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Vážení akcionáři,

po roce Vás opět v úvodním slově informuji o činnosti akciové společnosti VaK Hodonín. Jsem 
přesvědčen, že hospodářské výsledky za rok 2015 jsou velmi dobré. Dosáhli jsme příznivé situace 
i v oblasti údržby vodohospodářských zařízení a v neposlední řadě plníme i povinnost při spláce-
ní úvěrů. V měsíci únoru jsme uspořádali setkání akcionářů ve Skalce, kde byla podána informace 
o dění v organizaci. Přítomní se seznámili s objemy spravovaných vodovodních a kanalizačních 
sítí, s údržbou ČOV (ať vlastních tak provozovaných) a byl vysvětlen nový legislativní rámec pro 
vodárenství, po účinnosti nového občanského zákoníku. Setkání mělo za cíl prodiskutovat potře-
by měst a obcí v oblasti vodohospodářství v našem okrese. 

Velmi rychle uběhly další čtyři roky volebního cyklu a po volbě nového představenstva a do-
zorčí rady máme před sebou nové výzvy. Mám na mysli rozšíření dodávek vody. V minulých 
dvou letech jsme vybudovali vodovodní přivaděč do obcí Hrušky a Radějov. Hodně času bylo 
věnováno přípravným pracím, studii a projektu přivaděče vody pro Horňácko. Zde předsta-
venstvo velmi vážně diskutovalo o spuštění této náročné investiční akce. Byla neustále pře-
počítávána návratnost a využití sítě ve všech obcích od Žeravin až po Velkou nad Veličkou 
s následným prodloužením do obcí Javorník a Nová Lhota. Nakonec projekt dostal zelenou 
a na počátku roku 2016 bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zavázali jsme 
se, že páteřní vodovodní síť vybudujeme do konce roku 2017. Investiční náklady budou ve výši 
50 mil. Kč. Věříme, že čas ukáže, že jde o prozíravou investici a její plné využití se dá očekávat 
v dalším desetiletí. Veškeré projektové práce zajišťovala společnost Artesia Ratíškovice. Samot-
ná realizace stavby bude dost náročná. Musíme se dohodnout nejen s vlastníky pozemků, ale 
i současnými uživateli, aby případné ztráty byly co nejmenší. 

Máme šest let po dokončení projektu Střední Pomoraví – Hodonínsko. Všechna zařízení fun-
gují a případné drobné poruchy se řeší za provozu. Vzhledem k tomu, že dotaci ve výši více než 
500 mil. Kč nebylo možné zařadit do odpisů, musíme si připravovat zdroje pro následné rekon-
strukce sami. Od roku 2013 je vytvořen zvláštní fond (rezerva) a zde se kumulují zdroje z výsled-
ků hospodaření, abychom v budoucnu byli schopni provozované objekty rekonstrukcemi udr-
žovat v dobrém technickém stavu a samozřejmě po rekonstrukci zařadit do vlastního majetku.

Valná hromada v roce 2015 byla volební a Vy jako akcionáři jste si zvolili členy předsta-
venstva a dozorčí rady. V představenstvu přišlo jen k jedné změně, Mgr. Igora Taptiče vystří-
dala Ing. arch. Milana Grauová. Představenstvo pracuje ve složení pan Pavel Čejka – předse-
da, Ing. arch. Milana Grauová – 1. místopředseda, Ing. Miloš Kozumplík – 2. místopředseda, 
Mgr. František Lukl, LL.M. – 3. místopředseda a členy jsou pan František Tříska, Ing. Josef Gr-
molec a Ing. Antonín Gazárek. Předsedou dozorčí rady je Ing. Vladimír Elšík, místopředsedou 
Mgr. Renáta Smutná, členy JUDr. Josef Fiala, MBA, LL.M., pan František Lang, Ing. Bc. Anna 
Hubáčková a Bc. Jana Gajošová.

Představenstvo se schází pravidelně jednou měsíčně a pracuje dle schváleného plánu práce.

Několik čísel o hospodaření společnosti:
Tržby 412 mil. Kč  
Zisk 26 mil. Kč
Na opravách a údržbě jsme v roce 2015 proinvestovali více než 56 mil. Kč a i do plánu roku 2016 
je počítáno zhruba s částkou přes 40 mil. Kč. 
Investice stavební a strojní: 89 mil. Kč, splátky investičních a provozních úvěrů 16 mil. Kč. 
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Počet pracovníků: 268 osob
Průměrná mzda: 26 685 Kč

Představenstvo se zabývalo i žádostmi obce Žarošice – rozšíření kanalizační sítě a provozo-
vání ČOV, obce Tvarožná Lhota – nabídka převodu majetku do VaK, ČOV Syrovinka – napojení 
na kanalizační síť do ČOV Bzenec.

V roce 2015 jsme naplánovali výrobu vody v objemu cca 6 mil. m3 a i čištění odpadních vod 
je zhruba ve stejných objemech. 

Kolektivní smlouvu na rok 2015 jsme uzavřeli s odborovou organizací v závěru roku 2014 
a zvýšení mezd bylo schváleno ve výši 3 %. Spolupráce je na velmi dobré úrovni.

Představenstvo a. s. je s výsledky hospodaření za rok 2015 spokojeno, podařilo se mírně 
plánovaný výsledek vylepšit. Spolupráce s vedením společnosti je dlouhodobě dobrá a jsou 
naplňovány záměry představenstva. 

Závažnou kauzou je těžba štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh – Moravský Písek. Firma 
Jampílek si dělá stále nároky na spuštění těžby, i když neustále upozorňujeme a bušíme na po-
plach z hlediska ochrany spodních vod na Písecku, kde máme hlavní zdroje surové vody. Záso-
bujeme vodou území od Hradiště až po Břeclav a na Kroměřížsku oblast Koryčan. Nemůžeme 
si dovolit ustoupit zájmu podnikatele bez ohledu na zabezpečení pitné vody pro náš region. 
Proběhla řada jednání, ale firma se nevzdává a jeho argumentace je postavena na dvou pilířích: 
– vlivy na životní prostředí byly posouzeny v dokumentaci EIA a její závěr je kladný (bez vlivu 
na ŽP) 
– dle stavebního zákona lze stavbu umístit do nezastavěného území, územní plán to výslovně 
nevylučuje. 
Nesmíme tuto aktivitu podcenit, neboť následky mohou být v budoucnu velké.

Další kauzou je zvyšování poplatků za odběr podzemní vody a i povrchové vody. Hovoří se 
o skokovém zvýšení několika stovek procent. Ministerstva tvrdí, že se tím nezvýší cena vody, 
ale není to pravda. VaK Hodonín by v budoucnu zaplatil o desítky milionů korun více za odběr 
povrchové a podzemní vody než je tomu dosud.

Klíčovou investicí v následujícím roce bude vodovod Horňácko. Přejme si, aby vše dopadlo 
zdárně.

Dovolte, abych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste nám vyjádřili při volbách v roce 2015, 
děkuji za spolupráci a řadu podnětných návrhů, kterými nás oslovujete. Jsme přesvědčeni, že 
naše akciová společnost je postavena na dobrých základech a je nám schopna řešit vodohos-
podářskou infrastrukturu v celém okrese.

Na závěr jen malá informace o tom, že jsme vstoupili do sdružení SOVVI (Sdružení obcí 
vlastníků vodohospodářské infrastruktury), které bude usilovat o rozumnou politiku a podílet 
se na vytváření norem v oblasti vodárenství. Ve sdružení nás zastupuje ředitel společnosti 
RNDr. Pavel Koubek, CSc.

Dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům společnosti VaK Hodonín a.s. za pracovní 
úsilí a výsledky za rok 2015. Do dalších dnů přeji pevné zdraví a pohodu při práci.

Pavel Čejka
předseda představenstva
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Dámy a pánové, vážení akcionáři,

dovolte mi na tomto místě krátké ohlédnutí za rokem 2015 tak, jak jím žil management ak-
ciové společnosti. Rok začal úspěšnou obhajobou certifikátu integrovaného systému jakosti 
(IMS), která se může jevit jako rutinní a samozřejmá. Ve skutečnosti se za pozitivním hodnoce-
ním auditora skrývá každodenní poctivá práce všech zainteresovaných pracovníků. Udržování 
a rozvíjení IMS není v podmínkách naší společnosti cílem, naopak je prostředkem ke zkvalitňo-
vání služeb zákazníkům stejně jako péče o svěřený a provozovaný vodohospodářský majetek. 

Faktorem, který svým významem dominoval roku 2015, bylo bezesporu mimořádně dlouhé 
období suchého a horkého počasí, které důkladně prověřilo zásoby vody ve využívaných zdro-
jích i schopnost společnosti dostát svým závazkům vůči spotřebitelům. Přes znatelný pokles 
úrovně hladin podzemních vod i zásoby ve vodárenské nádrži v Koryčanech nebylo nutno 
přistupovat k omezení plynulosti zásobení ani k mimořádným opatřením v oblasti množství, 
kvality a bezpečnosti dodávané pitné vody. Potvrdila se tak správnost dlouhodobé koncepce 
budování a provozování primárně podzemních zdrojů vody pro Hodonínsko. O to nepřijatel-
nější se pak jeví tvrdošíjné snahy soukromého subjektu o zahájení těžby štěrkopísku v blízkosti 
prameniště Bzenec komplex, jak zmiňuje podrobněji v Úvodním slově předseda představenstva 
pan Pavel Čejka. Strategický význam tohoto prameniště vyniká, mimo jiné, údajem o množství 
odebrané vody. Od zahájení provozu úpravny vody Bzenec Přívoz v roce 1994 bylo v závěru 
roku 2015 zaznamenáno 100 mil. krychlových metrů.

Dobrý technický stav, profesionální a odpovědné provozování vodárenské infrastruktury, 
jsou nezbytnými podmínkami plynulého zásobení kvalitní pitnou vodou. Mimo jiné právě díky 
stávající kapacitě a stavu infrastruktury mohlo představenstvo společnosti přistoupit k realizaci 
projektu Skupinového vodovodu Horňácko, který představuje nejvýznamnější rozšíření spo-
třebiště v historii akciové společnosti. Prostředkem k tomu je soustavná péče o zdroje vody, 
strojní zařízení a budovy. V uplynulých letech jsme se zaměřili, a bude tomu tak i v budoucnu, 
na rekonstrukce a zvyšování kapacity výtlačných a přívodních řadů s cílem eliminovat pomalu 
narůstající počty poruch, hygienická rizika a v neposlední řadě ztráty vody v trubní síti. Do stej-
né kategorie patří systematické provádění rekonstrukcí armaturních komor a izolací akumulač-
ních komor vodojemů s následným zateplováním fasád. Těmito úpravami postupně projdou 
všechny zmiňované objekty.

V oblasti odpadních vod lze k nejvýznamnějším událostem zařadit ukončení rekonstrukce 
ČOV v Nové Lhotě, Dambořicích a přípravu na rekonstrukci ČOV v Blatničce, jejíž zahájení je 
připravováno na začátek roku 2016. Ve všech těchto případech se jedná o malé ČOV v malých 
obcích, nicméně vždy s velkým významem pro socioekonomický rozvoj obcí a zejména pro 
zlepšení kvality vody v místních malých tocích.

Jako každá vodárenská společnost, má i VaK Hodonín, a.s. péči o životní prostředí takříkajíc 
„v popisu práce“. Snažíme se soustavně vyhledávat nové perspektivní technologie a řešení cí-
lená na úspory materiálů, chemikálií a energií při provozování čistíren odpadních vod, úpraven, 
čerpacích stanic a dalších objektů. Kupříkladu provozováním kogenerační jednotky na ČOV 
v Hodoníně a fotovoltaických elektráren na střechách budov ČOV a úpraven vody, tedy bez 
nesmyslného záboru půdy, dosahuje společnost roční úspory více než 1,6 mil. Kč na spotřebo-
vané elektrické energii. 

Společnost přikládá velký význam zlepšování služeb zákazníkům. S pozitivním ohlasem se 
setkalo zřízení recepce v zákaznickém centru, kde jsou zákazníci s běžnými požadavky odba-
vování okamžitě. Vedle urychlení styku se zákazníky toto řešení uvolnilo kapacity pro postupné  
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rozšiřování dispečinku v souvislosti s narůstajícím počtem na něj napojených provozních objektů.
V rámci budování komplexního informačního systému byl implementován modul zpracová-

vající agendu dopravy a doplněn program na zpracování kontrolního hlášení DPH. Společnost 
nyní disponuje moderním a efektivním nástrojem, který lze pružně přizpůsobovat měnícím se 
požadavkům a potřebám, jak ze strany zákazníků, tak především státu.

Vážení akcionáři,
kolektiv pracovníků VaK Hodonín, a.s. si je vědom odpovědnosti, kterou má k Vám a zejména 

ke svým zákazníkům. Vážíme si Vaší důvěry a jsme přesvědčeni, že i příští úkoly budeme zvlá-
dat k Vaší spokojenosti.

RNDr. Pavel Koubek, CSc.
ředitel akciové společnosti
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Obchodní firma:
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Sídlo:
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Právní forma:
Akciová společnost

Právní řád a právní předpis založení společnosti: 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Vznik společnosti: 
1. 1. 1994

IČ: 49454544

Zápis v obchodním rejstříku:
Oddíl B, vložka 1168, Krajský soud v Brně

Předmět podnikání: 

Dle § 6 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto: 
• Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
• Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
• Projektová činnost ve výstavbě
• Montáž měřidel
• Silniční motorová doprava nákladní
• Vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
• Vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
• Velkoobchod
• Specializovaný maloobchod
• Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví ve vodním hospodářství
• Testování, měření a analýzy
• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
• Inženýrská činnost v investiční výstavbě
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Vydané cenné papíry

Druh: akcie
Forma: na jméno, s omezenou převoditelností
Podoba: listinná
Počet kusů: 749 822 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 749 822 tis. Kč

Druh: akcie
Forma: na majitele
Podoba:  zaknihovaná, akcie jsou vedeny v Centrálním depozitáři cenných 

papírů, a.s.
Počet kusů: 47 254 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 47 254 tis. Kč
ISIN: CZ 0009058855

Přehled nejvýznamnějších držitelů akcií na jméno

počet kusů akcií % akcií

Město Hodonín 233 470  29,29
Město Bzenec 101 139 12,69
Město Veselí nad Moravou 51 669 6,48
Město Kyjov 38 399 4,82
Město Dubňany 24 074 3,02
Město Strážnice 20 873 2,62
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Představenstvo
F u n k c e  J m é n o  a  p ř í j m e n í

Předseda Pavel Čejka
1. místopředseda Ing. Miloš Kozumplík, do 4.6.2015
1. místopředseda Ing. arch. Milana Grauová, od 4.6.2015
2. místopředseda Mgr. Igor Taptič, do 4.6.2015
2. místopředseda Ing. Miloš Kozumplík, od 4.6.2015
3. místopředseda Mgr. František Lukl, MPA
Člen František Tříska
Člen Ing. Josef Grmolec
Člen Ing. Antonín Gazárek

Dozorčí rada
F u n k c e   J m é n o  a  p ř í j m e n í

Předseda Ing. Vladimír Elšík
Místopředseda Mgr. Renata Smutná
Člen Ing. Josef Uhlík, do 4.6.2015
Člen Ing. Bc. Anna Hubáčková, od 4.6.2015
Člen MUDr. Jiří Kubrický, do 4.6.2015
Člen Bc. Jana Gajošová, od 4.6.2015
Člen František Lang
Člen JUDr. Josef Fiala, MBA, LL.M.

Vedení akciové společnosti
F u n k c e  J m é n o  a  p ř í j m e n í

Ředitel a. s. RNDr. Pavel Koubek, CSc.
Obchodně-ekonomický náměstek Ing. Martin Galečka
Technicko-provozní náměstek Ing. Pavel Zabadal

Vedoucí provozu vodovodů a kanalizací: 
Veselí nad Moravou Vlastimil Lorenc
Kyjov Ing. Stanislav Singr
Hodonín Ing. Vít Kozlík
Vedoucí provozu výroby vody RNDr. Stanislav Vaněk
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 
jejího majetku v roce 2015

Výroba a distribuce pitné vody
 
Celkový roční objem fakturované pitné vody dosáhl v roce 2015 hodnoty 6 116 tis. m3, plá-

novaný objem výroby v hmotných jednotkách byl splněn na 100,5 %. Ve srovnání s předchozím 
rokem byla fakturace pro domácnosti překročena o 2,7 % (fakturováno 4 199 tis. m3), u ostatních 
odběratelů byla fakturace proti roku 2014 (fakturováno 1 914 tis. m3) o 4,3 % nižší. V roce 2015 
bylo na provozovaných vodovodních systémech opraveno celkem 115 poruch. Průměrná spo-
třeba vody na 1 obyvatele v roce 2015 byla 85 l/os/den.

Vybrané údaje o vodovodech 

Provoz vodovodů
Měrné 

jednotky
2011 2012 2013 2014 2015

Délka vodovodní sítě provozované celkem km 1 057 1 066 1 088 1 100 1104

Délka vodovodní sítě v majetku společnosti km 748 750 752 762 763

Délka vodovodní sítě cizí provozované km 309 316 336 338 338

Počet vodovodních přípojek ks 36 569 36 798 37 740 38 297 38 425

Délka vodovodních přípojek km 293 296 302 306 308

Počet úpraven vody celkem ks 4 4 4 4 4

– z toho v provozu ks 3 3 3 3 3

Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských 
zařízeních z:

tis. m³ 7 455 7 652 7 446 7 402 7 597

– vody povrchové tis. m³ 903 922 900 886 879

– vody podzemní tis. m³ 6 552 6 730 6 546 6 516 6 740

Voda předaná tis. m³ 654 688 613 610 668

Počet obyvatel napojených na vodovod osob 132 000 132 500 134 300 135 260 135 426
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Vývoj spotřeby pitné vody v letech (tis. m³/rok)
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 Odvádění a čištění odpadních vod

Roční objem odváděných a čištěných odpadních vod dosáhl v roce 2015 hodnoty 5 766 tis. 
m3, plán vody odkanalizované v hmotných jednotkách byl splněn na 98,4 %. Meziroční pokles 
byl ovlivněn hlavně snížením fakturace z důvodu změn v provozování kanalizační sítě a ČOV 
Milotice. ČOV Milotice byla spolu s kanalizační sítí obcí Vacenovice, Milotice a Skoronice předá-
na do provozování svazku ČOV Milotice formou nájemní smlouvy. Na základě nájemní smlouvy 
přešla fakturace stočného obyvatelstvu ze společnosti VaK na svazek obcí.

Další snížení prodeje ovlivnila změna, daná novelizací vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve výpočtu 
srážkových vod ze srážkového úhrnu (za posledních 10 let byl ve výši 591 mm) na dlouhodobý 
srážkový normál vypočtený za roky 1961-1990 (je ve výši 579 mm).

Provozování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod probíhalo v průběhu roku 2015  
plynule a bez závažnějších poruch nebo havárií.

Opravy a údržbu kanalizačních objektů a strojního zařízení prováděli zaměstnanci provozů 
v souladu s harmonogramy prací. Celkem bylo vyčištěno 134 km kanalizační sítě. 

Vybrané údaje o kanalizacích 

Provoz kanalizací
Měrné 

jednotky
2011 2012 2013 2014 2015 2014

Délka kanalizační sítě provozované celkem km 604 609 619 621 597 621

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

Délka kanalizační sítě cizí provozované km 314 317 326 328 304 328

Počet kanalizačních přípojek ks 24 732 24 827 25 373 25 480 25 571 25 480

Délka kanalizačních přípojek km 194 195 196 197 198 197

Počet ČOV provozovaných společností ks 24 24 24 24 23 24

- z toho mechanicko-biologické ks 24 24 24 24 23 24

Počet ČOV v majetku společnosti ks 14 14 14 14 14 14

Množství čištěných odpadních vod na ČOV tis. m³ 8 763 7 467 9 789 8 802 8 039 8 802

Počet obyvatel napojených na kanalizaci osob 109 472 109 546 110 000 110 128 105 623 110 128
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Přehled fakturovaného množství odpadních vod (tis. m³) 

Integrovaný systém managementu
Společnost uplatňuje politiku integrovaného systému řízení, který zahrnuje proces neustá-

lého zlepšování v oblasti poskytovaných služeb zákazníkům, působení společnosti ve vztahu 
k životnímu prostředí a v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Implementovaný systém managementu QMS a EMS naplňuje požadavky norem ISO 
14001:2004 a ISO 9001:2008 v rozsahu „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou po-
třebu a související činnosti“. 

Ve dnech 23.2. - 26.2.2015 proběhl ve společnosti pravidelný dozorový audit, jehož výsled-
kem bylo, že společnost je zcela oprávněna nadále používat certifikát ISO 9001:2008 a ISO 
14001:2004 ve výše uvedeném rozsahu.

Audit neshledal žádné závažné nedostatky, naopak kladně ohodnotil neustálé zlepšování 
systému, přístupu k zákazníkům a i činnosti prováděné zaměstnanci, včetně prevence v oblasti 
BOZP a ochrany životního prostředí.
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V roce 2015 jsme realizovali výkupy pozemků zejména v k.ú. Kelčany, k.ú. Veselí nad Mora-
vou v areálu ČOV a k.ú. Hodonín v areálu ČOV Nesyt ČS „C“. Uzavřeli jsme nové smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě na stavby Hodonín – oprava kanalizace „Ul. 
U Červených domků“, Hodonín - oprava vodovodu „ul. Brandlova“, Radějov - „Zásobovací řad 
Z3-1“, Strážnice „Propojení zásobovacího vodovodního řadu VDJ Dražky - Strážnice“, Bzenec - 
„Kanalizační sběrač k ČOV“, Moravský Písek ČS – ÚV Bzenec „Zkapacitnění výtlačného řadu“, 
Koryčany - rekonstrukce kanalizace „Tovární čtvrť“, Tvarožná Lhota - vodovod „Přivaděč Radě-
jov“, Kyjov - kanalizace, vodovod - „Ul. I. Javora“, Rohatec - „Obytný prostor Přední čtvrtě“ atd. 

Ve spolupráci s TPÚ jsme uzavřeli smlouvy s obcemi na Horňácku o spolupráci a budoucích 
podmínkách napojení na hlavní přívodní řad z vodojemu Vnorovy – Dražky do vodojemu Velká 
nad Veličkou.
Dále jsme vypracovali smlouvy na převod vodních děl, a to:
- Kyjov, ul. I. Javora – vodovodní a kanalizační řady – obytný prostor soubor RD
- Lužice, ul. Jarní – vodovodní a kanalizační řady – k rodinným domům, pro RD
- Dubňany – Trniny – vodovodní a kanalizační řady pro RD
- Dubňany – ul. Jarohněvice – vodovodní řady

Po novele zákona o vodovodech a kanalizacích zák. č. 275/2013 Sb., s účinností od 01.01.2014 
jsme ve spolupráci s OEU vypracovali novou Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpad-
ních vod v souladu s touto novelou dle ust. § 8 odst. 16) a 17) zák. č. 274/2001 Sb. Nově vytvoře-
ná smlouva umožnila úpravu vztahů práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem podle 
platných právních předpisů a v termínu do 01.01.2024. 

V roce 2015 jsme zajistili přípravu a ve spolupráci s firmou Centin, a.s. i průběh řádné valné 
hromady, na které byly voleny nové orgány společnosti (představenstvo a DR).

V průběhu roku 2015 jsme vyzvali orgány státní správy a samosprávy k majetkoprávnímu 
vypořádání pozemků, na kterých se nachází vodní díla ve vlastnictví a. s. Požadavky na majetko-
právní vypořádání tj. odkoupení pozemků od státních organizací (Lesy ČR, Povodí Moravy, Státní 
pozemkový úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových atd.) byly zamítnuty. 

V stanoveném termínu jsme vypracovali přiznání daně z převodu nemovitých věcí a přiznání 
k dani z nemovitých věcí. Proto jsme provedli zápis změny užívání stavby Úpravna vody Ko-
ryčany, čímž jsme dosáhli osvobození u daně z nemovitých věcí. Zde se potýkáme s neustálými 
novelami daňových právních předpisů, zejména vydanými před koncem kalendářního roku.

Pravidelně provádíme evidenci všech uzavíraných smluv v rámci celé společnosti. Do konce 
roku 2015 jsme zaevidovali více jak 120 smluv. 

Za rok 2015 jsme evidovali a řešili 39 pojistných událostí, náhrad škod a odpovědností za ško-
du. V některých případech jsme spolupracovali s pojišťovacím makléřem. 

Průběžně jsme prováděli právní, poradenskou a konzultační službu: 
–  sepisovali jsme plné moci, smlouvy (kupní, darovací, o přeložkách, pachtu atd.) dohody 

o odpovědnosti a dohody na auta (asi 39),
– účastnili jsme se jednání vedení společnosti, statutárního orgánu a DR,
– řešili a následně přihlašovali pohledávky: 
 •  k Okresním soudům a následně jsme podávali návrhy na určení exekutora na nařízení 

exekuce, 
 • do dědictví a následně jsme je řešili s místně příslušnými notáři (asi 120 podání),
 •  do insolvenčního řízení s následnými řešeními místně příslušných soudů (zaznamenali 

jsme celkem 56 podání),
– konzultovali jsme právní problematiku s jinými úseky a s občany,
– vyjadřovali jsme se ke stížnostem občanů.



V
ýr

oč
ní

 z
pr

áv
a 

20
15

18

V průběhu roku 2015 jsme intenzivně pracovali na ukončení (dvacet let táhnoucí se) kon-
kursního řízení jed. č. 28 K 159/95 – 1473 dle zák. č. 328/1991 Sb. firmy EMKAM a.s. Hodonín. 
Usnesením KS v Brně ze dne 10.2.2016 doručeným do datové schránky dne 11.2.2016 byl kon-
kurs zrušen a společnost na účet obdržela dle rozvrhového usnesení KS v Brně částku ve výši 
61 480 Kč.

Závěrem můžeme konstatovat, že obtížné jednání je s vlastníky (fyzickými i právnickými 
osobami) i orgány státní správy a samosprávy. Dochází k vysokým, neadekvátním požadavkům 
na finanční jednorázovou úplatu za věcná břemena, výši kupní ceny pozemků a nájmů za ne-
movité věci, na kterých se vodní díla nachází. Jednostranné jednání a požadavky smluvních 
stran jsou často v rozporu s dobrými mravy a právním řádem ČR, protože finanční nároky v ně-
kterých případech vysoce převyšují ocenění znaleckým posudkem.

Odbytová činnost

Oddělení odbytu zajišťuje soubor činností, který je značně obsáhlý. Od smluvních vztahů 
(uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, změna kontaktních úda-
jů zákazníka, změna výše záloh, změna způsobu platby, změna odběratele, reklamace apod.), 
přes odečty vodoměrů, jejich fakturaci a kontrolu odběrných míst až po mimosoudní vymáhání 
pohledávek. Řeší také technické záležitosti (podmínky připojení na vodovod či kanalizaci, po-
žadavky na projekty, způsob a realizace přípojek, apod.). Při všech svých činnostech pracovnice 
poskytují kvalifikovaný informační servis. Pracovnice v komunikaci se zákazníky využívají nové-
ho modulu informačního systému FAVOS, moderních technologií (vyvolávací systém, aplikace 
iGIS.WEB) a seznamují zákazníky s problematikou dané záležitosti včetně legislativních změn.

V návaznosti na novelu zákona č. 274/2001 Sb. a občanský zákoník č. 89/2012 Sb. platných 
od 1.1.2014 pracovnice zákaznického centra pokračovaly v přepracování stávajících smluv o do-
dávkách vody a odvádění odpadních vod podle nových zákonných podmínek. Smlouva je roz-
šířena o povinné náležitosti stanovené zákonem (zejm. § 8 odst. 16 a 17), ke kterým patří např. 
uvedení vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby 
nebo pozemku, počet trvale připojených osob, způsob fakturace a způsob plateb aj. 

Úprava smluv je proces časově i administrativně náročný, smlouvy musí být uvedeny do sou-
ladu s požadavky novelizovaného zákona do 1. 1. 2024.

Velmi se osvědčilo zřízení nového kontaktního místa pro zákazníky, kde dochází k snad-
nějšímu a rychlejšímu vyřízení požadavků zákazníků včetně úprav smluv dle novelizovaných 
právních předpisů. 

Nezanedbatelná a významná pro oddělení odbytu je i kontrola odběrných míst v terénu, 
prováděná jedním zaměstnancem na každém provoze (na vyžádání zákazníkem nebo v rámci 
systematické kontrolní činnosti) za účelem vyjasnění způsobu dodávání pitné vody či odkana-
lizování odpadních vod, vyhotovení jednotlivých přípojek a samozřejmě i k vyřešení způsobu 
úhrady vodného a stočného, případně upozornění na možné způsoby úhrad.

Pro komunikaci a informovanost zákazníků společnost využívá webových aplikací a stan-
dartních komunikačních kanálů, k nimž patří telefon (zákaznická linka, non-stop poruchová 
linka), písemný kontakt prostřednictvím pošty nebo e-mailu a osobní kontakt návštěvou zákaz-
nického centra v sídle společnosti.

Vodohospodářský rozvoj

Stejně jako v předcházejících letech jsme i v minulém roce vynaložili nemalé finanční pro-
středky na udržení a zlepšení stavu vodohospodářského majetku. V rámci vodohospodářského 
rozvoje je naplňována nastavená koncepce rozvoje společnosti, jejímž klíčovým prvkem je re-
konstrukce infrastruktury s cílem dosažení obnovy nevyhovujícího technického stavu majetku, 
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i stavebních částí. Postupně se obnovuje také strojový park. Významnou částí schválené kon-
cepce je výstavba přívodních vodovodních řadů spojená s připojením nových obcí s již vybudo-
vanými vodovodními sítěmi a tím pádem s možností okamžitého uplatnění námi dodávané pitné 
vody. Příprava stavby Skupinový vodovod Horňácko byla zahájena již v roce 2014 a pokračuje 
dále. Pokračují rekonstrukce poruchových úseků páteřních vodovodů. V roce 2015 byla zahájena 
a z větší části realizována stavba „Dubňany – Mutěnice, zkapacitnění přívodního řadu“. 

V roce 2015 byla provedena a ukončena výstavba ČOV Nová Lhota – rekonstrukce biologie, 
čistírna byla uvedena do zkušebního provozu. Při investiční výstavbě a obnově majetku jsou 
v maximální míře využívány nové technologie jako např. vložkování potrubí apod. Efektivním 
budováním vodárenského a kanalizačního dispečinku bylo dosaženo propojení všech provozně 
významných objektů na centrální dispečink. 

Rekonstrukce a modernizace majetku se provádí na zařízeních, která jsou ve vlastnictví spo-
lečnosti. 

V roce 2015 byly pořízeny investice, dle schváleného plánu ve výši 105 mil. Kč, z toho: 

Investiční výstavba  tis. Kč 

Stavební investice 65 567 

Strojní investice 21 082

Nehmotné investice, jiné investice a ostatní investice 1 763

Pozemky 452

Smluvní závazky (splátky úvěrů, investiční úvěr SPH) 16 021

Celkem 104 885 

Schválené prioritní investice:

•  Dubňany – Mutěnice, zkapacitnění přívodního řadu. V roce 2015 byla zahájena realizace 
stavby a celkem bylo prostavěno 24 574 tis. Kč, z toho dotace poskytnutá z MZ ČR ve výši 
7 948 tis. Kč, vlastní zdroje ve výši 17 626 tis. Kč. Stavba bude dokončena v roce 2016. Cel-
ková výše investičních prostředků vynaložená na realizaci stavby se předpokládá 27 823 
tis. Kč. 

•  V roce 2014 byla zahájena projektová příprava pro realizaci stavby „Skupinový vodovod 
Horňácko“. V roce 2015 bylo ke stavbě vydáno pravomocné územní rozhodnutí a byla 
zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. V roce 2016 bude zajištěno 
stavební vodoprávní povolení, proveden výběr zhotovitele stavby a zahájena stavba. Ter-
mín dokončení se předpokládá do konce roku 2017. 

•  V roce 2015 byla provedena rekonstrukce ČOV Nová Lhota. Čistírna byla uvedena do zku-
šebního provozu, který bude po 1 roku ukončen v předpokládaném termínu k 31. 12. 2016. 
Celkové náklady na rekonstrukci činily 11 472 tis. Kč. 

Ostatní investiční zakázky, ukončené a zařazené do majetku v roce 2015: 

• Vnorovy, ul. Hlavní - rekonstrukce vodovodu v celkové hodnotě 892 tis. Kč. 
• Veselí nad Moravou, most - rekonstrukce vodovodu v celkové hodnotě 900 tis. Kč. 
• Kyjov, ul. Nerudova - rekonstrukce vodovodu v celkové hodnotě 1 603 tis. Kč. 
• Kostelec – rekonstrukce vodovodu v celkové hodnotě 445 tis. Kč. 
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• ČOV Veselí nad Moravou - zpevněné plochy v celkové hodnotě 3 128 tis. Kč. 
• Veselí nad Moravou, ul. Blatnická - rekonstrukce kanalizace v celkové hodnotě 600 tis. Kč. 
• Kyjov, ul. Nerudova - rekonstrukce kanalizace v celkové hodnotě 3 890 tis. Kč.
• ČOV Ratíškovice - příjezdová komunikace v celkové hodnotě 1 773 tis. Kč.
• Hodonín, ul. Sv. Čecha - rekonstrukce kanalizace v celkové hodnotě 4 164 tis. Kč. 
• ČOV Veselí nad Moravou - rekonstrukce řídicího systému v celkové hodnotě 1 484 tis. Kč.
• Vodárenský dispečink v celkové hodnotě 1 013 tis. Kč.

V rámci strojních investic v celkové výši 21 082 tis. Kč byla zajištěna další, postupná obnova 
strojového parku, čerpací a regulační techniky. 

Vybrané pořízené strojní investice: 
• Provoz Veselí nad Moravou, minibagr v celkové hodnotě 629 tis. Kč.
•  Úpravna vody Moravská Nová Ves, rekonstrukce elektročásti v celkové hodnotě  

2 688 tis. Kč.
• Úpravna vody Koryčany, generátor chlordioxidu v celkové hodnotě 498 tis. Kč. 
• Provoz Veselí nad Moravou, vozidlo dodávkové v celkové hodnotě 952 tis. Kč.
• Provoz Veselí nad Moravou, vozidlo kontejnerové v celkové hodnotě 1 857 tis. Kč.
• ČOV Dubňany, odvodňovací zařízení kalu v celkové hodnotě 2 641 tis. Kč. 
• ČOV Hodonín, dmychadlo v celkové hodnotě 665 tis. Kč.
• Středisko chemické služby kanalizací, vozidlo dodávkové v celkové hodnotě 942 tis. Kč.
• Kamera inspekční v celkové hodnotě 295 tis. Kč.
• Elektrocentrála v celkové hodnotě 360 tis. Kč. 
• Vestavba do kamerového vozu pro odstavení přípojek v celkové hodnotě 499 tis. Kč.

V rámci smluvních závazků v celkové výši 16 021 tis. Kč byly doplaceny splátky úvěrů 
na speciální vozidla (kombinovaný tlakový vůz, komunální - fekální vůz, kamerový vůz) v celko-
vé výši 2 690 tis. Kč, splátka investičního úvěru Střední Pomoraví/Hodonínsko ve výši 10 000 
tis. Kč, záloha na investici ČOV Svatobořice-Mistřín ve výši 3 331 tis. Kč. 

V souladu se schváleným plánem oprav byly v roce 2015 provedeny opravy a údržba v cel-
kové výši 56 104 tis. Kč. 
Z toho:  Údržba 30 468 tis. Kč 
 Jmenovité opravy 25 636 tis. Kč

Vybrané jmenovité opravy:
Vnorovy, ul. Vinohradní – oprava vodovodu 721 tis. Kč 
VDJ Bzenec – oprava potrubí v armaturní komoře 467 tis. Kč 
VDJ Pánov – oprava izolací akumulační komory a sanace 1 223 tis. Kč
Strážnice, ul. Obchodní – oprava vodovodu 447 tis. Kč 
VDJ Bukovany – oprava izolací akumulační komory a sanace 355 tis. Kč 
VDJ Roch – oprava izolací akumulačních komor 942 tis. Kč 
VDJ Bzenec – stavební opravy 299 tis. Kč 
ÚV Bzenec kalové pole – oprava nájezdu 2 501 tis. Kč 
ÚV Moravská Nová Ves – oprava střechy 1 408 tis. Kč
ÚV Moravská Nová Ves – oprava izolací akumulační komory 1 032 tis. Kč
VDJ Dražky – oprava izolací akumulačních komor 701 tis. Kč
Dubňany, ul. Komenského – oprava vodovodu 2 574 tis. Kč
Vnorovy – Lidéřovice, ul. Hlavní – oprava vodovodu 1 679 tis. Kč
Vnorovy, ul. Vinohradní – oprava kanalizace 1 951 tis. Kč 
Šardice, Za Dědinů – oprava kanalizace 625 tis. Kč 
Hodonín, U Červených domků – oprava kanalizace 2 799 tis. Kč 
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Hodonín – oprava kanalizačního sběrače A 2 715 tis. Kč 

ČOV Nová Lhota před rekonstrukcí

ČOV Nová Lhota po rekonstrukci
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Rekonstrukce přívodního řadu Dubňany - Mutěnice

Oprava vodovodu DN 300 v Dubňanech

ČOV Dubňany, nové odvodňovací zařízení kalu



23

V
ýr

oč
ní

 z
pr

áv
a 

20
15

Pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody se pracuje i v nočních hodinách

Výměna zkorodované části vodovodu - výřez na potrubí DN 300



V
ýr

oč
ní

 z
pr

áv
a 

20
15

24

Diagnostika vodovodních sítí 

Středisko diagnostiky vodovodní sítě se věnuje vyhledávání poruch na vodovodních sítích 
a provádí jejich preventivní prohlídky za účelem snižování ztrát – vyhledávání skrytých úniků 
vody. Preventivní kontroly v roce 2015 proběhly jak na přiváděcích a zásobovacích řadech, tak 
na rozvodech celých obcí. Celkem bylo během roku 2015 preventivně zkontrolováno 24 obcí 
a měst. Včasná lokace poruch je možná i díky bděle fungujícímu dispečinku, kde je možno vy-
hodnotit nárůsty zejména okamžitých průtoků pitné vody do konkrétních lokalit. Na dispečinku 
je přítomna nepřetržitá služba, všechny objekty se monitorují čtyřiadvacet hodin denně. 

Činností střediska diagnostiky bylo odhaleno či upřesněno 288 poruch různého rozsahu. 
Spoluprací pracoviště diagnostiky vodovodních sítí, dispečinku a provozu vodovodů na jednot-
livých střediscích činily za rok 2015 ztráty v trubní síti 8,3 %.

 Pro úspěšnost ve vyhledání poruch na vodovodním potrubí je nezbytné použití přesných 
moderních přístrojů, jejichž pomocí se lokalizuje potrubí a označí místa poruchy na vodovod-
ním potrubí tak, aby následné výkopové práce proběhly v co nejmenším rozsahu s cílem úspory 
nákladů na odstranění poruchy.

Používány jsou následující přístroje: 
• korelátory EUREKA3 – lokace poruch
• korelátor ENIGMA – plošná lokace poruch
• sběrače šumu PHOCUS2 – vyhledání poruch
• poslechové tyče LOG1A – vyhledání poruch
• půdní mikrofony RD 545 – vyhledání poruch
• lokátory RD 7000 a 8000 – vytyčení inženýrských sítí 

Součástí činnosti je i vytyčování vodovodního potrubí pro potřeby investorů před zahájením 
stavebních prací a dále i při přejímání vodohospodářské infrastruktury, spočívající v kontrole 
funkčnosti vytyčovacího vodiče, funkčnosti hydrantů a jiných armatur.

Do portfolia činnosti střediska patří i každoroční kontrola vnějších odběrných míst - požár-
ních hydrantů. Protokoly o této kontrole slouží občanům při stavebních řízeních jako doklad 
zajištění požární vody a pro HZS slouží podklady pro případný hasební zásah v případě požáru.

Diagnostika kanalizačních sítí 

U kanalizačních sítí rovněž dbáme na jejich pravidelnou údržbu. Kanalizace stárne a vzhle-
dem k agresivnímu prostředí se rychleji opotřebovává (mohou se objevovat drobné i větší trh-
liny v systému, který pak při zanedbání péče může zkolabovat). Proto se snažíme pravidelnými 
revizemi a pravidelnou péčí o kanalizace zajistit její dobré fungování.

V roce 2015 jsme prováděli systematickou kontrolu stavu kanalizace pro veřejnou potřebu 
prostřednictvím kamerového monitoringu (speciálním monitorovacím vozem s kamerovou ve-
stavbou). Monitorovací vůz je vybaven dvěma kamerovými vozíky, jeden je určen pro kontrolu 
kanalizačního potrubí od DN 150. Druhý kamerový vozík je vybaven přídavnou satelitní nástav-
bou, která umožňuje nahlížet do kanalizačních přípojek z kteréhokoliv místa veřejné kanalizace. 
Je to velmi účinný systém pro odhalení nelegálních přípojek. Další výbavou je strkací kamera 
do jinak nepřístupných částí kanalizačních trub menší světlosti (např. z domácností apod).

Monitorovací vůz byl doplněn o nový laserový komponent pro stanovení ovality potrubí, jež 
umožňuje 3D výstup celého úseku kontrolovaného potrubí. V současné době se dokončuje 
dodávka technologie pro uzavírání přípojek přímo z kanalizačního řadu bez nutnosti výkopo-
vých prací.
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22 220 m. Rozčlenění na jednotlivé provozy je zřejmé z přiložené tabulky:

Monitoring (m) 2011 2012 2013 2014 2015

Provoz Hodonín 3 491 5 976 4 728 5 565 7 628

Provoz Kyjov 7 947 8 424 8 774 9 103 6 456

Provoz Veselí n. M. 7 784 6 280 6 732 6 916 8 136

Celkem (m) 19 222 20 680 20 234 21 584 22 220

Moderní monitorovací vůz je využíván především při:
–  vyhodnocení technického stavu kanalizačního potrubí při potřebách provozních středisek 

(pravidelná kontrola, poruchy apod.),
– zjišťování technického stavu před opravami a rekonstrukcemi,
– vytváření plánu obnovy infrastruktury,
– přejímání nových a rekonstruovaných úseků kanalizace,
– kontrole neoprávněných připojení na veřejnou kanalizaci, 
–  aktualizaci průběhu a materiálového složení provozované kanalizace s následnou aktua-

lizací v geografickém informačním systému.

I v roce 2015 byl kamerový monitoring poskytován jako služba ostatním zákazníkům z řad 
fyzických osob a podnikatelských subjektů.

Chemická služba vodovodů 

Pitná voda ve veřejné vodovodní síti podléhá přísným a četným kontrolám na základě platné 
legislativy. Chemická služba vodovodů - zkušební laboratoř 1330 akreditovaná ČIA dle ČSN 
EN ISO 17025:2005 prošla reakreditačním řízením v listopadu 2014 a osvědčení o akreditaci 
má platné do 30. 10. 2019. Dozorové návštěvy auditorů ČIA jsou plánovány každých 15 měsíců. 

Laboratoř má akreditovány postupy vzorkování pitných, povrchových a podzemních vod. 
Dále pak senzorické, biologické, mikrobiologické a fyzikálně chemické zkoušky používané 
v rámci kontroly pitné vody. Vše je v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví hygienické poža-
davky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

V roce 2015 pracovníci provádějící mikrobiologické analýzy zavedli nový postup na stano-
vení koliformních bakterií a E.coli a to v souvislosti s vydáním nové normy ČSN EN ISO 9308-
1:2015. Správnost těchto postupů si ověřili úspěšným absolvováním mezilaboratorních porov-
návacích zkoušek. V rámci kontroly kvality práce se CHSV v průběhu roku úspěšně zúčastnila 
i dalších mezilaboratorních porovnávání v oblasti mikrobiologických a fyzikálně chemických 
akreditovaných analýz, pořádaných společností CSlab, spol. s r.o. 

Stanovení parametrů, které CHSV neprovádí, zajišťuje u akreditovaných subdodavatelů. 
Ve spolupráci se subdodavatelskou laboratoří ALS Czech Republic provádí monitorování vý-
skytu pesticidních látek ve vodě, používaných v rámci Jihomoravského a Zlínského kraje.

V roce 2015 CHSV provedla analýzu cca 5500 vzorků. 3400 vzorků bylo stanoveno v rámci 
kontroly technologie výroby vody a vyrobené vody na úpravnách vody Bzenec Přívoz, Morav-
ská Nová Ves a Koryčany, 450 vzorků v rámci monitoringu podzemních, povrchových a upra-
vených vod, 1400 vzorků v rámci kontroly vody distribuované v síti přímo u spotřebitele a 250 
vzorků pro externí zákazníky. Mezi nejvýznamnější zákazníky CHSV patří Voda Horňácka zá-
jmové sdružení, Obec Kněždub, Správa majetku obce Lovčice, Obec Suchov, VÍNO BLATEL a.s., 
KM Beta a.s., četné stavební společnosti regionu, jako je Artesia spol. s.r.o., Stavební společnost 
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Kněždub, spol. s r.o., VHS Javorník-CZ s.r.o., a dále provozovatelé ubytovacích a restauračních 
zařízení, mající povinnost provádět rozbory vody vyplývající z legislativy.

Výsledky rozborů pitné vody provozované společností Vodovody a kanalizace Hodonín, 
a.s. v jednotlivých obcích jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách společnosti 
a v elektronické podobě jsou zasílány do informačního registru Ministerstva zdravotnictví. 

Chemická služba kanalizací 

Chemická služba kanalizací – laboratoř odpadních vod, je zkušební laboratoří č.1330.2 akre-
ditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Zajišťuje odběry a fyzikálně chemické rozbo-
ry odpadních a povrchových vod a kalů z čistíren odpadních vod, splaškových vod z vyústí obcí, 
průmyslových odpadních vod a také povrchových vod z toků, a to jak pro potřeby jednotlivých 
provozů akciové společnosti, tak pro externí zákazníky.

Četnost kontrol kvality odpadních vod je v souladu s legislativou a vodoprávními rozhod-
nutími. Laboratoř v minulém roce analyzovala 5 807 vzorků při celkovém výkonu 4,8 mil. Kč, 
z toho výkony pro externí zákazníky činily 0,6 mil. Kč. Laboratoři se daří plnit požadavky všech 
zákazníků a flexibilně reagovat na jejich potřeby.

V rámci modernizace a obnovy opotřebovaného a poruchového zařízení byl pořízen nový 
přístroj na měření bioplynu, nová sušárna a nové vozidlo VW Transporter s chladící jednotkou 
a interiérem přizpůsobeným k uložení přenosných vzorkovačů, s oddělenou chladící částí k ulo-
žení vzorků odpadních nebo povrchových vod.

Poskytování objektivních a správných výsledků analýz je každoročně posuzováno auditory 
ČIA při dozorových návštěvách a také porovnáno ve srovnávacích testech laboratoří.

V loňském roce dosáhla laboratoř vynikajících výsledků v mezilaboratorním porovnávání 
zkoušek v odpadních vodách, kdy laboratoř některé parametry stanovila s maximální přesností.

Chemická služba kanalizací se při všech činnostech snaží uplatňovat metody šetrné k ži-
votnímu prostředí v souladu s vyhlášenou politikou EMS a pracuje v souladu s politikou IMS 
akciové společnosti.

Laboratoř pitných vod - vzorky ke kontrole
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Celková spotřeba elektrické energie u naší společnosti za rok 2015 činí 10 960 MWh, což 
představuje stejnou spotřebu jako v minulém roce. V roce 2015 opět naše společnost vyrobila 
nemalou část elektrické energie ve vlastní režii prostřednictvím obnovitelných zdrojů (kogene-
rační jednotky a fotovoltaické elektrárny). Struktura vyrobené elektrické energie je následující:

Výroba elektrické energie MWh/rok
Kogenerační jednotky na ČOV Hodonín – bioplyn (125 kW a 21 kW) 614
Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ÚV MNV 34
Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ÚV Bzenec-Přívoz 30
Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ČOV Bzenec 30
Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ČOV Hodonín 25
Celkem 733

Objem vyrobené elektrické energie z obnovitelných zdrojů za rok 2015 představuje úsporu 
ve výši 1,6 mil. Kč/rok.

V průběhu roku 2015 proběhla výběrová řízení na dodavatele zemního plynu a elektric-
ké energie. Současně byl zahájen projekt na využití energetického potenciálu upravené vody 
na ÚV Moravská Nová Ves instalací tepelných čerpadel. Tento způsob využití energetického 
potenciálu jak upravené vody, tak vody odpadní, bude pokračovat i v letech následujících.

Strojní investice

Cílem strojních investic za rok 2015 bylo modernizovat technologické části čistíren odpad-
ních vod a úpraven vod. Dále došlo k obnově strojních a technologických zařízení a postupné 
obměně vozového parku. Při těchto investicích je kladen důraz na moderní technologie, které 
mají zajistit vyšší produktivitu a bezpečnost práce.

Celkem bylo na strojní investice v roce 2015 vynaloženo 21 082 tis. Kč.
U čistíren odpadních vod bylo v roce 2015 investováno do technologií zajišťujících plnění 

přísných emisních limitů. Byly pořízeny řídící sondy, nová dávkování a uskladnění koagulantu, 
nová moderní čerpadla, odvodňovací zařízení kalu apod.

Modernizace a obnova vozového parku zahrnula montážní vozy, mechanizmy i osobní vozy. 
V roce 2015 proběhlo výběrové řízení na dodávku dvou fekálních vozidel s kapacitou 11,5 m3 

na podvozku vozidla Tatra s dostatečnou prostupností v lehkém terénu.

IT, GIS

IT
Pro zvýšení bezpečnosti ukládaných dat ve společnosti byly v průběhu roku 2015 nasazo-

vány ochranné prostředky. Integrovaný informační systém přinesl pozitivní výsledky ve formě 
přehlednosti a jednotném ovládání agend. Do IS NAVISION byl implementován nově vyvinutý 
modul doprava, který nahradil zastaralý původní program. 

Byly vyměněny dosluhující mikrovlnné spoje na středisku Veselí a Bzenec, pořízením novější 
technologie se zlepšila propustnost dat a spolehlivost spojení. 

Nasazení serveru pro vzdálené přístupy na kanalizační dispečink usnadňuje řešení nastalých 
problémů a rychlejší reakci na ně. 

Díky zvýšené potřebě nasazených aplikací a enormním potřebám státního aparátu na elek-
tronické výkaznictví se zvyšuje objem dat ročně až o polovinu. 
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Státem slibované sjednocení datové základny státní správy vzalo za své a na každou agendu 
máme jiný portál, jiný způsob komunikace, formuláře v navzájem nekompatibilních formátech, 
několikrát zadávaná totožná data. 

GIS – geografický informační systém
V uplynulém roce bylo přijato a zpracováno 1 819 souborů od jiných subjektů a 866 hlášení 

z našich provozů. Pro potřeby obcí a projektantů bylo vyhotoveno a připraveno 640 souborů 
podle jejich požadavků. Pomocí vlastní GPS bylo provedeno 44 měření chybějících nebo pro-
blémových částí našich sítí. Probíhala spolupráce pracoviště GIS na provozních a kanalizačních 
řadech, včetně následného tisku mapových podkladů. Pracoviště rovněž poskytovalo v průbě-
hu celého roku podpůrné práce pro potřeby jednotlivých provozů a oddělení podniku (tisky, 
skenování, aktualizace a údržba GIS software atd.) 

Do databáze GIS bylo naskenováno a vloženo 2 144 nových dokumentů včetně jejich napo-
jení na objekty databáze. V archivu GIS je momentálně uloženo 31 405 dokumentů.

Dokončilo se testování prohlížeče GISu pro operační systém Android. Postupně dojde k na-
sazení u našich zaměstnanců. Uživatelé získávají jednoduchý, přehledný a přesto velmi zajíma-
vý nástroj pro rychlý přístup k datům jak v terénu, tak v kanceláři. 

Podařilo se technicky dokončit propojení mezi softwarem GIS a ZIS. Zatím je však reálně 
propojena pouze vodovodní síť a to na cca 90 % všech odběrných míst. 

Byl vybrán nový dodavatel WMS služeb na Ortofotomapy. Došlo tím nejen ke zvýšení kvality, 
ale i k finanční úspoře.
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Plánovaný fyzický počet 271 zaměstnanců byl dodržen. Přepočtený počet zaměstnanců byl 
proti plánu 268,9 nižší a činil 268,3. Důvodem je skutečnost, že 3 zaměstnankyně kategorie THP 
mají zkrácený pracovní úvazek. Další příčinou jsou např. nenavazující pracovní poměry (výstu-
py a nástupy na pracovní místo).

Z celkového počtu zaměstnanců je 198 mužů a 69 žen, v dělnické kategorii 178 zaměstnanců 
a v kategorii technickohospodářských pracovníků 93.

Průměrný věk zaměstnanců činí u mužů 47,2 let a u žen 46,8 let.

Kvalifikační struktura dosaženého vzdělání:
Základní 12
Střední odborné 144
Střední odborné (vyučen + maturita) 13
Střední odborné (maturita) 70
Vyšší odborné  3
Vysokoškolské 29

Lidské zdroje – hodnocení efektivnosti vzdělávacích akcí

Mimo běžnou agendu bylo v průběhu roku zajišťováno další vzdělávání zaměstnanců, pro-
hlubování jejich kvalifikace a v neposlední řadě byla zabezpečena i péče o jejich zdraví. 

Osobnostní rozvoj zaměstnanců je důležitou složkou péče o zaměstnance a přispívá k dal-
šímu rozvoji celé naší společnosti. Hlavními směry vzdělávání v uplynulém roce byly odborné 
semináře a kurzy zaměřené na zvýšení odbornosti, profesních znalostí a standardní školení 
ke změnám v legislativě.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti probíhalo v souladu se směrnicí S-UR-07 Výcvik, po-
vědomí a odborná způsobilost zaměstnanců, a to jak na základě legislativy, tak na základě 
požadavků vedoucích jednotlivých oddělení.

V roce 2015 bylo na vzdělávací akce vynaloženo celkem 629 tis. Kč, a to na vzdělávání za-
městnanců dělnických profesí dle platné legislativy (vyhl. 50/78 Sb., profesní řidiči a řidiči refe-
renti, strojníci, řidiči VZV, strojníci stavebních strojů, vazači, jeřábníci, svářeči, obsluha tlakových 
nádob a plynových zařízení) a na realizaci dalších vzdělávacích akcích, jako byla školení BOZP 
a PO, ekonomické kurzy, vodohospodářství, management, personalistika, legislativa.

Dvakrát do roka pořádají vodohospodářské společnosti sportovní akce pro zájemce z řad za-
městnanců příbuzných společností. I na těchto akcích nás úspěšně reprezentují naši zaměstnanci.

Všichni noví zaměstnanci jsou při nástupu proškolování v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a v oblasti systému kvality. Dále pak jsou zaškoleni přímo na příslušném praco-
višti svým vedoucím nebo mistrem.

Pokračovala rovněž spolupráce se středními a vysokými školami v oblasti poskytování pro-
vozní praxe studentů. V roce 2015 byla 4 studentům středních a vysokých škol umožněna 
praxe na provozech společnosti dle zaměření (oboru) jejich studia – informatika, účtárna, ČOV, 
z toho jedna dobrovolná praxe na objektech VaK.

Již tradičně uspořádala naše společnost setkání pro své bývalé zaměstnance – důchodce. 
Toto setkání bylo ze strany zúčastněných opět hodnoceno velmi pozitivně.

Další peněžní i nepeněžní výhody vyplývající pro zaměstnance z uzavřené KS jsou:  
příspěvek na stravování, odměny při životních a pracovních jubileích, odměny při prvním skon-
čení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod, osobní konta 
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zaměstnanců – Flexi passy, příspěvek na penzijní připojištění, poskytování ochranných nápojů 
– v letních měsících iontové a v zimních měsících teplé nápoje. 

Zaměstnancům vybraných profesí (dle Kolektivní smlouvy) byl poskytnut příspěvek na re-
habilitační a rekondiční pobyty v lázních a hrazeno očkování proti klíšťové encefalitidě a žlou-
tence. Každému zaměstnanci, který projevil zájem, bylo ze sociálního fondu hrazeno očkování 
proti chřipce.

Vzájemné závazky zaměstnavatele i odborové organizace vyplývající z uzavřené kolektivní 
smlouvy byly naplněny. Pro rok 2016 byla dne 24. 11. 2015 uzavřena nová Kolektivní smlouva.

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců
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Hospodaření společnosti bylo řízeno ve shodě se schválenými záměry a strategií společ-
nosti. Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 
Sb. a Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které účtují v soustavě pod-
vojného účetnictví. V souladu s těmito zákony vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 
27 123 989,02 Kč. Tento zisk dává předpoklad k naplnění jednotlivých fondů. 

Společnosti vznikla za rok 2015 povinnost odvádět daň z příjmu právnických osob.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč)

Rok 2011 2012 2013 2014 2015

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

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

Rezervní fond 210 761 219 064 226 669 265 795 286 680 

Statutární fondy - soc. fond 708 156 537 648 718

Nerozdělený zisk min. let 26 357 26 357 26 592 0 0

Neuhrazená ztráta min. let -26 357 -26 357 -26 357 0 0

Hospodářský výsledek 10 153 12 269 17 179 25 556 27 126

Jiný výsledek hospodaření min. let 0 0 0 -26 357 -26 357

Vlastní kapitál celkem 1 118 025 1 127 892 1 141 023 1 162 045 1 184 570

Návrh na rozdělení zisku (Kč)

Zisk k rozdělení 27 123 989,02
Rezervní fond    1 356 199,45 
Sociální fond  1 900 000,00
Tantiémy      123 600,00
Podíly na zisku    2 813 209,41 
Nerozdělený zisk   20 930 980,16 

Změny v přijatých úvěrech (tis. Kč)

Úvěr Zahájení čerpání úvěru Výše úvěru Zůstatek k 31. 12. 2015

Investiční úvěr SP/H (do r. 2025) 2010 160 000 100 000
V letech 2008 – 2011 byl pro financování rozsáhlého projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko 

využit revolvingový úvěr. Po dokončení rekonstrukce byl revolvingový úvěr překlopen na in-
vestiční úvěr ve výši 160 000 tis. Kč, zůstatek k 31.12.2015 činí 100 000 tis. Kč.

Cenová politika
 
Společnost i v roce 2015 uplatňovala dvousložkovou formu vodného a stočného. Její pohyb-

livá složka byla jednotná pro všechny odběratele.
Cena:

– Vodné 26,09 Kč/m³ (bez DPH)
– Stočné 31,66 Kč/m³ (bez DPH)
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Pevná složka ceny vodného i stočného zůstala pro jednotlivé kategorie od zavedení dvou-
složkové formy vodného a stočného (rok 2003) na stejné úrovni.

Tržby a výnosy

Struktura výnosů (tis. Kč)

 2011 2012 2013 2014 2015

Úprava a rozvod vody včetně vody předané 166 480 166 865 182 728 185 568 196 947

Odvádění a čistění odpadních vod 176 221 187 397 191 982 199 370 201 059

Služby stavebně – montážního charakteru 3 405 4 639 5 099 4 960 4 150

Kanalizační práce 4 970 5 593 5 247 5 983 5 824

Ostatní služby 1 996 1 764 2 097 2 048 2 702

Tržby celkem 353 072 366 258 387 153 397 929 410 682

Celkový objem tržeb v roce 2015 vzrostl oproti roku 2014 o 3,2 %. 
Na úseku úpravy a dodávky pitné vody včetně vody předané vzrostl objem výnosů o 6,1 %. 

Na objemu prodané pitné vody se podílí obyvatelstvo 68,7 % a ostatní odběratelé 31,3 %. 
Objem tržeb na úseku odvádění a čistění odpadních vod vzrostl proti minulému roku o 0,8 %. 

V hmotných jednotkách zaznamenáváme proti minulému roku mírné snížení (plnění na 96%), 
zejména vlivem poklesu fakturovaného množství odpadních vod z důvodu předání kanalizační 
sítě a ČOV Milotice svazku obcí Milotice.

Ostatní doplňkové činnosti představují zejména služby stavebně montážního charakteru, 
kanalizační práce, rozbory pitných a odpadních vod, diagnostika vodovodních a kanalizačních 
sítí a služba GIS. Jejich objem vykazuje snížení proti roku 2014 o 315 tis. Kč. 

Struktura výnosů (mil. Kč)
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Zpráva dozorčí rady

Vážení akcionáři,
dovolte, abych Vás v souladu s platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Ho-

donín, a.s., zákonem o obchodních korporacích a právním řádem ČR seznámil se závěrečnou 
zprávou o činnosti dozorčí rady za rok 2015 s tím, že dne 4.6.2015 proběhla řádná valná hroma-
da společnosti, na které byly voleny orgány společnosti.

V uvedeném časovém rozmezí dozorčí rada uskutečnila celkem 9 zasedání a 2 společné jed-
nání s představenstvem. Z toho 5 zasedání do konání řádné valné hromady ve složení Ing. Vla-
dimír Elšík - předseda, Mgr. Renata Smutná, Ing Josef Uhlík, MUDr. Jiří Kubrický, pan František 
Lang a JUDr. Josef Fiala, MBA, LL.M. Po valné hromadě dozorčí rada pracovala v následujícím 
složení Ing. Vladimír Elšík - předseda, Mgr. Renata Smutná - místopředsedkyně, Ing. Bc. Anna 
Hubáčková, Bc. Jana Gajošová, pan Františk Lang a JUDr. Josef Fiala, MBA, LL.M. Předseda 
dozorčí rady se pravidelně účastnil jednání představenstva nebo byl zastoupen JUDr. Josefem 
Fialou, MBA, LL.M.

Dozorčí rada působila ve všech oblastech společnosti v součinnosti s představenstvem 
a managementem společnosti se zaměřením na kontrolní činnost věnující se zejména: 

– ekonomickým výsledkům v jednotlivých měsících a čtvrtletích v průběhu roku 2015,
– účetní závěrce za rok 2015,
–  opravám, údržbě, investicím a stavu vlastněného i provozovaného majetku s návazností 

na nové investice (Skupinový vodovod Horňácko - zajištění dodávky vody novým odbě-
ratelům),

– přípravě valné hromady konané 4.6.2015,
–  inventarizaci majetku společnosti, kdy členové byli osobně přítomni na těchto probíhají-

cích dílčích inventarizacích, 
–  výkupům pozemků v zájmových územích společnosti jako jsou prameniště a stavby sou-

visející,
– plnění plánu vodného a stočného a návrhům ceny vodného a stočného pro rok 2016,
– obchodní politice a získávání dalších odběratelů, například obce Radějov a Hrušky,
– kontrole stavu objektu ÚV Koryčany a jejího zabezpečení,
–  kontrole postupu prací přímo na místě samém v období záruky na ÚV Bzenec – Přívoz 

po dokončených pracích,
– stavu pramenišť v období letního sucha,
–  znepokojivé situaci, týkající se procesu povolování těžby štěrkopísku v k. ú. Uherský Os-

troh nacházející se v okolí jímacích území pramenišť v k. ú. Moravský Písek a Uherský 
Ostroh,

–  návrhu hospodářského plánu společnosti na rok 2016 pro zabezpečení ekonomiky spo-
lečnosti.

Výsledky činnosti dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti konanou dne 9. 6. 2016

1.  Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. jednalo 
v průběhu roku 2015 vždy v souladu se Stanovami společnosti, nového platného právního 
řádu ČR (zákona o obchodních korporacích) účinného od 1.1.2014 a nebylo zjištěno jejího 
porušování.

2.  Tedy v průběhu roku 2015 neobdržela dozorčí rada žádnou stížnost či podnět, který by 
musela řešit vůči společnosti a ani zprávu statutárního orgánu o vztazích.

3.  Činnost dozorčí rady v uplynulém roce byla zaměřena na hospodaření společnosti, kde 
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běžným výsledkům hospodaření v roce 2015 pravidelně projednávaných v DR, zejména 
projednávání pohledávek po lhůtě splatnosti.

4.  Na společném jednání představenstva a dozorčí raby dne 31.3.2016 byla projednána zprá-
va auditora k účetní závěrce za rok 2015. Dozorčí rada projednala na svém zasedání dne 
5.4.2016 roční účetní závěrku za rok 2015, která byla auditována auditorem JUDr. Fran-
tiškem Vychodilem, Národní třída č. 71, 695 01 Hodonín, číslo oprávnění 0376. Auditorská 
zpráva pro akcionáře je uvedena ve výroční zprávě 2015.

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

6.  Dozorčí rada na základě dosažených hospodářských výsledků v roce 2015 a dle návrhu 
představenstva projednaného v dozorčí radě společnosti 5.4.2016, doporučuje valné hro-
madě předloženou účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zisku za rok 2015 schválit. 

Ing. Vladimír Elšík 
předseda DR

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou oso-
bou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Společnosti nevznikly právní důvody zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami ve smy-
slu ustanovení § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. 
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2015 v tis. Kč

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

O
zn

ač
en

í

Aktiva Řádek
Běžné účetní období 

Minulé 
období 

brutto korekce netto netto

AKTIVA CELKEM 001 3 100 612 -1 635 337 1 465 275 1 434 622

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

B. Dlouhodobý majetek 003 2 843 037 -1 628 999 1 214 038 1 217 744

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 21 852 -21 514 338 573

B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

B.I.3. Software 007 20 854 -20 516 338 501

B.I.4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0

B.I.5. Goodwill 009 0 0 0 0

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 998 -998 0 72

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0

B.I.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

012 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 2 821 185 -1 607 485 1 213 700 1 217 171

B.II.1 Pozemky 014 38 405 0 38 405 37 954

B.II.2. Stavby 015 2 117 947 -1 189 574 928 373 958 605

B.II.3.
Samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí

016 590 505 -415 862 174 643 174 461

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0

B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 2 576 -2 049 527 590

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 28 322 0 28 322 5 388

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 43 430 0 43 430 40 173

B.II.9, Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0

B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 0

B.III.2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem

025 0 0 0 0

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0

B.III.4.
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv

027 0 0 0 0

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 031 256 563 -6 338 250 225 215 949

C.I. Zásoby 032 5 042 -52 4 990 5 653

C.I.1. Materiál 033 5 042 -52 4 990 5 653

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0

C.I.3. Výrobky 035 0 0 0 0

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2015 v tis. Kč

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

O
zn

ač
en

í

Aktiva Řádek
Běžné účetní období 

Minulé 
období 

brutto korekce netto netto

C.I.5. Zboží 037 0 0 0 0

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 0

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0

C.II.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

C.II.4. Pohledávky za společníky 043 0 0 0 0

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0

C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

C.II.7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 157 908 -6 286 151 622 149 102

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 40 224 -6 286 33 938 34 122

C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0

C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

C.III.4. Pohledávky za společníky 052 0 0 0 0

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 22 465 0 22 465 22 542

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 056 0 3 056 3 315

C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 90 380 0 90 380 87 612

C.III.9. Jiné pohledávky 057 1 783 0 1 783 1 511

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 93 613 0 93 613 61 194

C.IV.1. Peníze 059 387 0 387 246

C.IV.2. Účty v bankách 060 93 226 0 93 226 60 948

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení 063 1 012 0 1 012 929

D.I.1. Náklady příštích období 064 1 015 0 1 015 929

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

D.I.3. Příjmy příštích období 066 -3 0 -3 0

Kontrolní číslo 999 12 401 436 -6 541 348 5 860 088   
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Pasiva Řádek
Běžné 
účetní 
období

Minulé 
účetní 
období

PASIVA CELKEM 067 1 465 275 1 434 622

A. Vlastní kapitál 068 1 184 570 1 162 045

A.I. Základní kapitál 069 797 076 797 076

A.I.1. Základní kapitál 070 797 076 797 076

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0

A.I.3. Změny základního kapitálu 072 0 0

A.II. Kapitálové fondy 073 99 327 99 327

A.II.1. Ážio 074 2 136 2 136

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 97 191 97 191

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 077 0 0

A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 078 0 0

A.II.6. Rozdíly z ocenění při přemenách obchodních korporací 079 0 0

A.III. Fondy ze zisku 080 287 398 266 443

A.III.1. Rezervní fond 081 286 680 265 795

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 082 718 648

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 083 -26 357 -26 357

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 084 0 0

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 085 0 0

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 -26 357 -26 357

A.V.1 Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 087 27 126 25 556

A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 0 0

B. Cizí zdroje 089 277 515 270 274

B.I. Rezervy 090 0 0

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 091 0 0

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 092 0 0

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 093 0 0

B.I.4. Ostatní rezervy 094 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 095 34 179 33 263

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 096 0 0

B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 097 0 0

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 098 0 0

B.II.4. Závazky ke společníkům 099 0 0

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0

B.II.6. Vydané dluhopisy 101 0 0

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0

B.II.8. Dohadné účty pasivní 103 0 0

B.II.9. Jiné závazky 104 0 0

B.II.10. Odložený daňový závazek 105 34 179 33 263
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Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2015 v tis. Kč

O
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í

Pasiva Řádek
Běžné 
účetní 
období

Minulé 
účetní 
období

B.III. Krátkodobé závazky 106 143 336 124 321

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 107 29 324 18 337

B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 0 0

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 109 0 0

B.III.4. Závazky ke společníkům 110 83 93

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 111 0 0

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 112 3 646 3 781

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 113 9 127 9 363

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 67 102 61 239

B.III.9. Vydané dluhopisy 115 0 0

B.III.10. Dohadné účty pasivní 116 27 746 24 855

B.III.11. Jiné závazky 117 6 308 6 653

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 118 100 000 112 690

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 100 000 110 000

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 120 0 2 690

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 121 0 0

C.I. Časové rozlišení 122 3 190 2 303

C.I.1. Výdaje příštích období 123 3 182 2 295

C.I.2. Výnosy příštích období 124 8 8

Kontrolní číslo 999 5 830 784 5 710 629
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Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ 49454544

O
zn

ač
en

í

Text Řádek              
Běžné 
účetní 
období

Minulé 
účetní 
období

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0

+ Obchodní marže 03 0 0

II. Výkony 04 410 682 397 930

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 410 682 397 929

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

II.3. Aktivace 07 0 1

B. Výkonová spotřeba 08 160 344 147 400

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 83 123 84 380

B.2. Služby 10 77 221 63 020

+ Přidaná hodnota 11 250 338 250 530

C. Osobní náklady 12 120 501 117 563

C.1. Mzdové náklady 13 87 364 85 170

C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 14 584 701

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 29 906 29 069

C.4. Sociální náklady 16 2 647 2 623

D. Daně a poplatky 17 1 765 1 834

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 87 853 90 746

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 222 416

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 193 355

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 29 61

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 104 6

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 97 0

F.2. Prodaný materiál 24 7 6

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

25 208 216

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1 620 1 316

H. Ostatní provozní náklady 27 3 304 4 318

V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 30 38 445 37 579

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

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0

VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem

34 0 0

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 v tis. Kč

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

O
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í

Text Řádek              
Běžné 
účetní 
období

Minulé 
účetní 
období

IX. Výnosy z přecenění  cenných papírů a derivátů 39 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0

X. Výnosové úroky 42 16 62

N. Nákladové úroky 43 4 495 5 124

XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0

O. Ostatní finanční náklady 45 546 523

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 -5 025 -5 585

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 6 294 6 438

Q.1. splatná 50 5 378 4 468

Q.2. odložená 51 916 1 970

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 27 126 25 556

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0

S.1. splatná 56 0 0

S.2. odložená 57 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 27 126 25 556

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) 61 33 420 31 994

Kontrolní číslo 99 1 834 111 1 777 281
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Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ 49454544

O
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í

Text Řádek
 Účetní období

Sledované Minulé

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

1 Počáteční zůstatek 2 797 076 797 076

2 Zvýšení 3 0 0

3 Snížení 4 0 0

4 Konečný zůstatek 5 797 076 797 076

B Základní kapitál nezapsaný v obch. rejstříku 6 0 0

1 Počáteční zůstatek 7 0 0

2 Zvýšení 8 0 0

3 Snížení 9 0 0

4 Konečný zůstatek 10 0 0

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

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

2 Poč. zůstatek vl.akcií a vl. obch. podílů 13 0 0

3 Změna stavu účtu 252 14 0 0

4 Konečný zůstatek účtu 252 15 0 0

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

D Ážio 17 2 136 2 136

1 Počáteční zůstatek 18 2 136 2 136

2 Zvýšení 19 0 0

3 Snížení 20 0 0

4 Konečný zůstatek 21 2 136 2 136

E Ostatní kapitálové fondy 22 97 191 97 191

Počáteční zůstatek 23 97 191 97 191

Zvýšení 24 0 0

Snížení 25 0 0

Konečný zůstatek 26 97 191 97 191

F Rezervní fondy 27 286 680 265 795

1 Počáteční zůstatek 28 265 795 226 669

2 Zvýšení 29 20 885 39 126

3 Snížení 30 0 0

4 Konečný zůstatek 31 286 680 265 795
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2015 v tis. Kč

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

O
zn

ač
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í

Text Řádek
 Účetní období

Sledované Minulé

G Statutární a ostatní fondy ze zisku 32 718 648

1 Počáteční zůstatek 33 648 537

2 Zvýšení 34 1 700 1 700

3 Snížení 35 1 630 1 589

4 Konečný zůstatek 36 718 648

H Kapitálové fondy 37 97 191 97 191

1 Počáteční zůstatek 38 97 191 97 191

2 Zvýšení 39 0 0

3 Snížení 40 0 0

4 Konečný zůstatek 41 97 191 97 191

I Nerozdělený zisk minulých let 42 0 0

1 Počáteční zůstatek 43 0 26 592

2 Zvýšení 44 19 608 0

3 Snížení 45 19 608 26 592

4 Konečný zůstatek 46 0 0

J Nerozdělená ztráta minulých let 47 0 -26 357

1 Počáteční zůstatek 48 0 -26 357

2 Zvýšení 49 0 0

3 Snížení 50 0 -26 357

4 Konečný zůstatek 51 0 0

K Jiný výsledek hospodaření minulých let 52 -26 357 0

1 Počáteční zůstatek 53 -26 357 0

2 Zvýšení 54 0 0

3 Snížení 55 0 26 357

4 Konečný zůstatek 56 -26 357 -26 357

L Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 57 27 126 25 556
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Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ 49454544

O
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í

Text  tis. Kč

P Stav peněž. prostředků a peněž.ekvivalentů na začátku období 61 194

Peníze 61 194

Peněžní ekvivalenty 0

(A) Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) 0

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 33 418

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 93 548

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 87 853

Odpis pohledávek 189

Odpis opravné položky k nabytému majetku 0

A.1.2. Změna stavu opravných položek 217

Změna stavu rezerv 0

Změna stavu přechodných účtů 927

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -117

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

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 4 495

Vyúčtované výnosové úroky -16

A.1.6. Ostatní vlivy 0

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 126 966

kapitálu a mimořádnými položkami

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 11 425

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 30

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 10 723

A.2.3. Změna stavu zásob 672

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými polož. 138 391

A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných -4 495

A.4. Přijaté úroky (s vyjímkou inv. společností a inv. fondů) 16

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  za minulá období -6 013

A.6. Příjmy z mimořádných činností 0

Výdaje z mimořádných činností 0

Uhrazená splatná daň z příjmů z mimořádných činností 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 127 899

(B) Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -74 631

B.1.1. Pořízení HIM a NIM -79 827

B.1.2. Pořízení finančních investic 0

B.1.3. Úhrada odpisů při komplexním pronájmu 0

B.1.4. Změna stavu investičních závazků 5 196

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 193

B.2.1. Příjmy z prodeje NIM a HIM 193
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Přehled o peněžních tocích - CF  za rok 2015

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

O
zn

ač
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í

Text  tis. Kč

B.2.2. Příjmy z prodeje finančních investic 0

B.2.3. Přijaté odpisy při komplexním pronájmu 0

B.3. Poskytnuté půjčky a úvěry 0

B.3.1. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B.3.2. Půjčky a úvěry ve skupině 0

B.3.3. Ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry 0

B.4. Ostatní změny v investiční činnosti -3 331

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -77 769

(C) Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků (případně krátkodobých) -12 690

C.1.1. Změna stavu krátkodobých závazků z titulu půjček -2 690

C.1.2. Změna stavu dlouhodobých úvěrů -10 000

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

C.1.4. Změna stavu závazků z finančního pronájmu 0

C.1.5. Změna stavu ostatních závazků 0

C.2. Dopad změn vlastního jmění na peněžní prostředky -5 021

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

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

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

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -1 630

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -2 969

Uhrazená srážková daň z dividend a podílů -422

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0

C.4. Ostatní změny v oblasti financování 0

C.*** Čistý peněžní tok z finančních činností -17 711

F Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků 32 419

R Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci období 93 613

Peníze 93 613

Peněžní ekvivalenty
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM k 31. 12. 2015

Čl. I. OBECNÉ ÚDAJE

1. Popis účetní jednotky

Název Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Sídlo Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Identifikační číslo 49454544

Právní forma akciová společnost

Rozhodující předmět činnosti výroba a dodávka pitné vody

odvádění a čištění odpadních vod

provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Datum vzniku obchodní společnosti 01.01.1994

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv 
na účetní jednotce

Město Hodonín

Výše vkladů těchto účet. jednotek v % 29,29

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

Rg. B 1168 - v roce 2015 proběhla volba nového představenstva 
a nové dozorčí rady

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

V roce 2015 nedošlo ke změnám v organizační struktuře podniku.

Výkon správy a řízení při provozu společnosti je dvoustupňový.

I. stupeň řízení: ředitel společnosti 
Řídí jednotlivé náměstky technicko-provozního a obchodně-
ekonomického úseku.

II.  stupeň řízení: technicko-provozní a obchodně-ekonomický 
náměstek

Řídí jednotlivé úseky a provozy.

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky

Představenstvo

Pavel Čejka předseda, starosta Města Bzence

Ing. arch. Milana Grauová 1. místopředseda, starostka Města Hodonína, od 4.6.2015

Ing. Miloš Kozumplík 2. místopředseda, starosta Města Veselí nad Moravou, od 4.6.2015

Mgr. František Lukl, MPA 3. místopředseda, starosta Města Kyjov

František Tříska člen, starosta Města Dubňany

Ing. Josef Grmolec člen, starosta Obce Hovorany

Ing. Antonín Gazárek člen, starosta Obce Vnorovy

Dozorčí rada

Ing. Vladimír Elšík předseda, člen zastupitelstva Obce Rohatec

Mgr. Renata Smutná místopředseda, starosta Města Strážnice

Ing. Bc. Anna Hubáčková člen, starostka Obce Ratíškovice, od 4.6.2015

Bc. Jana Gajošová člen, členka Rady a zastupitelstva Města Hodonína, od 4.6.2015

JUDr. Josef Fiala, MBA, LL.M. člen, vedoucí MPO VaK Hodonín, a.s.

František Lang
člen, vedoucí úpravny vody Bzenec, VaK Hodonín a.s., předseda 
odborové organizace

2. Podniky ve skupině

Název a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní Není

jednotka podstatný nebo rozhodující vliv

Výše podílů na ZK těchto podniků Není
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Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu 
na výši podílu na ZK

Nejsou

Výše vlastního kapitálu a účetního hospodářského Není

výsledku za poslední účetní období u těchto 
podniků

Ovládací smlouvy, povinnosti z nich vyplývající Nejsou

Smlouvy o převodech zisku, povinnosti z nich 
vyplývající

Nejsou

Název, sídlo a právní forma účetních jednotek, v níž 
je účetní jednotka společníkem s neomezeným 
ručením

Nejsou

3. Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech

Průměrný přepočtený počet Zaměstnanců Z toho řídících pracovníků

268,3 19

Mzdové náklady (v tis. Kč) Zaměstnanců Z toho řídících pracovníků

(účet 521) 86 489 14 756

Odměny ostatních členů orgánů (v tis. Kč) Statutárních Dozorčích

(účet 523) 81 503

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků 
bývalých členů řídících, statutárních a dozorčích 
orgánů 

Nejsou

4. Výše půjček, záruk aj. plnění

Zápůjčky, 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

ČOV Mistřín poskytnuta bankovní záruka ve výši 49 965 tis. Kč

Ostatní plnění:

–  bezplatná předání k užívání osobních aut nebo 
jiných movitých a nemovitých věcí

– použití služebních aut manažerů i pro soukromé účely

– pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

– zápůjčka za cenu nižší, než je cena obvyklá – příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců

– využití služeb poskytovaných účetní jednotkou – pojištění soukromých vozidel zaměstnanců v rámci flotily a. s.

– platby důchodového připojištění apod.

Čl. II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH 
OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

1. Způsob ocenění:

a)  Zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní 
režii

Zásoby pořizuje organizace pouze nákupem. Tyto jsou při pořízení 
oceňovány cenami FIFO. Ocenění je zajištěno účetním programem.

b)  Dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  
vytvořeného vlastní činností

Investice jsou pořizovány dodavatelským způsobem. V souladu 
s předpisy jsou oceňovány pořizovací cenou. 

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

Nejsou CP ani podíly

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

V průběhu účetního období nebyly pořízeny investice, které by 
musely být oceněny touto cenou.

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

Vedlejšími pořizovacími náklady při pořizování zásob jsou přepravné 
a poštovné (materiál na dobírku).
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4. Podstatné změny způsobu oceňování, 
 postupů odpisování a postupů účtování oproti 
předcházejícímu účetnímu období s vyčíslením 
peněžních částek

V souladu s novelou zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a vyhláškou 
500/2002 Sb. byly od roku 2014 služebnosti (do 31.12.2013 věcná 
břemena) s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč přeřazeny do jiného 
dlouhodobého hmotného majetku. Služebnosti s PC 20-40 tis. Kč 
jsou zařazeny do jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku. 
Od roku 2014 jsou stroje a zařízení zařazeny dle nové klasifikace 
CZ-CPA. Současně bylo zkontrolováno a upraveno zatřídění dle 
jednotlivých analytických účtů majetku. Dále od roku 2014 se 
do drobného dlouhodobého hmotného majetku zařazují vodoměry 
s PC vyšší než 15 tis. Kč. Na základě novely zákona o daních z příjmů 
se  od roku 2004 stavební díla zařazují dle nové klasifikace CZ-CC .

5. Způsob stanovení OP a oprávek k majetku 
a uvedení zdroje informací

Opravné položky k pohledávkám po splatnosti 3 měsíce.

Opravné položky k bezpohybovým zásobám ve výši 10 %.

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

Odpisový plán na účetní i daňové odpisy je vypracován na jednotlivé 
skupiny DM podle CZ-CPA a CZ-CC. Odpisový plán je součástí 
číselníků používaného účetního programu a zajišťuje výpočet 
a měsíční účtování odpisů z DM v evidenci. Při odpisování je 
používaná pouze lineární metoda odpisování.

7.  Způsob přepočtu údajů v cizích měnách 
na českou měnu

Údaje v cizí měně byly přepočítávány na českou měnu pevným 
kursem, který byl platný vždy jedno čtvrtletí.

8.  Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku 
a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují 
reálnou hodnotou

Není

Čl. III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

1. Dlouhodobý majetek kromě pohledávek
a) Rozpis dlouhodobého majetku v tis. Kč

Účet PC Oprávky

Účet 013 - software 20 854 20 516

Účet 019 - ostatní DNM 998 998

Celkem účet 013, 019 a 073, 079 21 852 21 514

Účet 021

Budovy 386 837 139 582

Stavby 1 731 110 1 049 992

Celkem účet 021 a 081 2 117 947 1 189 574

Účet 022

Energetické a hnací stroje 312 276 200 451

Pracovní stroje a zařízení 26 858 19 366

Přístroje a zvláštní technická 
zařízení

80 818 61 117

Dopravní prostředky 165 174 131 937

Inventář 5 378 2 990

Celkem účet 022 a 082 590 504 415 861

Účet 029

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 576 2 049

Celkem účet 029 a 089 2 576 2 049

Účet 031

Pozemky 38 405 0

Celkem účet 031 38 405 0

b)  Rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého 
majetku v tis. Kč

Účet Přírůstky Úbytky

Účet 013 - software 198 0

Účet 019 - ostatní DNM 0 0

Celkem účet 013, 019 198 0
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Účet 021

Budovy 2 021 0

Stavby 23 209 21

Celkem účet 021 25 230 21

Účet 022

Energetické a hnací stroje 17 018 2 311

Pracovní stroje a zařízení 1 183 351

Přístroje a zvláštní technická 
zařízení

5 260 2 857

Dopravní prostředky 8 144 3 999

Inventář 295 0

Celkem účet 022 31 900 9 518

Účet 029

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 176 0

Celkem účet 029 a 089 176 0

Účet 031

Pozemky 548 97

Celkem účet 031 548 97

c) Majetek neuvedený v rozvaze v tis. Kč Drobný hmotný majetek 24 893

Drobný nehmotný majetek 553

d)  Rozpis hmotného majetku zatíženého věcným 
právem, u nemovitostí i služebností s uvedením 
povahy a formy tohoto zajištění v tis. Kč (rozpis 
přiložen)

Zástava PC Oprávky

ČOV Hodonín 247 122 129 991

ČOV Bzenec 61 990 38 078

ČOV Strážnice 16 710 4 807

ČOV Ratíškovice 9 321 1 655

e) Nájemce - finanční pronájem Není

f) Přehled majetku s tržním oceněním výrazně vyšším než v účetnictví Není

g) Zvířata Nejsou

2. Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 180 dnů v tis. Kč 6 268

b) Pohledávky se splatností více než 5 let Nejsou

c) Pohledávky k podnikům ve skupině Nejsou

d)  Pohledávky kryté podle věcného práva nebo jištěné jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu,  
s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení

Nejsou

e) Pohledávky určené k obchodování, oceněné reálnou hodnotou Nejsou

3. Vlastní kapitál

a)  Popis změn vlastního kapitálu v průběhu 
účetního období v tis. Kč

Zisk k rozdělení za rok 2014 činil 25 556 tis. Kč

Položka vlastního kapitálu Zvýšení Snížení

Rezervní fond celkem 20 885 0

– zákonný rezervní fond 1 277 0

– rezervní fond pro inv. výstavbu 19 608 0

Sociální fond 1 700 1 630

Změna stavu hospodářských 
výsledků po zdanění

1 570 0

Nerozdělený zisk minulých let 0 0

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0

Jiný výsledek hospodaření min. 
let

0 0

V průběhu účetního období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu 
o 22 525 tis. Kč.
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Odložený daňový dluh 916

Daň z příjmů 5 378

Hospodářský výsledek po zdanění 27 126

b)  Rozdělení zisku předcházejícího účetního období  
v Kč

Zisk k rozdělení za rok 2014 25 554 773,13

– rezervní fond 1 277 738,66

– sociální fond 1 700 000,00

– tantiémy 155 700,00

– dividendy 2 813 209,41

– nerozdělený zisk 19 608 125,06

c) Základní kapitál 797 076 tis. Kč

Akcie celkem 797 076 kusů

– z toho:

– akcie na jméno 749 822 kusů

– akcie na majitele 47 254 kusů

– nominální hodnota akcie 1000 Kč

– nesplacený vklad 0

– počet a hodnota vydaných dluhopisů s právem 0

výměny za akcie

4. Dluhy

a) Souhrnná výše dluhů po lhůtě splatnosti 180 dnů Nejsou

b) Dluhy se splatností více než 5 let Nejsou

c) Dluhy k podnikům ve skupině Nejsou

d) Dluhy kryté podle věcného práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění Nejsou

e)  Dluhy nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za podnik z titulu 
bankovního úvěru, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv

Nejsou

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

Nejsou

5. Rezervy

Počáteční zůstatek, tvorba a čerpání rezerv:
Počáteční 

stav
Tvorba Čerpání

459 - ostatní rezervy — — —

6. Výnosy

Rozvržení výnosů z běžné činnosti - tuzemsko výroba a rozvod vody 196 947

v tis. Kč odvádění a čištění odpadních vod 201 281

(zahraničí = 0) ostatní služby 12 454

7. Výzkum a vývoj

Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj Nejsou

8. Přeměna společnosti

a) Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik Nebyla přeměna

b) Fondy, které vznikly v důsledku přeměny Nejsou

c) Další významné údaje Nejsou

9. Výše splatných dluhů

a)  Pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti

Dluhy jsou placeny ve splatnosti

b) Veřejného zdravotního pojištění Dluhy jsou placeny ve splatnosti

10. Výše evidovaných daňových nedoplatků Nejsou daňové nedoplatky

11.  Doměrky splatné daně z příjmů za minulé 
účetní období

Nejsou doměrky
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12. Odložený daňový dluh V souladu s legislativou bylo první účtování o odloženém daňovém 
dluhu za roky 1994 - 2001 provedeno rozvahově, od r. 2002 pak bylo 
účtováno nákladově.

Stav ke 31.12.2015 je 34 178 789 Kč. 

Z toho zaúčtováno:

V r. 2002 26 356 500 Kč
první účtování o odlož. daň. dluhu 
od vzniku společnosti do r. 2001

V r. 2002 3 923 458 Kč odložený daňový dluh za r. 2002

V r. 2003 2 342 176 Kč

V r. 2004 -2 086 409 Kč

V r. 2005 -774 063 Kč

V r. 2006 -106 228 Kč

V r. 2007 -2 256 359 Kč

V r. 2008 -1 134 159 Kč

V r. 2009 -941 673 Kč

V r. 2010 274 932 Kč

V r. 2011 2 492 988 Kč

V r. 2012 1 612 312 Kč

V r. 2013 1 589 298 Kč

V r. 2014 1 970 077 Kč

V r. 2015 915 939 Kč

13. Přijaté dotace

a) Na zkapacitnění přívodního vodovodního řadu Dubňany - Mutěnice 7 948 000 Kč

b) Na provozní účely Nebyly

14. Dlouhodobé bankovní úvěry

Úvěry nebyly poskytnuty spojenými osobami, proto společnost nesestavuje test nízké kapitalizace.

Investiční úvěr na Projekt Střední Pomoraví

Výše úvěru 160 000 000,00 Fixovaná úroková sazba 3,51 % + 0,58 p. a.

Splátka za rok 2015 10 000 000,00 Zajištění úvěru - zástava ČOV Hodonín, Bzenec, Strážnice, Ratíškovice

Stav ke 31.12.2015 100 000 000,00 Poslední splátka 30.09.2025

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

Nenastaly

16. Ostatní události

V účetní jednotce v průběhu auditovaného období nenastaly 
skutečnosti, na jejichž základě by bylo nutno zpracovat zprávu 
o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních 
korporacích § 82 - 88.

I nadále jsou v platnosti dříve uzavřené smlouvy s akcionáři o nájmu 

a provozování vodohospodářských zařízení. Pohledávka EMKAM:

Na základě usnesení KS Brno o konkursním řízení jed.č. 28 K 159/95 - 
1473 dle zák. č.328/1991 Sb. byl konkurs zrušen a společnost na účet 
obdržela čásku 61 480,64 Kč, což je 1,6 % z celkové pohledávky 
3 793 434,51 Kč.
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Vše zapsáno na LV č. 653, katastrální území Ratíškovice, obec Ratíškovice
- pozemek parc.č. 3281/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/29 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 3281/30 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 3281/31 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/32 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/33 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/34 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/35 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/36 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/37 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/38 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/39 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- budova s číslem popisným, Ratíškovice, 1345, stavba technického vybavení, na parc.číslo 3281/29,3281/30

Vše zapsáno na LV č. 4482, katastrální území Strážnice na Moravě, obec Strážnice
- pozemek parc.č. 2974/3 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 2974/5 – zastavěná plocha nádvoří
- budova s číslem popisným, Strážnice, 1716, stavba technického vybavení, na parc. číslo 2974/5

Vše zapsáno na LV č. 890, katastrální území Hodonín, obec Hodonín
- pozemek č. parc.č. St.7031 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7032 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7033 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7034 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7035 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7036 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7037 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7038 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7039 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7040 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7041 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7042 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7043 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7044 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7045 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7046 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7047 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7048 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7049 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7050 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7051 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7052 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.7053 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.8427 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.8980 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. St.8981 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek č. parc.č. 9905      – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/24 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/11 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/15 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/17 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/19 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/21 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/23 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/10 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/9   – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/8   – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/7   – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
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- pozemek č. parc.č. 9906/6   – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/5   – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- pozemek č. parc.č. 9906/2   – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/1   – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/22 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/20 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/18 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/16 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/14 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/13 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/12 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9644      – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9643      – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/26 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek č. parc.č. 9906/27 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení , na parc. číslo St.7038
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7051
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7031
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7045
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7046
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7050
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.8427
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parc. číslo St.8980
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7037
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7039
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7048
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7053
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7036
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7040
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7041
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7042
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7049
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7033
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7035
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7047
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.8981
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7032
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7043
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7052
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7034
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7044

Vše zapsáno na LV č. 406, katastrální území Bzenec, obec Bzenec
- pozemek parc.č. 5103/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 5103/3 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
- pozemek parc.č. 5103/8 – zastavěná plocha nádvoří
- pozemek parc.č. 5103/9 – zastavěná plocha nádvoří
- pozemek parc.č. 5103/10 – zastavěná plocha nádvoří
- pozemek parc.č. 5103/11 – zastavěná plocha nádvoří
- pozemek parc.č. 5103/12 – zastavěná plocha nádvoří
- pozemek parc.č. 5103/13 – zastavěná plocha nádvoří
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/13
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/8
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/12
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/9
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/11
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/10








