoby

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

C.III.

Krátkodobé pohledávky

C.IV.

Finanční majetek

D.I.

Časové rozlišení

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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brutto

Rok 2005
korekce

netto

Rok 2004
netto

Rok 2003
netto

5

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2005
označ.

PASIVA

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.III.
A.III.1.

Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ažio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A.V.
B.
B.I.

Cizí zdroje
Rezervy

B.II.

Dlouhodobé závazky

B.III.

Krátkodobé závazky

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

C.I.

Časové rozlišení
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č. řád.
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
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2005

Rok 2004

Rok 2003

1 055 826
977 459
831 910
650 319

859 545
779 307
638 690
638 690

921 804
777 361
638 690
638 690

181 591
92 416
39 355
53 061

0
89 983
36 922
53 061

0
89 944
36 922
53 022

52 466
52 029

52 673
51 855

53 148
51 623

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2005
Skutečnost v účetním období
Text

č.řádku

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Rok 2005

4 003
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Rok 2004

3 477

Rok 2003

4 634

5

A U D I T O R S K Á Z PR Á VA
k 31. 12. 2005
Příjemce:

akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
Čechova č. 23, PSČ 690 11 Břeclav, IČO 49455168

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav,
a.s. k 31.12.2005. Za vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost včetně
sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti. Povinností auditora
je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce v souladu se zákonem
č. 254/2000 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky.
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal
přiměřenou jistotu o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit
zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek
a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti
a vhodnosti použitých účetních metod a postupů, významných odhadů provedených
společností a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky.
Na základě vyhodnocení použitých auditorských postupů jsem nezjistil žádné
významné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetnictví ověřované účetní jednotky
nebylo ve všech významných ohledech v souladu s platnými předpisy, úplné, průkazné
a správné.
Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření
výroku auditora na účetní závěrku.
Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav,
a.s. k 31.12.2005 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu
s účetními předpisy platnými v České republice.
Odpovědný auditor: JUDr. František Vychodil, Národní třída č. 71, Hodonín
číslo oprávnění 0376
Datum:

23.března 2006
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VII. Projekt „Břeclavsko

rekonstrukce a výstavba vodohospodářské
infrastruktury v povodí řeky Dyje

Valná hromada, konaná v roce 2005 byla
seznámena s rozsahem projektu schváleného
rozhodnutím Komise Evropských společenství
21.12.2004 CCI2004/CZ/16/C/PE/016. Současně
byly ve výroční zprávě za rok 2004 specifikovány
rozhodující povinnosti, které musí být splněny
k tomu, aby po dokončení a uvedení kapacit
vybudovaných projektem do provozu byla
přiznána definitivní dotace.
Technické údaje uváděné v tomto dokumentu

byly převzaty ze žádosti o podporu, kterou
předložila Česká republika 13.6.2004.
Měrné jednotky tak tvořily jeden ze základů pro
stanovení investičních nákladů a dílčí část pro
vypracování struktury financování.
V dalším období přípravy a zpracování
jednotlivých stupňů dokumentace musí být
(s drobnými úpravami) technické řešení (čistírny
odpadních vod, úpravna vody) i rozsah staveb
uvedený v„Žádosti“ respektován.

Rok 2005 (po valné hromadě) byl zaměřen v souladu s harmonogramem postupu přípravných
prací předev ím na:
bude splácena postupně. Rozsah objektů čistíren
a stokových sítí přebíraných do majetku a.s., resp.
kupovaných byl odbornými pracovníky zjišťován
a je přesně specifikován. Na základě těchto
specifikací pak firma Top
Auditing, s.r.o. vypracovala znalecké posudky,
které jsou přílohou příslušných smluv.

1) Identifikaci majetku, který bude městy
(akcionáři) zúčastněnými na projektu vložen do
majetku společnosti před zahájením realizace
„Projektu“ jako nepeněžité vklady. Část majetku,
vybudovaná městy Břeclav, Pohořelice,
Hustopeče, Velké Pavlovice, bude společností
odkoupena na základě kupních smluv, které
budou uzavřeny v průběhu roku 2006. Kupní cena

„Břeclavsko“ - majetek ur ený pro vklad
Město/ obec
Břeclav
Hustopeče
Lednice
Podivín
Pohořelice
Velké Pavlovice

Č

Č

0
EO 9 900
EO 12 000
0
EO 9 900
EO 5 400

ž

3
1
3
0
8
0

6,98
7,48
12,62
3,55
15,99
0,97

0
0
2
0

2,76
0,78
15,99
0,97

č

86 824
60 588
59 944
6 662
105 706
14 712

(stavební část)

„Břeclavsko“ -majetek ur ený k odkoupení
Město/ obec
Břeclav
Hustopeče
Pohořelice
Velké Pavlovice

Č

Č

0
0
0
EO 5 400

ž

č

57 720
3 223
10 627
13 266

(technologická část)
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posouzení a návrh technického řešení tak, aby
bylo v souladu s územním plánováním
i propramem rozvoje vodovodů a kanalizací
(okresním i krajským).

2) Výběr zpracovatele dokumentace pro stavební
povolení a zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby byl proveden v souladu s § 69
zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách
formou otevřeného řízení.
Představenstvo společnosti na zasedání dne
24.3.2005 jmenovalo pěti člennou výběrovou
komisi. Na Centrální adrese bylo vyhlášení veřejné
soutěže zveřejněno dne 21.4.2005.
Zadávací dokumentaci si vyzvedli tři zájemci.
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne
15.6.2005 s tím, že do soutěže se přihlásili dva
zájemci.
Rozhodnutí o vítězném uchazeči, firmě Aqua
Procon, s.r.o., bylo oznámeno dne 14.7.2005.
Na Centrální adrese byl výsledek zadávacího
řízení zveřejněn dne 21.11.2005.

b) Identifikace pozemků se zjištěním vlastnických
vztahů těch, které :
- je nezbytné vykoupit pro potřebu výstavby
nových vodárenských objektů,
- jsou potřebné k dočasnému záboru jako
zařízení staveniště,
- předpokládají sjednání smluv o uložení
věcného břemene, na nichž budou situovány
stoky, resp. výtlačný a zásobovací vodovodní
řad.
c) Rozpracovaná dokumentace pro stavební
povolení byla projednávána postupně se
zástupci organizací, kteří budou účastníky
stavebního řízení a s orgány státní správy.
Technická řešení jsou navržena v souladu
s moderními trendy odpovídajícími vysokým
standardům současných možností tak, aby
splňovala požadavky a zároveň respektovala ve
svém konečném důsledku Směrnici
č. 91/271/EHK a Směrnici č. 98/15 EHK (čištění
městských odpadních vod) a Směrnici Rady
č. 80/788/EEC (pitná voda) a Směrnici Rady
č. 98/83/EEC (jakost vody určené pro lidskou
potřebu).

3) Přípravné a projekční práce na vyhotovení
dokumentace pro stavební povolení a zadávací
dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.
a) Identifikace technického stavu stavebních a
technologických částí (čistírny odpadních vod,
úpravna vody a čerpací stanice), o kterých bylo
v rozsahu žádosti o dotaci rozhodnuto o
rekonstrukci a identifikace technických
parametrů (profily, délky) stok určených k
rekonstrukci. Stanovení rozsahu nově
navržených kapacit, jejich hydraulické
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Stavba 1A Břeclav - OV
Stavba 4B Velké Pavlovice - kanalizace

Stavba řeší intenzifikaci stávající mechanicko biologické
čistírny odpadních vod pro město Břeclav. Kapacita ČOV
Břeclav je 50 543 ekvivalentních obyvatel (dále jen EO).
Na ČOV Břeclav bude vybudována nová jímka na
dovážené odpadní vody, lapák štěrku, lapák písku, nádrže na
biologické odstraňování fosforu, dešťová zdrž, zahušťovací
a homogenizační nádrž kalu, budova na úpravu kalu
a hygienizace kalu. Rekonstrukce se týká vstupní čerpací
stanice, budovy mechanického předčištění, usazovací
nádrže, čerpací stanice kalu a dešťová čerpací stanice.

Součástí této stavby je rekonstrukce 1921,9 m kanalizace
včetně výustních objektů, 222 kusů odboček pro domovní
přípojky, rušení nefunkčních stok, obnovy výkopy
poškozených povrchů místních a státních komunikací a
provedení nutných přeložek inženýrských sítí.

Stavba 5A Valtice - OV

Součástí stavby je vybudování 6630,2 m kanalizace
včetně odlehčovacích komor, shybky pod Dyjí a pěti nových
čerpacích stanic a 434 kusů odboček pro domovní přípojky,
rušení nefunkčních stok, obnova výkopy poškozených
povrchů místních a státních komunikací a provedení
nutných přeložek inženýrských sítí.

V rámci stavby je vyřešena intenzifikaci stávající
mechanicko biologické čistírny odpadních vod pro město
Valtice na kapacitu 9700 EO.
Nově bude vybudováno mechanické předčištění
a dešťová čerpací stanice, dvě oběhové aktivační nádrže,
dmýchána, dosazovací nádrž, čerpací stanice a kalové
hospodářství včetně hygienizace kalu vápnem. Současně
se provede rekonstrukce odlehčovací komory před ČOV,
přívodní stoky, provozní budovy, technologické linky
a uskladňovací nádrže kalu.

Stavba 2A Mikulov - OV

Stavba 5B Valtice - kanalizace

Stavba řeší intenzifikaci stávající mechanicko biologické
čistírny odpadních vod pro město Mikulov na kapacitu
24 850 EO.
Na ČOV Mikulov bude postavena nová budova
mechanického předčištění, dvě oběhové aktivační nádrže
včetně selektoru, dvě dosazovací nádrže, armaturní komora,
mikrosíto, chemické hospodářství, dvě uskladňovací nádrže
kalu a hygienizace kalu kyslíkem. Rekonstruována bude
dešťová čerpací stanice, technologická linka, budova
kalového hospodářství a provozní budova.

Ve Valticích bude vybudováno 3575,4 m kanalizace
včetně čerpacích stanic, 244 kusů odboček pro domovní
přípojky, zrušeny nefunkční stoky, obnoveny výkopy
poškozené povrchy místních a státních komunikací
a provedeny nutné přeložky inženýrských sítí.

Stavba 1B Břeclav - kanalizace

Stavba 6A Podivín - OV

Je vyprojektována rekonstrukce 2491,7 m kanalizace
včetně odlehčovacích komor, 220 kusů odboček pro
domovní přípojky, rušení nefunkčních stok, obnovy výkopy
poškozených povrchů místních a státních komunikací
a provedení nutných přeložek inženýrských sítí.

Stávající mechanicko biologická čistírna odpadních vod
pro město Podivín se intenzifikuje na kapacitu 5250 EO.
V areálu ČOV Podivín se nově postaví dvě dešťové zdrže,
dvě směšovací aktivace, dosazovací nádrž, čerpací stanice,
chemické hospodářství, třetí stupeň čištění a kalová
koncovka včetně hygienizace kalu vápnem. Součástí stavby
je i rekonstrukce vstupní čerpací stanice, mechanického
předčištění, provozní budovy se strojovnou a štěrbinových
nádrží.

Stavba 3A Hustope e - OV

Stavba 6B Podivín - kanalizace

Stavba řeší intenzifikaci stávající mechanicko biologické
čistírny odpadních vod pro město Hustopeče. Kapacita ČOV
Hustopeče je 9900 EO.
ČOV Hustopeče bude doplněna o příjmovou stanici
odpadních vod , budovu dmýchány, hygienizaci kalu
vápnem a chemické hospodářství. Rekonstrukce se týká
vstupní čerpací stanice, mechanického předčištění,
dešťových zdrží, aktivačních nádrží, dosazovacích nádrží,
čerpací stanice a kalového hospodářství.

V Podivíně bude rekonstruováno 1349,7 m kanalizace
včetně rekonstrukce odlehčovacích komor, 150 kusů
odboček pro domovní přípojky, zrušení nefunkčních stok,
obnovy výkopy poškozených povrchů místních a státních
komunikací a provedení nutných přeložek inženýrských sítí.

Stavba 2B Mikulov - kanalizace

Stavba 7A Kobylí - OV
Stavba řeší výstavbu nové mechanicko biologické
čistírny odpadních vod pro obec Kobylí s projektovanou
kapacitou 2420 EO.
ČOV Kobylí se skládá z následujících hlavních objektů:
vstupní čerpací stanice, dešťová zdrž, provozní budova,
technologická linka, chemické hospodářství, kalová
koncovka včetně stabilizace kalu vápnem.

Stavba 3B Hustope e - kanalizace
V Hustopečích bude převážně rekonstruováno 7 275,1 m
kanalizace, včetně odlehčovacích komor, 494 kusů odboček
pro domovní přípojky, zrušení nefunkčních stok, obnovy
výkopy poškozených povrchů místních a státních
komunikací a provedení nutných přeložek inženýrských sítí.

Stavba 7B Kobylí - kanalizace
Bude vybudováno 9173,1 m nové kanalizace včetně
odlehčovacích komor, čerpacích stanic, 538 kusů odboček
pro domovní přípojky, zrušeny nefunkční stoky, obnoveny
výkopy poškozené povrchy místních a státních komunikací
a provedeny nutné přeložky inženýrských sítí.

Stavba 4A Velké Pavlovice - OV
Kapacita ČOV Velké Pavlovice je 5400 EO. Nově je řešen
a hygienizace kalu vápnem, součásti stavby je i výměna
technologie ve vstupní čerpací stanici.
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zrušení nefunkčních stok, obnova výkopy
poškozených povrchů místních a státních
komunikací a provedení nutných přeložek
inženýrských sítí.

Stavba 8A Lednice OV
Stávající mechanicko biologická čistírna
odpadních vod Lednice bude rekonstruována na
kapacitu 12 000 EO.
V rámci této stavby bude nově vybudována
jímka na dovážené vody, čerpací stanice,
dmýchána, chemické hospodářství a hygienizace
kalu vápnem. Součásti tohoto projektu je
i rekonstrukce čerpací stanice před ČOV, objektu
hrubého předčištění, biodisků, aktivačních nádrží,
dosazovací nádrže, uskladňovací nádrže kalu
a budovy kalového hospodářství.

Stavba 10A ÚV Lednice
Bude provedena komplexní rekonstrukce
úpravny vody v Lednici a zvýšení kapacity na 140
l/s. Bude provedena rekonstrukce spojovacího
objektu, hlavní budovy úpravny vody,
klariflokulátoru, trafostanice , kalových polí,
propojovacích potrubí, kanalizace a komunikací.
Nově bude rozšířena hlavní budova o přístavbu
skladu chemikálií a aerační věže. Zvýšená bude
akumulace upravené vody.

Stavba 8B Lednice - kanalizace
Bude vybudováno 7594,4 m kanalizace včetně
odlehčovaci komory, čerpacích stanic, 295 kusů
odboček pro domovní přípojky, zrušení
nefunkčních stok, obnovy výkopy poškozených
povrchů místních a státních komunikací
a provedení nutných přeložek inženýrských sítí.

Stavba 10B Propojení SV Lednice a SV Dolní
Dunajovice
Propojení těchto skupinových vodovodů umožní
přívod kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti,
kde jsou stávající vodní zdroje nevyhovující.
Bude vybudován výtlačný řad z nové ČS
Mušlov do nového vodojemu nad obcí Březí,
zásobovací řad z vodojemu Březí do vodovodní
sítě této obce, další potřebné propojovací potrubí,
příjezdová komunikace k vodojemu Březí, odpad
od vodojemu Březí, přípojky elektrické energie,
nová čerpací stanice Novosedly, pro dopravu vody
do stávajícího vodojemu Novosedly.

Stavba 9A Pohořelice OV
Kalová koncovka bude doplněna o hygienizaci
kalu vápnem.
Stavba 9B Pohořelice - kanalizace
Součástí této stavby bude vybudování 5415,5
m kanalizace, čerpacích stanicích, 282 kusů
odboček pro domovní přípojky, zrušení staré ČOV,

„Břeclavsko“ - rozsah výstavby a rekonstrukcí kanaliza ní sítě
(údaje jsou převzaty z rozpracované dokumentace pro stavební povolení)

Město/obec
Břeclav
Mikulov
Hustopeče
Velké Pavlovice
Valtice
Podivín
Kobylí
Lednice
Pohořelice
Celkem

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Nové stoky
gravitační
(m)

Nové stoky
tlakové
(m)

3725,6
0
574,3
0
1568,7
0
5185,6
3844,1
4050,8
18949,1

399,8
0
0
0
336,2
0
1369,5
3007,9
355,1
5468,5
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Rekonstrukce
stok
(m)
2504,8
2491,7
6700,8
1921,9
1670,5
1349,7
2618,0
742,4
1009,6
21009,4

Celková
délka
(m)
6630,2
2491,7
7275,1
1921,9
3575,4
1349,7
9173,1
7594,4
5415,5
45427,0

Divize Hustopeče

Divize Mikulov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Břeclav – ČOV a kanalizace
Mikulov – ČOV a kanalizace
Hustopeče – ČOV a kanalizace
Velké Pavlovice – kanalizace
Valtice – kanalizace
Podivín – ČOV a kanalizace
Kobylí – ČOV a kanalizace
Lednice – ČOV a kanalizace
Pohořelice – kanalizace
Břeclavsko – zásobování pitnou vodou

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Divize Břeclav
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CELKOVÁ STRUKTURA FINANCOVÁNÍ
Komise Evropských společenství rozhodla v
prosinci roku 2004 o udělení pomoci z Fondu
soudržnosti projektu„ Břeclavsko rekonstrukce a
výstavba vodohospodářské infrastruktury v
povodí řeky Dyje“ ve výši 37 350 tis. EUR.

Při neměnných částkách finanční pomoci z
Fondu soudržnosti, dotací ze SFŽP a finančního
podílu účastněných měst a obcí je nutno počítat s
výrazně vyšším finančním podílem společnosti
VaK Břeclav, a.s. na financování projektu.

Projektant vyhotovil předběžný propočet
nákladů staveb hlavy II a III rozpočtu. S
připočtením dalších nákladů jako jsou náklady na
projekční práce, na správce stavby, rozpočtové
rezervy a pod. budou celkové náklady projektu
činit cca 1 590 tis. Kč. V korunovém vyjádření se
náklady projektu výrazně neliší od údajů
uvedených v žádosti.

Během let 2006 až 2008 vloží společnost Vak
Břeclav, a.s. do financování projektu Břeclavsko
podstatně více vlastních zdrojů než bylo uvedeno
v žádosti. Dále se podstatně zvýší potřeba
bankovního úvěru který bude VaK Břeclav čerpat
během realizace projektu a v následujících letech
splácet . Společnost VaK Břeclav, a.s. tak bude
finančně pokrývat nepříznivý dopad aktuálního
kurzu EUR na financování projektu.

Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele
staveb je v textové části připravena tak, že měna
ceny staveb nabízená potenciálnímu zhotoviteli
bude uváděna ( kalkulována) v EUR.
Proto bude nutno korunové rozpočty nákladů
přepočítat na EUR a to aktuálním kurzem.

Představenstvo společnosti přijalo usnesení, že
veškeré nároky na finanční prostředky
nad údaje vyčíslené v žádosti budou pokryty
společností VaK Břeclav, a.s. z vlastních nebo
úvěrových zdrojů. Podíl měst a obcí zahrnutých v
projektu ve výši dle žádosti se nemění.

Projekt ve finanční části uvažoval s kurzem
32,856 Kč za EUR. Přepočteme-li korunové
rozpočty na EUR dnešním výrazně nižším kurzem
EUR dostáváme celkové náklady projektu
vyčíslené v EUR na úroveň cca 54,0 mil. EUR, což je
podstatně vyšší hodnota než byla uváděna v
žádosti o dotace z Fondu soudržnosti.

Přesnější údaje o nárocích na finanční
prostředky spojené s realizací projektu Břeclavsko
budou známy po dokončení výběrových řízení na
zhotovitele staveb a dodavatele služeb
a podpisu smluv,kdy nám budou známy
definitivní ceny zhotovitelů.

Orienta ní ( předbě ný) přehled investi ních nákladů a financování projektu v K a EUR:
Investi ní náklady projektu
Náklady projektu celkem
Rezerva investičních nákladů
Celkové investi ní náklady projektu

mil. Kč
1 476,1
89,9
1 566,0

mil. EUR
50,9
3,1
54,0

Financování projektu
Dotace fondu soudržnosti
Dotace SFŽP
Vlastní zdroje VaK Břeclav a.s.
Čerpání dlouhodobého úvěru
VaK Břeclav, a.s.
Vlastní zdroje - příspěvky měst a obcí
Financování projektu celkem
Údaje ze žádosti

tis. Kč
1 084,6
58,0
72,9
250,0

tis. EUR
37,4
2,0
2,5
8,7

100,5
1 566,0
1 553,6

3,4
54,0
47,3

pou itý kurz 1 EUR = 29,00 Kč ( pouze orientačně)

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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Doplňující údaje k financování projektu:
a) rozhodnutím ministra životního prostředí
č. 70170413-FS vyhotovené dne 26.9.2005 bylo
potvrzeno poskytnutí podpory z Fondu
soudržnosti ve výši 37 350 410 EUR tj. 79 %
z celkových způsobilých výdajů 47 279 000 EUR.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

b) rozhodnutím ministra životního prostředí
č. 70170413-SFŽP ze dne 26.9.2005 bylo
schváleno poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši
57 958 400 Kč tj. 4 % z celkových způsobilých
výdajů.
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Čechova 23, 690 11 Břeclav
Tel.: 519 304 611
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