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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

po roce Vás opět informuji o činnosti společnosti VaK Hodonín, a.s., tentokrát za rok 2017.
I v roce 2017 jsme výrazně zaměřili pozornost na oblast oprav a údržby. Původní roční plán 
byl díky dobrému hospodaření navýšen a celková suma za opravy dosáhla téměř 80 mil. Kč. 
Těmito kroky zlepšujeme stav vodohospodářské infrastruktury nejen vlastní, ale i obcí a měst 
našeho regionu.

Klíčovým bodem roku 2017 bylo dokončení výstavby přívodního vodovodního řadu na Hor-
ňácko, konkrétně do Velké nad Veličkou. Tato nová investice byla spuštěna do zkušebního 
provozu v prosinci 2017. Slavnostní akt předání nového vodohospodářského díla se uskuteční 
v měsíci březnu 2018 ve Velké nad Veličkou. Představenstvo tím naplnilo uzavřenou smlou-
vu, že na Horňácku od 1.1.2018 budou mít vodu z našeho vodovodního řadu. Investice je to 
nákladná, ale věříme, že jsme investovali dobře a výsledek se dostaví již v nejbližších letech. 
Na tomto místě chci poděkovat nejen zhotoviteli díla, firmě Artesia a jejich subdodavatelům, 
za to, že se zhostili úkolu velmi dobře, ale i všem obcím, které spolupracovaly na vytvoření 
nového přívodního vodovodního řadu.

Důležitým bodem, který představenstvo a vedení společnosti neustále projednávalo, je „Těžba 
štěrkopísku v Uherském Ostrohu“. Uzavřeli jsme smlouvu s právní kanceláří, která v našem 
zastoupení vstupuje do všech jednání týkajících se povolení těžby štěrkopísku v uvedené lo-
kalitě. K otevření dobývacího prostoru zatím nedošlo, přesto firma Jampílek podnikla nové 
kroky – odkoupila další pozemky a dosáhla souhlasu na Krajském úřadě ve Zlíně.

Starostové našich obcí pokračují v boji o záchranu vodního zdroje a zahájili další akci s Peti-
cí – „Ne, ohrožení pitné vody pro 140 tis. obyvatel“. Petici podepsanou 11 tis. lidmi jsme dne  
7. prosince předali do rukou předsedy Senátu ČR pana Milana Štěcha a bude projednána v pe-
tičním výboru. Věříme, že se dostane i na veřejné slyšení v Senátu ČR. Nemůžeme se smířit 
s tím, že již dlouhých 12 let trvá boj za záchranu zdroje pitných vod, přičemž stát vynakládá vel-
ké prostředky na zadržení dešťových vod v krajině, ale nemá zájem ochránit území se zdrojem 
pitných vod. Je něco důležitějšího než ochrana pitné vody, která bude v budoucnu nejdražší 
surovinou na světě? Již dnes se mnohé státy, ale už i naše regiony, potýkají s nedostatkem 
vody. VaK Hodonín, a.s. zaplatí ročně státu 19 mil. Kč na poplatcích za odběr surové vody a jen 
z ohroženého komplexu vodního zdroje Bzenec to představuje 13,5 mil. Kč. V rámci pravidel-
ného setkání starostů, jejichž majetek Vak provozuje, se na Skaláku uskutečnilo další setkání 
s cílem prodiskutovat potřeby měst a obcí našeho okresu v oblasti vodohospodářství. Padla 
řada dotazů, které byly akcionářům zodpovězeny. 
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Představenstvo a dozorčí rada pracují ve stejném složení, jak byly zvoleny. Dvakrát ročně jsme 
se sešli na společném jednání představenstva a dozorčí rady, abychom mohli konzultovat pří-
padné jiné názory či připomínky i z řad členů dozorčí rady.

Valná hromada dne 1.6.2017 jmenovala členy Výboru pro audit. Všichni jmenovaní členové vý-
boru splňují podmínku nezávislosti na účetní jednotce a splňují podmínky odborné způsobilos-
ti pro výkon ve Výboru pro audit. Výbor se za uplynulé období sešel 4x, připravil program čin-
nosti výboru, za účasti auditora společnosti provedl kontrolu smlouvy s auditorem k provedení 
auditu roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích. Auditor společnosti předložil 
plán auditu na rok 2017. Výbor pro audit neměl připomínky k předanému plánu a konstatoval, 
že je v souladu s platnými předpisy. Na posledním zasedání byly projednány výsledky auditu, 
které dávají předpoklad vydání výroku bez výhrad, protože účetní jednotka výkazy a ostatní 
dokumenty vede v souladu s platnými předpisy. 

Za rok 2017 jsme dosáhli dobrého hospodářského výsledku (30 388 tis. Kč) a vyprodukovali 
jsme zisk vyšší, než určoval plán.
Provozujeme 1 128 km vodovodních sítí, zásobujeme pitnou vodou 136 270 obyvatel v 69 ob-
cích. Fakturovali jsme 6 236 tis. m3 pitné vody a předali 797 tis. m3 do ostatních regionů.
U  kanalizačních sítí provozujeme 595 km, což představuje odkanalizování 105  315 obyvatel 
ve 39 obcích. Fakturace odpadních vod činila 5 802 tis. m3 a převzali jsme k vyčištění 162 tis. m3.
Průměrná spotřeba vody v provozovaném území je 86 litrů na osobu a den. Zákazník zaplatí 
pouze 0,08 Kč za litr spotřebované a vypuštěné vody.

I v  roce 2017 dochází k mírnému navýšení ceny – důvody jsou obdobné jako v předešlých 
letech: nutnost vytvoření rezervy pro rekonstrukci infrastrukturního majetku vybudovaného 
v  rámci projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko a udržení trendu oprav vodohospodářských 
děl v regionu. Zvýšení ceny vodného a stočného bylo o 4,1%. Při srovnání cen v rámci ČR je 
naše společnost s cenou 81,50 Kč, sportovní terminologií zhruba v polovině startovního pole 
dodavatelů pitné a odkanalizované vody. 
Opětovně byl diskutován převod vodohospodářského infrastrukturního majetku obcí do majet-
ku VaK Hodonín a.s. Na valné hromadě v roce 2017 nezískal tento záměr dostatečnou podporu. 

Dovolte, abych jménem představenstva poděkoval vedení společnosti a všem zaměstnancům 
za dobré výsledky a kvalitně odvedenou práci. Jsme přesvědčeni, že naše akciová společnost 
je postavena na dobrých základech a je nám schopna řešit vodohospodářskou infrastrukturu 
v celém okrese.

Pavel Čejka
předseda představenstva
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Slovo ředitele akciové společnosti

Vážené akcionářky, vážení akcionáři,

společnost Vodovody a  kanalizace Hodonín, a.s. má za  sebou další úspěšný rok. Za  tímto 
strohým konstatováním stojí každodenní poctivá a odpovědná práce, kterou ocenil pan před-
seda představenstva ve svém úvodním slově. Věřte, že si tohoto uznání všichni zaměstnanci 
společnosti velmi váží.

Rád bych této příležitosti využil k malému zamyšlení nad cenou vody. Jak víte, pohybuje se 
cena vodného a stočného, uplatňovaná v naší společnosti, kolem celostátního průměru. Je 
to zásluhou vyváženého hospodaření a  především zodpovědného řízení jejími statutárními 
orgány. Bohužel se do tohoto procesu pokouší stále častěji vstupovat stát. Poté co byl zamít-
nut návrh na zvýšení poplatků za odběr podzemní vody, připravují se legislativní změny, které 
budou znamenat pro vodárenské společnosti velké investiční a provozní náklady. U pitné vody 
půjde o zpřísnění limitů koncentrace metabolitů pesticidů. Obdobná situace nastane i v oblasti 
využití čistírenských kalů. Připravovaná vyhláška, která je iniciativou českých státních institucí, 
nikoli Bruselu, má zakázat využití kalů na půdu. To v zemi, jejíž zemědělské půdy jsou zdevas-
továny intenzivním využíváním bez adekvátního doplňování organických látek. Místo tohoto 
přirozeného a levného řešení čeká producenty kalů pořizování technologií za mnoho milionů 
korun. Zaplatíme je samozřejmě my všichni, vydělají jen někteří. Ale tak už to v životě chodí.

Závěrem mi dovolte, abych Vás ujistil, že kolektiv zaměstnanců VaK Hodonín, a.s. na všech 
úrovních a na všech provozech zůstává zárukou splnění všech stanovených úkolů.

RNDr. Pavel Koubek, CSc.
ředitel akciové společnosti
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Základní údaje o společnosti

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



9

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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Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti

Představenstvo

Funkce Jméno a příjmení
Předseda ..................................................................Pavel Čejka
1. místopředseda.....................................................Ing. arch. Milana Grauová
2. místopředseda ...................................................Ing. Miloš Kozumplík
3. místopředseda ....................................................Mgr. František Lukl, MPA
Člen ............................................................................František Tříska
Člen ............................................................................Ing. Josef Grmolec
Člen ............................................................................Ing. Antonín Gazárek

Dozorčí rada

Funkce  Jméno a příjmení
Předseda ..................................................................Ing. Vladimír Elšík
Místopředseda ........................................................Mgr. Renata Smutná
Člen ............................................................................Ing. Bc. Anna Hubáčková
Člen ............................................................................Bc. Jana Gajošová
Člen ............................................................................František Lang
Člen ............................................................................JUDr. Josef Fiala, MBA, LL.M.

Vedení akciové společnosti

Funkce Jméno a příjmení
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 2017

Výroba a distribuce pitné vody

Plán výroby pitné vody za uplynulý rok 2017 byl splněn na 101,4 %. Odběratelům akciové společnosti bylo 
fakturováno 6 236 tis. m3 pitné vody, z toho v kategorii obyvatelstvo 4 260 tis. m3 a v kategorii ostatní 
odběratelé 1 976 tis. m3. V porovnání s rokem 2016 došlo u obyvatelstva ke snížení fakturace o 83 tis. m3, 
u ostatních odběratelů ke zvýšení o 126 tis. m3.
Ukazatel celkových ztrát vody ve sledovaném roce činil 7 %. Průměrná spotřeba vody na  1 obyvatele 
v roce 2017 představovala 86,1 l/os/den, což proti roku 2016 znamená snížení o 1,2 l/os/den.
Plán vody předané byl splněn na 130 % a představoval objem 797 tis m3.
Na konci roku 2017 byla dokončena stavba přívodního řadu akce Skupinový vodovod Horňácko, která 
představuje nárůst délky vodovodní sítě v majetku společnosti o 20,7 km.
V polovině roku 2017 došlo v obci Sudoměřice ke snížení vydatnosti místních studní, jež obyvatelstvo 
využívalo jako zdroj pitné vody. V důsledku toho bylo nově zbudováno 94 vodovodních přípojek a nově 
napojeno cca 300 osob na vodovod pro veřejnou potřebu.

Vybrané údaje o vodovodech 

Provoz vodovodů Měrné 
jednotky 2013 2014 2015 2016 2017

Délka vodovodní sítě provozované celkem km 1 088 1 100 1104 1106 1128

Délka vodovodní sítě v majetku společnosti km 752 762 763 767 788

Délka vodovodní sítě cizí provozované km 336 338 338 339 340

Počet vodovodních přípojek ks 37 740 38 297 38 425 38 825 39 293

Délka vodovodních přípojek km 302 306 308 310 314

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 7 446 7 402 7 597 7 485 7 637

⊲ vody povrchové tis. m³ 900 886 879 902 942

⊲ vody podzemní tis. m³ 6 546 6 516 6 718 6 583 6 695

Voda předaná tis. m³ 613 610 668 736 797

Počet obyvatel napojených na vodovod osob 134 300 135 260 135 426 135 634 136 270
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Měrná spotřeba pitné vody (l/os/den) 

Vývoj fakturace pitné vody v letech (tis. m³/rok)

2007       2008        2009       2010         2011         2012        2013        2014        2015         2016        2017

87

86

85

84

83

82

81

2007       2008        2009       2010         2011         2012        2013        2014        2015         2016        2017

6 500

6 450

6 400

6 350

6 300

6 250

6 200

6 150

6 100

6 050

6 000

4 800

4 300

3 800

3 300

2 800

2 300

1 800

Celkem Obyvatelstvo Ostatní



13

Odvádění a čištění odpadních vod

Na  úseku odvádění a  čištění odpadních vod byl plán vody odkanalizované v  hmotných jednotkách  
splněn na 99 %. Odběratelům bylo celkem fakturováno 5 802 tis. m3 stočného, z toho obyvatelstvu 3 349 
tis. m3 a 2 453 tis. m3 ostatním odběratelům. 
Plán vody převzaté byl splněn na 98 % a představoval hodnotu 147 tis m3.
Společnost v roce 2017 operativně řešila problémy související se stavem některých částí kanalizačních 
sítí, zejména těch, které jsou provozně opotřebené nebo fyzicky i morálně zastaralé. Společnost kla-
de důraz na provádění pravidelných kontrol a údržbu kanalizační sítě tak, aby byla udržována v pro-
vozuschopném stavu a bez větších problémů či omezení zajišťovala odvádění odpadních vod. Údržba 
kanalizace je zaměřena především na čištění stokových sítí a kanalizačních přípojek tlakovými a sacími 
vozy.
Podmínkou pro bezpečný provoz a plynulé odvádění odpadních vod je i pravidelná údržba a systematic-
ké čištění zejména vybraných objektů, jako jsou shybky, lapáky písku, podchody a retenční nádrže. Platí 
však i nadále, že pro další roky je nutné počítat se stoupající potřebou finančních prostředků jak na ob-
novu vlastního infrastrukturního majetku, tak na údržbu provozovaného majetku. 

Vybrané údaje o kanalizacích 

Provoz kanalizací Měrné 
jednotky 2013 2014 2015 2016 2017

Délka kanalizační sítě provozované celkem km 619 621 597 597 594

Délka kanalizační sítě v majetku společnosti km 293 293 293 296 294

Délka kanalizační sítě cizí provozované km 326 328 304 301 300

Počet kanalizačních přípojek ks 25 373 25 480 25 571 25 688 25 831

Délka kanalizačních přípojek km 196 197 198 199 200

Počet ČOV provozovaných společností ks 24 24 23 23 24

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

Počet ČOV v majetku společnosti ks 14 14 14 14 14

Množství čištěných odpadních vod na ČOV tis. m³ 9 789 8 802 8 039 8 042 7 321

Počet obyvatel napojených na kanalizaci osob 110 000 110 128 105 623 105 351 105 315
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Přehled množství odpadních vod v obcích a městech s ČOV (tis. m³)

Přehled fakturovaného množství odpadních vod (tis. m³) 
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3  400

2 900

2 400

1 900

1 400

900

Obyvatelstvo Ostatní Srážkové
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Integrovaný systém managementu
Ve dnech 9. 1. – 12. 1. 2017 se ve společnosti uskutečnil úspěšný recertifikační audit spojený s NST (pře-
chod na revidované verze norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015). Na jeho základě vystavil certifikační 
orgán nový certifikát na další tříleté období. V rámci auditu bylo konstatováno, že cíl návštěvy byl splněn 
v celém rozsahu.

Implementovaný systém managementu kvality a životního prostředí:
⊲  naplňuje požadavky ISO 9001:2015; ISO 14 001:2015 v rozsahu „Provozování vodovodů a kanaliza-

cí pro veřejnou potřebu a související činnosti”
⊲  je funkční a dává záruku naplňování požadavků zákazníků, platné legislativy a dalších požadavků 

na ochranu ŽP
⊲ napomáhá k naplňování cílů organizace

V průběhu auditu jednotlivých oblastí byly pozitivně hodnoceny zejména:
⊲  plánovité a  systematické investice do  neustálého zlepšování vodohospodářské infrastruktury 

v majetku společnosti
⊲ pozornost věnovaná údržbě infrastruktury v majetku společnosti
⊲ implementace originálních technických řešení a technologií

V souvislosti s výše uvedeným byly, jako silná stránka společnosti vyhodnoceny:
⊲  důsledné naplňování poslání společnosti a s ním související identifikace hrozeb, resp. příležitostí 

a přijímání odpovídajících opatření ve prospěch veřejnosti a dalších zainteresovaných stran v sou-
ladu s platnou legislativou

⊲  kompetentní personál motivovaný k podpoře a aktivnímu přístupu k efektivnosti a dalšímu zlepšo-
vání integrovaného systému managementu

⊲  neustálé zlepšování infrastruktury v majetku společnosti, zvyšování efektivity realizačních procesů 
společnosti a snižování jejich dopadů na životní prostředí

ISO 50001:2011
Ve dnech 14. 8. – 15. 8. 2017 proběhla dozorová návštěva systému managementu hospodaření s ener-
giemi ISO 50001:2011 za účasti jednoho posuzovatele. Výsledek posuzování během dozorového auditu 
potvrdil, že systém hospodaření s energií (EnMS) ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je 
uplatňován v souladu s požadavky ISO 50001:2011. Na základě výsledků tohoto posuzování byla potvr-
zena platnost stávajícího certifikátu EnMS v rozsahu: „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu a související činnosti“. Konstatováno bylo mj., že společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, 
a.s. na základě svého Akčního plánu pro rok 2017 uskutečnila řadu dalších akcí souvisejících se snižová-
ním energetické náročnosti. Během auditu byla posuzována efektivita následujících projektů:
 
⊲ instalace a zprovoznění tepelného čerpadla 
⊲ instalace náhradních zdrojů elektrické energie 
⊲ pokračující rekonstrukce provozního sídla společnosti ve Veselí nad Moravou
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Majetkoprávní oddělení
Tak jako v předcházejících letech, i v roce 2017 byla podstatná část kapacity majetkoprávního odděle-
ní věnována agendě smluv. Průběžně byly uzavírány smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti 
inženýrských sítí v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, a to i s návrhy na vklad do katastru 
nemovitostí.
Podle aktuální potřeby byly uzavírány smlouvy o provozování vodních děl, případně dodatky ke smlou-
vám již existujícím. Celkově bylo zaevidováno přibližně 180 smluv.
V souladu s dlouhodobou strategií společnosti byla věnována soustavná pozornost jednání s vlastníky 
pozemků, na kterých se nacházejí zájmová území společnosti, jako např. prameniště a jejich ochranná 
pásma, čerpací stanice, atd. Cílem je nabytí těchto pozemků do vlastnictví společnosti.
Vedení akciové společnosti věnuje trvalou pozornost stavu a vývoji výše pohledávek. MPO ve spolupráci 
s ekonomickým úsekem důsledně a systematicky pracuje na jejich vymáhání. Trendem posledních let je 
postupný pokles výše pohledávek za právnickými osobami a nárůst pohledávek za fyzickými osobami.
Zhruba 200 případů ročně představuje agenda přihlašování pohledávek, návrhy na nařízení exekuce 
a určení exekutora, přihlašování do insolvenčních řízení, dědická řízení s notáři, atd.
V průběhu roku proběhlo několik jednání s Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím vodních cest ČR a Stát-
ním pozemkovým úřadem ve věci prodeje/směny pozemků ve vlastnictví a.s. v souvislosti s přípravou 
projektu Splavnění Baťova kanálu Kroměříž- Hodonín. Konečné vyřešení této záležitosti se předpokládá 
v průběhu roku 2018.
V roce 2017 byla dokončena stavba Skupinový vodovod Horňácko, umožňující zásobení obcí regionu 
Horňácka pitnou vodou z úpravny vody Bzenec. Každá etapa výstavby s sebou přinesla zvýšený rozsah 
právních úkonů. Investiční akci byla věnována velká pozornost tak, aby byla celá stavba dána do souladu 
s občanským zákoníkem a dořešena vlastnická práva v souladu se zák. 256/2013 Sb., katastrální zákon. 
Za tímto účelem byly připraveny návrhy „Dohody o úpravě vzájemných vztahů a povinností“ dle § 1746 
odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 8 odst. 3 z. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu.

Odbytová činnost

Zákaznické centrum slouží k  vyřizování požadavků zákazníků a  poskytování veškerého informačního 
servisu. Činnost pracovnic zákaznického centra zahrnuje problematiku smluv, záloh, fakturace, reklama-
ce a urgence neuhrazených odběratelských faktur. Provádí kontrolu odběratelů v  insolvenci, osobním 
bankrotu či oddlužení a dle vyhodnocení navrhují způsob vymáhání neuhrazených faktur. Zpracovávají 
a na majetkoprávní oddělení předávají podklady pro soudní vymáhání pohledávek. Vyhotovují veškeré 
písemnosti spojené s odbytem. 

Při komunikaci a poskytování služeb zákazníkům pracovnice využívají nového modulu informačního sys-
tému Favos. Postupně si osvojují nové možnosti moderní technologie MS Dynamics NAV 2016, který 
udržuje veškeré informace o zákaznících i servisu a nabízí nástroje pro manažerské vyhodnocování a re-
porting. 

Souběžně s  každodenním vyřizováním požadavků zákazníků zpracovávaly pracovnice odbytu nové 
smlouvy s odběrateli a doplňovaly stávající smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle  
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nových podmínek zákona č. 274/2001 Sb. a  nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. platných  
od 1. 1. 2014. Zákon ukládá povinnost uzavřít nové smlouvy se všemi stávajícími odběrateli do 1. 1. 2024. 
Při množství téměř 41 tisíc odběrných míst jde o  časově náročnou činnost, vyžadující systematické  
mapování a  kontrolu jednotlivých odběrných míst a  doplňování údajů vyžadovaných výše uvedenou 
legislativou. 
Praxe potvrdila účelnost zřízení kontaktního místa – dispečinku s vyvolávacím systémem. Toto řešení 
umožňuje snadnější a operativnější vyřizování požadavků zákazníků. Je důležitým místem, kde si zákaz-
níci mohou vyřídit své žádosti, reklamace, případně stížnosti.

Vodohospodářský rozvoj

V rámci vodohospodářského rozvoje je naplňována schválená Koncepce rozvoje společnosti, jejímž klí-
čovým prvkem je rekonstrukce infrastruktury s cílem dosažení obnovy nevyhovujícího (z hlediska stáří 
dosluhujícího) technického stavu majetku, zejména trubních systémů, modernizace a intenzifikace ob-
jektů, a to z pohledu technologických i stavebních částí. Průběžně probíhá i obnova strojového parku.
Významnou částí koncepce rozvoje společnosti je výstavba přívodních vodovodních řadů spojená s při-
pojením nových obcí s již vybudovanými vodovodními sítěmi a tím pádem s možností okamžitého záso-
bení jejich obyvatel kvalitní pitnou vodou, jak je tomu v případě realizace projektu Skupinový vodovod 
Horňácko.
Při investiční výstavbě a obnově majetku jsou v maximální míře využívány nové technologie jako např. 
bezvýkopové technologie, solární panely, LED, tepelná čerpadla apod. Trvale je kladen důraz na úsporu 
provozních nákladů a energií.
Efektivním budováním vodárenského a kanalizačního dispečinku bylo dosaženo propojení všech objek-
tů na centrální dispečink. Toto řešení umožnilo výrazně zvýšit efektivitu a operativnost řízení provozova-
ných objektů a sítí. 
Rekonstrukce a modernizace majetku se provádí na zařízeních, která jsou ve vlastnictví společnosti. 

V roce 2017 byly pořízeny investice dle schváleného plánu ve výši cca 114 mil. Kč. 
Z toho:

Investiční výstavba v tis. Kč 

Stavební investice 73 537

Strojní investice 20 041

Ostatní investice (technické zhodnocení, nehmotné investice, jiné investice) 2 369

Služebnosti 347

Pozemky 1 129

Smluvní závazky (splátky úvěrů, investiční úvěr SPH) 16 265

Celkem 113 688 
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Investiční zakázky realizované v roce 2017:

Skupinový vodovod Horňácko – stavba je ukončena a uvedena do zkušebního provozu. Celkové nákla-
dy stavby k 31. 12. 2017 činí 49 208 tis. Kč. 
ČOV Blatnička, rekonstrukce biologie – stavba je uvedena do trvalého provozu. 
Z ostatních investičních zakázek, ukončených a zařazených do majetku v roce 2017, jsou uvedeny pouze 
finančně významnější: 
⊲ VaK Hodonín – rekonstrukce nádvoří, sklad materiálů, v celkové hodnotě 6 195 tis. Kč. 
⊲ ČS Bukovany – VDJ Bukovany, rekonstrukce výtlačného řadu, v celkové hodnotě 2 770 tis. Kč.
⊲ Karlín – rekonstrukce vodovodu, v celkové hodnotě 4 110 tis. Kč. 
⊲ Bzenec – rekonstrukce výtlačného řadu PS 3, v celkové hodnotě 1 418 tis. Kč. 
⊲ Bzenec ČS sever – rekonstrukce stavební části, v celkové hodnotě 2 459 tis. Kč. 
⊲ Veselí nad Moravou – rekonstrukce výtlačného řadu, v celkové hodnotě 688 tis. Kč. 
⊲ Veselí, Zarazice, Za Humny – rekonstrukce vodovodu, v celkové hodnotě 2 862 tis. Kč.
⊲ Žeravice – rekonstrukce vodovodu I. etapa, v celkové hodnotě 829 tis. Kč.
⊲ Lužice, ul. Dlážděná – zaokruhování vodovodu, v celkové hodnotě 617 tis. Kč. 
⊲ ÚV Moravská Nová Ves – tepelné čerpadlo, v celkové hodnotě 3 476 tis. Kč.
⊲ Šardice, ul. Padělák a Žlíbek – rekonstrukce kanalizace, v celkové hodnotě 5 695 tis. Kč. 
⊲ Starý Poddvorov – posílení vodovodu, v celkové hodnotě 281 tis. Kč. 
⊲ Milotice – propojení vodovodu u OÚ, v celkové hodnotě 264 tis. Kč. 
⊲ VaK Hodonín – rekonstrukce autodílny, v celkové hodnotě 1 446 tis. Kč. 
⊲ VaK Hodonín – rekonstrukce nádvoří III. etapa, v celkové hodnotě 4 167 tis. Kč.

V rámci strojních investic v celkové výši 20 041 tis. Kč, byla zajištěna další, postupná obnova strojového 
parku, čerpací a regulační techniky. 

Z pořízených strojních investic jsou uvedeny vybrané: 
⊲ Vozidlo dodávkové – dílna (provoz Veselí nad Moravou), v celkové hodnotě 1 108 tis. Kč.
⊲ Vozidlo nákladní – (provoz Kyjov), v celkové hodnotě 1 113 tis. Kč. 
⊲ Vozidlo dodávkové – dílna (provoz Hodonín), v celkové hodnotě 1 047 tis. Kč. 
⊲ ÚV Moravská Nová Ves – elektrocentrála, v celkové hodnotě 1 210 tis. Kč 
⊲ ÚV Koryčany – elektrocentrála, v celkové hodnotě 799 tis. Kč. 
⊲ Vozidlo dodávkové – dílna (ČOV Kyjov), v celkové hodnotě 968 tis. Kč. 
⊲ Vozidlo – montážní dílna (ČOV Svatobořice-Mistřín), v celkové hodnotě 816 tis. Kč 

V rámci smluvních závazků v celkové výši 16 934 tis. Kč, jsou hrazeny splátky úvěrů za speciální vozi-
dla (fekální vozy) v celkové výši 2 934 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 2017 provedeny opravy a údržba v celkové výši vy-
naložených prostředků 79 769 tis. Kč. 
Z toho: 
Ostatní opravy a údržba celkem 34 325 tis. Kč 
Jmenovité opravy celkem 45 444 tis. Kč.
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Vybrané jmenovité opravy provedené v roce 2017:

⊲ VDJ Vracov – opravy izolací, v celkové hodnotě 2 027 tis. Kč.
⊲ VDJ I. Tvarožná Lhota – oprava fasády, v celkové hodnotě 260 tis. Kč. 
⊲ VDJ II. Tvarožná Lhota – oprava fasády, v celkové hodnotě 302 tis. Kč.
⊲ Ždánice, ul. Městečko – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 1 891 tis. Kč. 
⊲ VDJ Strážovice – oprava izolací akumulace, v celkové hodnotě 417 tis. Kč. 
⊲ Šardice, ul. Padělák – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 553 tis. Kč. 
⊲ Archlebov, ul. Hrachůvky – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 1 237 tis. Kč.
⊲ Ratíškovice, ul. Sportovní – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 2 450 tis. Kč. 
⊲ Dubňany, ul. Nádražní – oprava přivaděče, v celkové hodnotě 6 288 tis. Kč. 
⊲ VDJ Hovorany – oprava izolací akumulačních komor, v celkové hodnotě 495 tis. Kč.
⊲ VDJ Ždánice – oprava izolací akumulačních komor, v celkové hodnotě 1 000 tis. Kč. 
⊲ Hodonín, ul. Merhautova – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 802 tis. Kč. 
⊲ Dubňany, ul. Hodonínská – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 995 tis. Kč. 
⊲ Bzenec – oprava vodovodního přivaděče, v celkové hodnotě 872 tis. Kč. 
⊲ Lužice – oprava přivaděče, v celkové hodnotě 1 846 tis. Kč. 
⊲ Bzenec, ul. Úkolky – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 1 976 tis. Kč. 
⊲ Strážnice, ul. Rybářská – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 395 tis. Kč. 
⊲ Vnorovy, ul. Spojovací – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 723 tis. Kč.
⊲ Šardice, ul. Zemkova – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 1 888 tis. Kč. 
⊲ Hodonín, ul. Erbenova – oprava kanalizace II. etapa, v celkové hodnotě 1 086 tis. Kč. 
⊲ Hodonín, ul. Wolkerova – oprava kanalizace II. etapa, v celkové hodnotě 701 tis. Kč. 
⊲ Hodonín ČS Zámeček – oprava oplocení, v celkové hodnotě 351 tis. Kč. 
⊲ Hodonín, ul. Hornická čtvrť – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 306 tis. Kč.
⊲ Hodonín, ul. Merhautova – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 1 551 tis. Kč. 
⊲ Hodonín, ul. Skácelova – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 721 tis. Kč.
⊲ Veselí nad Moravou, ul. Sokolovská – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 354 tis. Kč. 
⊲ Věteřov – oprava kanalizační stoky D, v celkové hodnotě 736 tis. Kč.
⊲ ČOV Veselí nad Moravou – oprava dosazovací nádrže, v celkové hodnotě 659 tis. Kč.
⊲ Strážnice, ul. Jiráskova – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 2 824 tis. Kč.
⊲ Šardice, ul. Dědina – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 990 tis. Kč. 

ČOV Hodonín, oprava vstupní šnekové ČS

ČOV Bzenec, demontáž nevyužívané 
části uskladňovací nádrže
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VDJ Vracov, oprava tepelných izolací a izolací proti vodě

VDJ Ždánice, oprava tepelných izolací a izolací proti vodě

Bzenec ulice Úkolky, oprava kanalizace

ČOV Hodonín-oprava betonových povrchů vstupní ČS ČS Bzenec III Sever, oprava skeletu budovy
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Diagnostika vodovodních sítí 

Středisko diagnostiky vodovodní sítě se zabývá řešením havárií vodovodních potrubí a preventivními 
činnostmi na vodovodní síti za účelem snižování ztrát – vyhledávání skrytých úniků vody, které nejsou 
vidět na povrchu, a tedy tečou do země nebo je sbírá kanalizace.
Řešení skrytých úniků se provádí monitorováním vodovodní sítě snímáním šumu pomocí senzorů, sníma-
čů šumu, které se osazují přímo na vodovodní síť. Provádí se i tzv. hrubý odposlech, kdy se s elektroak-
ustickým zesilovačem chodí přímo po vodovodní síti a zjišťuje se poruchový signál. Následně se výsledky 
vyhodnotí počítačem. 
Vyhledání poruch bylo v roce 2017 prováděno na základě plánu preventivních prohlídek a operativně 
po nahlášení vodárenským dispečinkem, který je na základě přenosů měření průtoků schopen vyhodno-
tit potenciální poruchu v jednotlivých obcích. Dalším zdrojem informací o poruchách jsou občané, kteří 
hlásí vytékající vodu, případně propadliny. Ty se vždy prověřují, zda nejsou způsobeny unikající vodou.
Touto činností bylo v roce 2017 vyhledáno téměř 300 poruch různého rozsahu. Lokalizace poruch a ná-
sledné opravy jsou prováděny bez zbytečného prodlení s cílem eliminace úniku a případných škod po-
ruchou způsobených.
Činnost diagnostiky je jedním dílem mozaiky s údržbou, investicemi a opravami, které se pozitivně odráží 
na výsledku ztrát v trubní síti, které v roce 2017 činily 7 %.

Diagnostickou činnost provádí kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní zaměstnanci. Středisko diagnosti-
ky vodovodních sítí disponuje moderními přístroji pro diagnostiku s možností přesné lokace vodovodní-
ho potrubí a poruch na něm. Z vybavení je možno jmenovat např.:

⊲ korelátory EUREKA3 – lokace poruch
⊲ multikorelátor 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

V průběhu roku se osvědčilo nové speciální vozidlo diagnostiky vodovodních sítí s pohonem 4x4, a to ze-
jména na těžko přístupných místech a za ztížených klimatických podmínek. I tento faktor přispívá k vyšší 
efektivitě vyhledávání poruch a snižování ztrát vody v trubní síti.
Další náplní střediska byla kontrola vodovodů přejímaných do provozu (armatury, vodič apod.), vytyčení 
sítí pro stavitele a kontrola požárních hydrantů (vnější odběrná místa požární vody).

Diagnostika kanalizačních sítí 

V oblasti diagnostiky kanalizačních sítí je pozornost věnována jejich pravidelné údržbě s cílem zajistit 
jejich dobrý stav a provozní vlastnosti. Výsledky kontroly nevyhovujících částí kanalizačních sítí (např. 
uplynulá životnost) slouží jako podklady pro tvorbu plánu oprav a rekonstrukcí.
K provádění kontrol pracoviště využívá moderní kamerovou hlavu s  laserovým měřením profilů moni-
torované kanalizace do DN 1000. Vybavení kamerového vozu bylo doplněno i o nový kamerový vozík  
CT 100, který lze osadit kamerovou hlavou kompatibilní se strkací kamerou a monitorovat kanalizační  
potrubí o  menší světlosti, již od  DN 100. Tímto způsobem je dosažena vyšší kvalita záznamu oproti  
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záznamu ze strkací kamery. Stávající kamerový vozík CT 150 a vozík se satelitní nástavbou s novým men-
ším vozíkem tvoří komplexní výbavu s možností monitoringu celého rozsahu velikostí kanalizačních trub, 
včetně kanalizačních přípojek z hlavního kanalizačního řadu.
Moderní kamerový vůz Mercedes s výbavou německého výrobce „itv“, byl využit především pro moni-
toring stavu kanalizačního potrubí společnosti. Délka monitorované kanalizace pro veřejnou potřebu je 
zřejmá z tabulky uvedené níže.

Monitoring (m) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Provoz Hodonín 5 976 4 728 5 565 7 628 8 598 5 408

Provoz Kyjov 8 424 8 774 9 103 6 456 7 413 6 075

Provoz Veselí n. M. 6 280 6 732 6 916 8 136 6 683 9 210

Celkem (m) 20 680 20 234 21 584 22 220 22 694 20 693

V průběhu roku 2017 byl provozován a dolaďován i nový software WinCan pro záznam a editaci prove-
deného monitoringu.
Služeb monitorovacího vozu je využíváno i externími zákazníky při řešení problémů a poruch na kanali-
začním potrubí, při přejímání nově budovaných kanalizací apod.

Záznamy z monitoringu byly v roce 2017 využity při následujících činnostech:
⊲ Aktualizace GIS
⊲ Vyhodnocení technického stavu při sestavování plánu oprav a investic
⊲ Přejímání nových úseků kanalizace do provozování
⊲ Odhalení černých odběratelů apod.

Diagnostika kanalizačních sítí – kamerová hlava 
k nástrčné kameře

Revize štoly Mouchnice a přívodního řadu  
z ÚV Koryčany do VDJ Kyjov-Kohůtek

Typická porucha na ocelovém 
výtlačném řadu DN 600 mm  
z ÚV Bzenec do VDJ Vracov
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Chemická služba vodovodů 

Hlavní prioritou společnosti je zásobovat obyvatelstvo a průmysl kvalitní pitnou vodou. Stanovené para-
metry a ukazatele kvality pitné vody jsou soustavně sledovány akreditovanou laboratoří chemické služby 
vodovodů. Zkušební laboratoř 1330 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 17025:2005 prošla reakreditačním  
řízením v listopadu 2014, osvědčení o akreditaci je platné do 30. 10. 2019. V dubnu 2017 se v laboratoři 
uskutečnila plánovaná dozorová návštěva auditorů ČIA, během průběhu dozorové návštěvy nebyla zjiš-
těna neshoda a ze strany auditorů nebyla vznesena žádná připomínka. 

V roce 2017 se pracovníci chemické služby vodovodů zúčastnili zkoušení způsobilosti laboratoří pořáda-
ných firmou CSlab. Zkoušení proběhlo v oblasti všech mikrobiologických a chemických ukazatelů jakosti 
pitných a povrchových vod, které laboratoř provádí. Ve všech stanovovaných ukazatelích dosáhli pracov-
níci požadovanou úroveň výsledků a obdrželi osvědčení pro všechny stanovené ukazatele.

Zkoušky, které jsou součástí úplných rozborů podle platné legislativy, a laboratoř je neprovádí (stanovení 
pesticidních látek), jsou zabezpečeny subdodavatelsky u externích laboratoří s osvědčením o akreditaci. 
Hlavní subdodavatelskou laboratoří je laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o

Mezi nejvýznamnější zákazníky CHSV patří Voda Horňácka zájmové sdružení, Obec Kněždub, Správa 
majetku obce Lovčice, Obec Suchov, VÍNO BLATEL a.s., KM Beta a.s., Oseva a.s., četné stavební společ-
nosti regionu – Artesia s.r.o., Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o., VHS Javorník-CZ s.r.o, MSO servis 
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 jednotli-
vých 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 zajišťuje pro jednotlivé provozy a pro externí zákazníky odběry a fyzikálně  
chemické rozbory odpadních vod a  kalů z  čistíren odpadních vod, splaškových vod z  výpustí obcí,  
průmyslových odpadních vod a povrchových vod z toků.
Četnost kontrol kvality odpadních vod je v souladu s legislativou a vodoprávními rozhodnutími. 
Chemická služba kanalizací je již od  roku 2001 Zkušební laboratoří č. 1330.2, akreditovanou Českým 
institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) a  má zavedený systém managementu podle ČSN EN ISO /IEC 
17025:2005. Poslední reakreditace proběhla v roce 2014 a laboratoř má Osvědčení č. 779/2014 platné 
do 2. 12. 2019. V červenci 2017 proběhla pravidelná dozorová návštěva auditorů ČIA, a to bez neshod 
a připomínek, čímž laboratoř potvrdila vysokou kvalitu své práce. Další pravidelná dozorová návštěva 
auditorů ČIA je plánována na září 2018.
Činnost laboratoře je zajišťována kolektivem sedmi pracovníků, v členění – 4 laborantky, 1 vzorkař, 1 ma-
nažer kvality (který částečně zastává i funkci vzorkaře) a 1 vedoucí laboratoře. Všichni splňují předepsa-
né vzdělání. Pracoviště laboratoře je umístěno v budově na ČOV Hodonín (jejíž rekonstrukce proběhla  
v  r. 2009), byla vybavena moderním laboratorním zařízením, které plně vyhovuje provádění zkoušek. 
V laboratoři se dodržuje harmonogram kalibrace, pravidelného servisu a monitorování správné funkce 
všech přístrojů. 
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Zkoušky, které laboratoř neprovádí sama (speciální organické a anorganické analýzy náročné na tech-
nické a  přístrojové vybavení), jsou zabezpečeny subdodavatelsky u  externích laboratoří – laboratoře 
MND a.s. ZL 1328 a ALS Czech Republic ZL 1163.

Pracovníci chemické služby kanalizací se každoročně účastní přezkoušení způsobilosti laboratoří po-
řádaných CSlab spol. s r.o. V roce 2017 se laboratoř zúčastnila mezilaboratorního porovnávání vzorků 
ve vybraných ukazatelích jakosti odpadních vod. Ve všech testovaných parametrech měla stoprocentní 
úspěšnost a všechny byly stanoveny s vysokou mírou přesnosti. Pracovníci laboratoře si neustále zvyšují 
svou kvalifikaci externími školeními. 

Energetika

Společnost zaměřuje pozornost na úspory v oblasti odběru a spotřeby elektrické energie a plynu, neboť 
výdaje na energie patří ve firmě k těm zásadním.
Spotřeba elektrické energie za rok 2017 byla mírně vyšší než v roce předchozím, činila celkem 11 653 
MWh. U zemního plynu dosáhla spotřeba za rok 2017 objem 179 575 m3. Společnost vyrábí elektrickou 
energii z vlastních obnovitelných zdrojů. Na ČOV Hodonín je využíván produkt kalového hospodářství 
– bioplyn k výrobě elektrické energie a tepla. Pro spalování bioplynu jsou instalovány dvě kogenerač-
ní jednotky. Na dalších čtyřech objektech společnosti jsou instalovány fotovoltaické elektrárny, každá  
o výkonu 30 kW.
Produkce elektrické energie z těchto obnovitelných zdrojů je zřejmá z tabulky uvedené níže.

Výroba elektrické energie MWh/rok

Kogenerační jednotky na ČOV Hodonín – bioplyn (125 kW a 21 kW) 571

Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ÚV MNV 34

Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ÚV Bzenec-Přívoz 28

Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ČOV Bzenec 30

Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ČOV Hodonín 25

Celkem 688

Od  roku 2016 má společnost certifikován systém energetického managementu podle normy  
ISO 50001:2011. Zavedení systému potvrdilo správné směřování společnosti a do budoucna je zárukou 
šetrného a efektivního hospodaření s energiemi.

GIS  – geografický informační systém

V roce 2017 bylo přijato a zpracováno 912 hlášení z provozů (poruchy, plánované odstávky, revize, údrž-
ba) a 1 981 souborů s geodetickým zaměřením od jiných subjektů (geodetické společnosti, projektanti 
a zpracovatelé pozemkových úprav). 
Aplikace iGIS, která umožňuje dálkový přistup na data, zaznamenala 13 229 přístupů za rok a prohlížeč 
pro veřejnost (iGIS.WEB) zaznamenal 1 212 přístupů. Služba iGIS WEB poskytuje informace o průběhu sítí 
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a zákazník si může pomocí návodů uvedených na webových stránkách společnosti vybrat, jak se na data 
podívat nebo jak je zobrazit a vytisknout „Vyjádření o existenci sítě“. Automat na „Vyjádření o existenci 
sítě“ vyřídil 603 žádostí. Pro potřeby obcí a projektantů bylo připraveno 627 datových souborů podle 
jejich požadavků.
Postupně bylo doplněno několik nových funkcí a vylepšení nejen do softwaru pro tvorbu, ale i prohlížení 
mapových podkladů. 
Bylo dokončeno propojení dat GIS a ZIS. Hlavním úkolem GIS (geografický informační systém) je vedení 
přesné a přehledné dokumentace mapových podkladů včetně technických parametrů vodovodní a ka-
nalizační sítě. ZIS (zákaznický informační systém) mimo jiné eviduje smlouvy uzavřené s obyvatelstvem, 
uchovává adresní údaje o odběratelích a technické údaje o osazených vodoměrech. Zpracovává také 
odečty stavu vodoměrů a tvoří statistiky. Cílem spojení GIS a ZIS bylo posílení kvality a množství informa-
cí poskytovaných GIS. Základní výhodou realizovaného spojení je okamžitá odezva změn provedených 
v jednom systému a jejich okamžitý odraz v systému druhém.
Podařilo se navázat spolupráci o výměně průběhu vlastních dat se správcem plynovodů. Vybraní pracov-
níci vidí souběhy těchto sítí přímo v GISu s průběhem provozovaných vodovodů a kanalizací. 
Základ činnosti pracoviště GIS tvoří především standardní práce, jako např. kreslení a kontrola přípojek 
dle hlášení nebo kamerových prohlídek, překreslování nových zaměření, doměřování chybějících nebo 
problémových částí sítí ve vlastní režii pomocí GPS, spolupráce na tvorbě provozních a kanalizačních 
řádů včetně jejich tisků, tvorba inventarizace a ocenění majetku pro evidenci, skenování dokumentace, 
aj. 
Do databáze byla průběžně vkládána i další dokumentace jako: kolaudační rozhodnutí, povolení pro-
vozování, věcná břemena, kladečská schémata, foto, revize, protokoly z kamery, zákresy z provozních 
hlášení a poruch, smlouvy atd. Bylo uloženo 1 562 nových dokumentů včetně jejich napojení na objekty 
databáze. V archivu GIS je momentálně evidováno 34 451 dokumentů.

Personální a mzdová politika

Společnost zaměstnávala v  roce 2017 v  přepočteném stavu 268,3 zaměstnanců. Z  celkového počtu 
fyzického stavu zaměstnanců je 205 mužů a 70 žen, v dělnické kategorii 185 zaměstnanců a v kategorii 
technickohospodářských pracovníků 90.

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců:

Druh činnosti r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017

Úsek vodovodů 87,2 86,9 86,6 86,3 86,1 86,8 88,8

Úsek kanalizací 93,7 92,2 94,4 93,9 93,2 93,6 92,3

Správa 86,3 87,4 86,4 87,9 89,0 88,6 87,2

Celkem 267,2 266,5 267,4 268,1 268,3 269 268,3

Průměrný věk zaměstnanců činí u mužů 48,4 let a u žen 48,9 let.
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Kvalifikační struktura dosaženého vzdělání:
Základní 11

Střední odborné 152

Střední odborné (vyučen + maturita) 13

Střední odborné (maturita) 68

Vyšší odborné 2

Vysokoškolské 29

Lidské zdroje – hodnocení efektivnosti vzdělávacích akcí

Mimo běžnou agendu bylo v  průběhu roku zajišťováno další vzdělávání zaměstnanců, prohlubování  
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 dalšímu rozvo-
ji 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 probíhalo v souladu se směrnicí S-UR-07 Výcvik, povědomí a odborná způso-
bilost zaměstnanců, a  to jak na základě legislativy, tak na základě požadavků vedoucích jednotlivých 
oddělení.
V roce 2017 bylo na vzdělávací akce vynaloženo celkem 531 990 Kč, a to na vzdělávání zaměstnanců 
dělnických profesí dle platné legislativy (vyhl. 50/78 Sb., profesní řidiči a řidiči referenti, strojníci, řidiči 
VZV, strojníci stavebních strojů, vazači, jeřábníci, svářeči, obsluha tlakových nádob a plynových zařízení) 
a na realizaci dalších vzdělávacích akcí, jako byla školení BOZP a PO, ekonomické kurzy, vodohospodář-
ství, management, personalistika, legislativa.
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 pracovišti svým vedoucím nebo 
mistrem.
Pokračovala rovněž spolupráce se středními a vysokými školami v oblasti poskytování provozní praxe 
studentů. V roce 2017 poskytla společnost praxi 7 studentům, z toho jeden VŠ. Praxe probíhala zejména 
v laboratořích, pak také na IT oddělení a v účtárně. 
Kolektivní smlouva zaručuje zaměstnancům soubor peněžních i nepeněžních benefitů, kterými jsou: pří-
spěvek na stravování, odměny při životních a pracovních jubileích, odměny při prvním skončení pracov-
ního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod, osobní konta 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 rehabilitační a re-
kondiční pobyty v lázních a hrazeno očkování proti klíšťové encefalitidě a žloutence. Každému zaměst-
nanci, 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 2018 byla dne 30. 11. 2017 uzavřena nová Kolektivní smlouva.
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Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců

2012                      2013                        2014                      2015                      2016                     2017

96

94

92

90

88

86

84

82

80

SprávaÚsek kanalizacíÚsek vodovodů

Vodovod Horňácko – ČS Tasov
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Hospodářské výsledky společnosti 
Hospodaření společnosti bylo řízeno ve  shodě se schválenými záměry a  strategií společnosti. Účet-
nictví bylo vedeno v  souladu se zákonem 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 221/2015 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 podvojného účetnictví. V  souladu  
s těmito zákony vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 30 388 337,27 Kč. Tento zisk dává předpo-
klad k naplnění jednotlivých fondů. 
Společnosti vznikla za rok 2017 povinnost odvádět daň z příjmu právnických osob.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč)

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

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

Ážio a kapitálové fondy 99 327 99 327 99 327 99 327 99 327

Ostatní rezervní fondy 226 669 265 795 286 680 308 968 99 126

Statutární a ostatní fondy 537 648 718 801 235 002

Nerozdělený zisk min. let 26 592 0 0 0 0

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

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

Hospodářský výsledek 17 179 25 556 27 126 29 164 30 388

Vlastní kapitál celkem 1 141 023 1 162 045 1 184 570 1 208 979 1 234 562

Návrh na rozdělení zisku (Kč)

Zisk k rozdělení 30 388 337,27
Rezervní fond 1 519 416,86
Sociální fond 2 100 000,00
Investiční fond 23 854 011,00
Podíl na zisku akcionářům 2 813 209,41
Podíl na zisku členům statutárních orgánů 101 700,00
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Změny v přijatých úvěrech (tis. Kč)

Úvěr Zahájení čerpání úvěru Výše úvěru Zůstatek k 31.12.2017

Investiční úvěr SPH (2025) 2010 160 000 80 000

Fekální vozy Tatra 2 ks 2016 8 858 3 509

V  letech 2008–2011 byl pro financování rozsáhlého projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko využit re-
volvingový úvěr. Po dokončení rekonstrukce byl revolvingový úvěr překlopen na investiční úvěr ve výši 
160 000 tis. Kč, zůstatek k 31. 12. 2017 činí 80 000 tis. Kč.

Cenová politika
 
Společnost i v roce 2017 uplatňovala dvousložkovou formu vodného a stočného. Její pohyblivá složka 
byla jednotná pro všechny odběratele.
Cena:

⊲ Vodné 27,78 Kč/m³ (bez DPH)
⊲ Stočné 34,74 Kč/m³ (bez DPH)
 
Pevná složka ceny vodného i stočného zůstala pro jednotlivé kategorie od zavedení dvousložkové formy 
vodného a stočného (rok 2003) na stejné úrovni.

Tržby a výnosy

Struktura výnosů (tis. Kč)
 2013 2014 2015 2016 2017

Úprava a rozvod vody včetně vody předané 182 728 185 568 196 947 204 995 214 709

Odvádění a čistění odpadních vod 191 982 199 370 201 059 209 979 219 790

Služby stavebně – montážního charakteru 5 099 4 960 4 150 5 761 7 661

Kanalizační práce 5 247 5 983 5 824 6 131 6 699

Ostatní služby 2 097 2 048 2 702 2 966 3 448

Tržby celkem 387 153 397 929 410 682 429 832 452 307

Celkový objem tržeb v roce 2017 vzrostl oproti roku 2016 o 5,2 %.
Na úseku úpravy a dodávky pitné vody včetně vody předané vzrostl objem výnosů o 4,7 %. Na celkovém 
objemu prodané pitné vody se podílí obyvatelstvo 68 % a ostatní odběratelé 32 %. 
Objem tržeb na úseku odvádění a čistění odpadních vod vzrostl proti minulému roku o 4,7 %. 
Ostatní doplňkové činnosti představují zejména služby stavebně montážního charakteru, kanalizační prá-
ce, rozbory pitných a odpadních vod, diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí a služba GIS. Objem 
provedených služeb vykazuje proti roku 2016 zvýšení o 2 950 tis. Kč. Zdrojem navýšení bylo rozšíření 
počtu napojených zákazníků v souladu s investičními záměry obcí.
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Struktura výnosů (mil. Kč)
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Struktura nákladů (mil. Kč)
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Zpráva dozorčí rady
Vážení akcionáři,
dovolte, abych Vás v souladu s platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., 
zákonem o obchodních korporacích a právním řádem ČR seznámil se závěrečnou zprávou o činnosti 
dozorčí rady od  01.01. do  31.12.2017, která průběžně vykonávala kontrolní činnost nad hospodařením 
společnosti a představenstva. Dozorčí rada po celý rok 2017 pracovala ve stejném složení tak, jak byla 
valnou hromadou zvolena dne 04.06.2015: Ing. Vladimír Elšík, Mgr. Renata Smutná, Ing. Bc. Anna Hubáč-
ková, Bc. Jana Gajošová, František Lang a JUDr. Mgr. Josef Fiala, MBA, LL.M.
V uvedeném časovém rozmezí dozorčí rada uskutečnila celkem 8 zasedání, z nichž jedno bylo výjezdní 
za účelem kontroly stavu ÚV Moravská Nová Ves a přilehlého prameniště k této úpravně vody a 2 spo-
lečná jednání s představenstvem společnosti. 
Dozorčí rada byla pravidelně informována o činnosti představenstva společnosti a  jeho rozhodnutích, 
protože se předseda dozorčí rady pravidelně účastnil jednání představenstva nebo byl zastoupen ně-
kterým z členů DR.

Dozorčí rada působila ve všech oblastech společnosti, v součinnosti s představenstvem a managemen-
tem společnosti, se zaměřením na kontrolní činnost spočívající zejména v dohlížení na výkon působnosti 
představenstva a činnost společnosti v souladu s § 446 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění, 
soustředila se na: 

⊲ ekonomické výsledky v jednotlivých měsících, čtvrtletích, pololetí roku 2017,
⊲ opravy, údržbu, investice a stav vlastněného i provozovaného majetku, 
⊲ novou investici (Voda Horňácko) pro zajištění dodávky vody novým odběratelům,
⊲ přípravu valné hromady konané 01.06.2017,
⊲  inventarizaci majetku společnosti, kdy členové byli fyzicky přítomni na probíhajících dílčích inven-

tarizacích, 
⊲  výkupy pozemků nebo směny v zájmových územích společnosti jako jsou prameniště, příjezdové 

komunikace pro nově vznikající stavby,
⊲  plnění plánu vodného a stočného v roce 2017 s návrhem ceny vodného a stočného pro rok 2018 

ve srovnání s ostatními společnostmi se stejným předmětem podnikání v návaznosti na obchodní 
strategii,

⊲ kontrolu stavu objektu ÚV Moravská Nová Ves i s jímacím územím a jejich zabezpečení,
⊲ stav pramenišť v období letního sucha zapříčiněného vysokými teplotami,
⊲  situaci týkající se procesu povolování těžby štěrkopísku v  k. ú. Uherský Ostroh nacházející se 

v okolí jímacích území pramenišť v k. ú. Moravský Písek a Uherský Ostroh pro ÚV Bzenec-Přívoz, 
která zásobuje cca 130 tis. obyvatel,

⊲ návrh hospodářského plánu společnosti na rok 2018. 

Výsledky činnosti dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti konanou dne 31.05.2018:
1.  Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. jednalo v prů-

běhu roku 2017 vždy v souladu se Stanovami společnosti, platného právního řádu ČR, zejména 
zákona č. 90/2012 Sb., o Obchodních korporacích a nebylo zjištěno jejího porušování.

2.  V průběhu roku 2017 neobdržela dozorčí rada žádnou stížnost či podnět, který by musela řešit vůči 
společnosti a ani zprávu statutárního orgánu o vztazích.
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3.  Činnost dozorčí rady v uplynulém roce byla zaměřena na hospodaření společnosti, kde velká po-
zornost byla věnována zejména ekonomickým výsledkům za rok 2017, tj. průběžným výsledkům 
hospodaření v roce 2017 pravidelně projednávaných v DR, včetně pohledávek po lhůtě splatnosti.

4.  Na  společném jednání představenstva a  dozorčí rady dne 29.03.2018 byla projednána zpráva 
o činnosti výboru pro audit za období od 01.06. do 31.12.2017, jež je součástí zprávy představenstva 
a zpráva auditora, k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2017, která byla auditována auditorem 
Ing. Františkem Mikuláčkem, Zelničky 489/4, 695 01 Hodonín, číslo oprávnění 1448. Auditorská 
zpráva pro akcionáře je uvedena ve výroční zprávě 2017.

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

6.  Dozorčí rada na základě dosažených hospodářských výsledků v roce 2017 a dle návrhu předsta-
venstva projednaného na  společném zasedání představenstva a  dozorčí rady společnosti dne 
29.03.2018 doporučuje valné hromadě předloženou účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku 
za rok 2017 schválit. 

Ing. Vladimír Elšík 
předseda DR

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

Společnosti nevznikly právní důvody zpracovat zprávu mezi propojenými osobami ve smyslu ustano-
vení § 82, odst. 1 zákona o obchodních korporacích v platném znění. 
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Zpráva auditora
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Finanční část
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017

v tis. Kč
IČ 49454544

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

Označení Aktiva Řádek
Běžné účetní 

období 
Minulé účetní 

období 
brutto korekce netto netto

AKTIVA CELKEM 001 3 277 330 -1 770 140 1 507 190 1 485 999
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 003 3 003 227 -1 767 954 1 235 273 1 225 545
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 25 800 -22 705 3 095 2 034
    I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0 0 0
    I.2. Ocenitelná práva 006 24 802 -21 707 3 095 775
      2.1 Software 007 24 802 -21 707 3 095 775
      2.2 Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0
    I.3 Goodwill 009 0 0 0 0
    I.4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 998 -998 0 0

    I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 1 259

      5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0
      5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 0 0 1 259
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 2 977 427 -1 745 249 1 232 178 1 223 511
   II.1 Pozemky a stavby 015 2 244 527 -1 297 795 946 732 960 933
      I.1 Pozemky 016 39 549 0 39 549 38 423
      I.2 Stavby 017 2 204 978 -1 297 795 907 183 922 510
   II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 609 784 -444 669 165 115 181 156
   II.3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0
   II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 3 999 -2 785 1 214 1 358
      4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0 0 0
     .4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0
      4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 3 999 -2 785 1 214 1 358

   II.5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 119 117 0 119 117 80 064

      5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 50 092 0 50 092 46 761
      5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 69 025 0 69 025 33 303
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 027 0 0 0 0
   III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 0 0 0 0
   III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0 0 0
   III.3. Podíly - podstatný vliv 030 0 0 0 0
   III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0 0 0 0
   III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0 0 0
   III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0 0 0
   III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0 0 0 0
      7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 0 0 0 0
      7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0 0 0
C. Oběžná aktiva 037 272 952 -2 186 270 766 259 271
C.I. Zásoby 038 4 450 -137 4 313 5 432
   I.1. Materiál 039 4 450 -137 4 313 5 432
   I.2. Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 0
   I.3. Výrobky a zboží 041 0 0 0 0
     3.1 Výrobky 042 0 0 0 0
     3.2 Zboží 043 0 0 0 0
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Označení Aktiva Řádek
Běžné účetní  

období 
Minulé účetní 

období 
brutto korekce netto netto

   I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0
   I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0
C.II. Pohledávky 046 166 509 -2 049 164 460 158 628
   II.1. Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0
      1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0
      1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0
      1.3 Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0
      1.4 Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0
      1.5 Pohledávky ostatní 052 0 0 0 0
      1.5.1 Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0
      1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0
      1.5.3 Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0
      1.5.4 Jiné pohledávky 056 0 0 0 0
  II.2 Krátkodobé pohledávky 057 166 509 -2 049 164 460 158 628
    2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 43 556 -2 049 41 507 38 630
    2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0
    2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0
    2.4 Pohledávky - ostatní 061 122 953 0 122 953 119 998
    2.4.1 Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0
    2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0
    2.4.3 Stát - daňové pohledávky 064 22 414 0 22 414 22 420
    2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 3 130 0 3 130 2 944
    2.4.5 Dohadné účty aktivní 066 96 056 0 96 056 93 133
    2.4.6 Jiné pohledávky 067 1 353 0 1 353 1 501
C.III. Krátkodobý finanční majetek 068 0 0 0 0
   III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0
   III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0
C,IV Peněžní prostředky 071 101 993 0 101 993 95 211
   IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 072 295 0 295 227
   IV.2. Peněžní prostředky na účtech 073 101 698 0 101 698 94 984
D. Časové rozlišení aktiv 074 1 151 0 1 151 1 183
D.1. Náklady příštích období 075 1 150 0 1 150 1 182
D.2. Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0
D.3. Příjmy příštích období 077 1 0 1 1

Kontrolní číslo 999 15 790 076 -8 404 896 7 385 180 7 265 828
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017
v tis. Kč

Označení Pasiva           Řádek Běžné účetní období Minulé účetní období

PASIVA CELKEM 078 1 507 190 1 485 999
A. Vlastní kapitál 079 1 234 562 1 208 979
A.I. Základní kapitál 080 797 076 797 076
   I.1 Základní kapitál 081 797 076 797 076
   I.2 Vlastní podíly (-) 082 0 0
   I.3 Změny základního kapitálu 083 0 0
A.II. Ážio a kapitálové fondy 084 99 327 99 327
   II.1. Ážio 085 2 136 2 136
   II.2. Kapitálové fondy 086 97 191 97 191
     2.1 Ostatní kapitálové fondy 087 97 191 97 191
     2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 0 0
     2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 0 0
     2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 0 0
     2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 0 0
A.III. Fondy ze zisku 092 334 128 309 769
   III.1. Ostatní rezervní fondy 093 99 126 308 968
   III.2. Statutární a ostatní fondy 094 235 002 801
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 095 -26 357 -26 357
   IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 096 0 0
  .IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097 0 0
   IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 -26 357 -26 357
A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 099 30 388 29 164
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0 0
B. + C. Cizí zdroje 101 270 051 274 614
B Rezervy 102 0 0
B.  1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0
B.  2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 0
B.  3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0
B.  4 Ostatní rezervy 106 0 0
C. Závazky 107 270 051 274 614
C.I. Dlouhodobé závazky 108 121 018 131 741
   I.1 Vydané dluhopisy 109 0 0
     1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0
     1.2 Ostatní dluhopisy 111 0 0
   I.2 Závazky k úvěrovým institucím 112 83 509 96 443
   I.3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0
   i.4 Závazky z obchodních vztahů 114 0 0
   I.5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0
   I.6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0
   I.7 Závazky - podstatný vliv 117 0 0
   I.8 Odložený daňový závazek 118 37 509 35 298
   I.9 Závazky - ostatní 119 0 0
    9.1 Závazky ke společníkům 120 0 0
    9.2 Dohadné účty pasivní 121 0 0
    9.3 Jiné závazky 122 0 0
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Označení Pasiva           Řádek Běžné účetní období Minulé účetní období

CII. Krátkodobé závazky 123 149 033 142 873
C.II.1 Vydané dluhopisy 124 0 0
      1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0
      1.2 Ostatní dluhopisy 126 0 0
  II.2 Závazky k úvěrovým institucím 127 0 0
  II.3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 74 762 68 883
  II.4 Závazky z obchodních vztahů 129 30 852 29 551
  II,5 Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0
  II,.6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0
  II,7 Závazky - podstatný vliv 132 0 0
  II.8 Závazky ostatní 133 43 419 44 439
     8.1 Závazky ke společníkům 134 148 104
     8.2 Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0
     8.3 Závazky k zaměstnancům 136 0 0
     8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 3 763 3 647
     8.5 Stát - daňové závazky a dotace 138 8 492 7 837
     8.6 Dohadné účty pasivní 139 24 584 26 640
     8.7 Jiné závazky 140 6 432 6 211
D. Časové rozlišení pasiv 141 2 577 2 406
D. 1. Výdaje příštích období 142 2 569 2 398
D. 2. Výnosy příštích období 143 8 8

Kontrolní číslo 999 6 406 456 6 328 670
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
v tis. Kč

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

Označení Text Řádek              Běžné účetní období Minulé účetní období
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 451 634 429 832
II. Tržby za prodej zboží 02 0 0

A. Výkonová spotřeba 03 183 955 173 499
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 0 0
A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 82 020 80 589
A.3. Služby 06 101 935 92 910
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0
C. Aktivace (-) 08 -2 0
D. Osobní náklady 09 127 715 122 975
D.1. Mzdové náklady 10 93 004 89 571

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 
náklady 11 34 711 33 404

    2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 31 790 30 516
    2.2. Ostatní náklady 13 2 921 2 888
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 90 837 84 800
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 91 027 88 762

    1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
trvalé 16 91 027 88 762

    1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
dočasné 17 0 0

E.2. Úpravy hodnot zásob 18 13 71
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -203 -4 033
      III. Ostatní provozní výnosy 20 672 1 322

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 137 362
III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 35 33
III.3. Jiné provozní výnosy 23 500 927

F. Ostatní provozní náklady 24 6 198 9 098
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 0
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0 8
F.3.. Daně a poplatky 27 1 923 1 916
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0
F.5. Jiné provozní náklady 29 4 275 7 174
* Provozní výsledek hospodaření 30 43 601 40 782
     IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0 0

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0
IV.2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0
     V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0 0

V.1 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo 
ovládající osoba 36 0 0

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0
     VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 1 1

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 1 1

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0
J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 3 740 4 184
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 3 740 4 184

VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 0
K, Ostatní finanční náklady 47 660 609
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Označení Text Řádek              Běžné účetní období Minulé účetní období
* Finanční výsledek hospodaření 48 -4 399 -4 792
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 39 202 35 990
L. Daň z příjmů 50 8 814 6 826
L.1. Daň z příjmů splatná 51 6 603 5 707
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 2 211 1 119
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 30 388 29 164
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 30 388 29 164
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 452 307 431 155

Kontrolní číslo 99 2 013 381 1 919 480
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2017
v tis. Kč

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

Označení 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 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 99 126 308 968
1 Počáteční zůstatek 28 308 968 286 680
2 Zvýšení 29 -209 842 22 288
3 Snížení 30 0 0
4 Konečný zůstatek 31 99 126 308 968

G Statutární a ostatní fondy ze zisku 32 235 002 801
1 Počáteční zůstatek 33 801 718
2 Zvýšení 34 236 091 1 900
3 Snížení 35 1 890 1 817
4 Konečný zůstatek 36 235 002 801

H Nerozdělený zisk minulých let 37 0 0
1 Počáteční zůstatek 38 0 0
2 Zvýšení 39 22 691 20 931
3 Snížení 40 22 691 20 931
4 Konečný zůstatek 41 0 0

I Nerozdělená ztráta minulých let 42 0 0
1 Počáteční zůstatek 43 0 0
2 Zvýšení 44 0 0
3 Snížení 45 0 0
4 Konečný zůstatek 46 0 0
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Ozn. TEXT Řádek
Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém
J Jiný výsledek hospodaření minulých let 47 -26 357 -26 357

1 Počáteční zůstatek 48 -26 357 -26 357
2 Zvýšení 49 0 0
3 Snížení 50 0 0
4 Konečný zůstatek 51 -26 357 -26 357

K Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 52 30 388 29 164
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Přehled o peněžních tocích – CF za rok 2017
IČ 49454544

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Označení Text  tis. Kč

P
Stav peněž. prostředků a peněž.ekvivalentů na začátku období 95 212
Peníze 95 212
Peněžní ekvivalenty 0

(A) Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 39 203

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 89 915

A.1.1.
Odpisy stálých aktiv 91 027
Odpis pohledávek 301
Odpis opravné položky k nabytému majetku 0

A.1.2.
Změna stavu opravných položek -203
Změna stavu rezerv 0
Změna stavu přechodných účtů -4 777

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -172
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky 3 740
Vyúčtované výnosové úroky -1

A.1.6. Ostatní vlivy 0
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 129 118

kapitálu a mimořádnými položkami
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 4 126

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -2 706
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 5 727
A.2.3. Změna stavu zásob 1 105
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými polož. 133 244
A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných -3 740
A.4. Přijaté úroky (s vyjímkou inv. společností a inv. fondů) 1
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  za minulá období -6 327

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 123 178
(B) Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -95 086

B.1.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  -97 550
B.1.2. Pořízení finančního majeku 0
B.1.3. Úhrada odpisů při komplexním pronájmu 0
B.1.4. Změna stavu z pořízení majetku 2 464
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 137

B.2.1. Příjmy z prodeje nehmotného a hmotného majetku 137
B.2.2. Příjmy z prodeje finančního majetku 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 -98 280
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Označení Text  tis. Kč
(C) Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků (případně krátkodobých) -12 934

C.1.1. Změna stavu krátkodobých závazků z titulu půjček -2 934
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 kapitálu na peněžní prostředky -5 183

C.2.1. Zvýšení peněž.prostředků a peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení ZK resp. RF 0
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (v penězích) 0
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu 0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -1 891

C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -2 870
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 -18 117

F Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků 6 781

R Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci období 101 993

Peníze 101 993
Peněžní ekvivalenty 0
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Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM

k 31. 12. 2017

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 uplynulém roce 2017 nebyly provedeny žádné změny ani dodatky 
v obchodním rejstříku

Popis organizační struktury podniku a její zásadní změny 
v uplynulém účetním období V roce 2017 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, člen zastupitelstva Města Hodonína
Ing. Miloš Kozumplík 2. místopředseda, starosta Města Veselí nad Moravou
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, starosta Obce Ratíškovice
Bc. Jana Gajošová člen, člen Rady a zastupitelstva Města Hodonína
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 
jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Není

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

Výše vlastního kapitálu a účetního hospodářského 
výsledku za poslední účetní období u těchto podniků Není

Ovládací smlouvy, povinnosti z nich vyplývající Nejsou
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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
268,28

Z toho řídících pracovníků
19

Mzdové náklady (v tis. Kč)
(účet 521)

Zaměstnanců
92 511

Z toho řídících pracovníků
15 521

Odměny ostatních členů orgánů (v tis. Kč)
(účet 523)

Statutárních
0

Dozorčích
493

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

4. Výše půjček, záruk aj. plnění

Zálohy, závdavky, 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:

– použití služebních aut manažerů i pro soukromé účely
– pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
– příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců
– pojištění soukromých vozidel zaměstnanců v rámci flotily a. s.

– bezplatná předání k užívání osobních aut nebo
   jiných movitých a nemovitých věcí
– zápůjčka za cenu nižší, než je cena obvyklá
– využití služeb poskytovaných účetní jednotkou
– 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).

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
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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
Počáteční stav 21 633 20 858
Přírůstky 3 303 983
Úbytky 134 134
Konečný stav 24 802 21 707
Účet 019 - ostatní DNM
Počáteční stav 998 998
Přírůstky 0 0
Úbytky 0 0
Konečný stav 998 998
Celkem účet 013, 019 a 073, 079 25 800 22 705
Účet 021
Budovy
Počáteční stav 394 022 147 775
Přírůstky 16 889 8 013
Úbytky 34 34
Konečný stav 410 877 155 754
Stavby
Počáteční stav 1 771 565 1 095 302
Přírůstky 23 538 47 741
Úbytky 1 002 1 002
Konečný stav 1 794 101 1 142 041
Celkem účet 021 a 081 2 204 978 1 297 795
Účet 022
Energetické a hnací stroje
Počáteční stav 318 647 203 770
Přírůstky 5 087 14 752
Úbytky 5 644 5 644
Konečný stav 318 090 212 878
Pracovní stroje a zařízení
Počáteční stav 27 056 20 525
Přírůstky 1 118 1 488
Úbytky 52 52
Konečný stav 28 122 21 961
Přístroje a zvláštní technická zařízení
Počáteční stav 81 917 66 863
Přírůstky 2 126 4 247
Úbytky 2 602 2 602
Konečný stav 81 441 68 508
Dopravní prostředky
Počáteční stav 172 985 130 418
Přírůstky 8 571 12 806
Úbytky 5 633 5 633
Konečný stav 175 923 137 591
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Inventář
Počáteční stav 5 355 3 228
Přírůstky 853 503
Úbytky 0 0
Konečný stav 6 208 3 731
Celkem účet 022 a 082 609 784 444 669
Účet 029
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Počáteční 
stav 3 652 2 294

Přírůstky 347 491
Úbytky 0 0
Konečný stav 3 999 2 785
Celkem účet 029 a 089 3 999 2 785
Účet 031
Pozemky
Počáteční stav 38 423 0
Přírůstky 1 126 0
Úbytky 0 0
Konečný stav 39 549 0
Celkem účet 031 39 549 0

b) Majetek neuvedený v rozvaze v tis. Kč Drobný hmotný majetek 27 957
Drobný nehmotný majetek 257

c)  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
Fekální vozidlo Tatra 1BK 9165 4 926 744 461 853
Fekální vozidlo Tatra 1BK 9176 4 926 744 461 853
ČOV Hodonín 247 122 129 991
ČOV Bzenec 61 990 38 078
ČOV Strážnice 16 710 4 807
ČOV Ratíškovice 9 321 1 655

d) Nájemce – finanční pronájem Není
e)  Přehled majetku s tržním oceněním výrazně vyšším než v účetnictví Není
f) Zvířata Nejsou

2. Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 180 dnů a více v tis. Kč 2 107
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

Položka vlastního kapitálu Zvýšení Snížení
Rezervní fond celkem, z toho -209 842 0
– rezervní fond 1 458 0
– rezervní fond pro inv. výstavbu 
(přeúčtování do Investičního fondu) -211 300 0

Investiční fond celkem, z toho 233 991 0
– přeúčtování z RF pro IV 211 300 0
– příděl ze zisku r. 2016 22 691 0
Sociální fond 2 100 1 891
Změna stavu hospodářských 
výsledků po zdanění 1 224 0
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V průběhu účetního období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 25 583 tis. Kč.
Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2017 39 202
Odložený daňový dluh 2 211
Daň z příjmů 6 603
Hospodářský výsledek po zdanění 30 388

b) Návrh rozdělení zisku běžného účetního období v Kč Zisk k rozdělení za rok 2017 - návrh 30 388 337,27
– rezervní fond 1 519 416,86
– sociální fond 2 100 000,00
– investiční fond 23 854 011,00
– podíl na zisku akcionářům 2 813 209,41
– podíl na zisku členům statutárních orgánů 101 700,00

c) Rozdělení zisku předcházejícího účetního období v Kč Zisk k rozdělení za rok 2016 29 163 701,19
– rezervní fond 1 458 185,06
– sociální fond 2 100 000,00
– podíl na zisku akcionářům 2 813 209,41
– podíl na zisku členům statutárních orgánů 100 900,00
– nerozdělený zisk 22 691 406,72

d) 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 výměny 
za akcie

0

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 214 709
v tis. Kč odvádění a čištění odpadních vod 219 790
(zahraničí = 0) ostatní služby 17 134

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
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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

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 31.12.2017 je 37 509 121 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
V r. 2016 1 119 082 Kč
V r. 2017 2 211 250 Kč

13. Přijaté dotace

a) Na investiční účely Nebyly
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 2017 10 000 000,00 Zajištění úvěru - zástava ČOV Hodonín, Bzenec, Strážnice, Ratíškovice
Stav ke 31.12.2017 80 000 000,00 Poslední splátka 30.09.2025
Úvěr na 2 fekální vozy Tatra
Výše úvěru 8 857 800,00 Fixovaná úroková sazba 2,278 % p. a.
Splátka za rok 2017 2 933 610,26 Zajištění úvěru prostřednictvím Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického 

práva. Poslední splátka 15.02.2019Stav ke 31.12.2017 3 509 319,30
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. 
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Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Fekální vozidlo Tatra 1BK 9165, inv. č. 08033
Fekální vozidlo Tatra 1BK 9176, inv. č. 08034

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
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- 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
- 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
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- 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

  






