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Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři, 

máme za sebou další hospodářský rok, který vyhodnocujeme, a to rok 2018.

Na valné hromadě v měsíci červnu tomu budou přesně 4 roky, kdy jste nám dali důvěru 
a pověřili nás vedením společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Jsme přesvědčeni, 
že v těchto letech došlo ke zvýšení kvality námi poskytovaných služeb, a to v celém okrese 
Hodonín.

Spolupráce se starosty obcí a měst okresu byla na vysoké úrovni. Každý rok jsme zajistili 
setkání akcionářů a zde diskutovali potřeby našeho regionu. 

V roce 2018 jsme znovu otevřeli na valné hromadě, i před ní, diskusi na téma „Převody 
obecního majetku do VaK Hodonín“. U největšího akcionáře, Města Hodonína, jsme nezíska-
li potřebnou podporu, aby převody mohly být postupně realizovány. 

Jako vždy Vás ve výroční zprávě seznámíme s činností představenstva, vedení společnos-
ti a upozorníme na nejaktuálnější problémy, které musíme v krátkém horizontu řešit.

Představenstvo jedná každý měsíc v sídle společnosti a stanovuje úkoly pro jeho vedení. 
Dvakrát ročně je společné zasedání s dozorčí radou. 

I v roce 2018 jsme zaměřili naši pozornost na oblast oprav a údržby. Původní roční plán 
byl díky dobrému hospodaření navýšen a celková suma za opravy přesáhla 87 mil. Kč. Těmi-
to kroky zlepšujeme stav infrastruktury na vlastním i provozovaném majetku. 

Klíčovým bodem předešlých dvou let bylo dokončení výstavby vodovodního řadu na Hor-
ňácko, konkrétně až do Velké nad Veličkou. Tato nová investice byla spuštěna do zkušební-
ho provozu v prosinci 2017 a dnes je již v trvalém provozu. K slavnostnímu aktu předání 
nového vodohospodářského díla přišlo v měsíci březnu 2018 ve Velké nad Veličkou za účas-
ti řady hostů, včetně hejtmana JmK. Bylo to vyvrcholení aktivní práce velického starosty 
pana Ing. Jiřího Pšurného, který 28 let vedl tuto horňáckou obec. Patří mu velký dík nejen 
Horňácka, ale nás všech, kteří víme, co to obnášelo, aby voda na Horňácko byla přivedena 
a dílo sloužilo občanům celého regionu. Investice je to nákladná, ale my věříme, že jsme dob-
ře investovali a výsledek se dostaví v příštích letech. Je zde i přání řady dalších obcí z této 
oblasti – Javorník, Suchov, Nová Lhota, Vápenky, které mají již v tuto chvíli nedostatek vody 
a žádají o podporu v řešení jejich problému. Jde však o složitou krajinu a poměrně velkou 
vzdálenost, a tak realizace nebude jednoduchá.

Nejdůležitějším bodem, který představenstvo a vedení společnosti neustále projednávalo, 
je „Těžba štěrkopísku v Uherském Ostrohu“. Starostové obcí i vedení JmK se zapojili do slo-
žitého boje s byrokracií. Uzavřeli jsme smlouvu s právní kanceláří, která vstupuje do všech 
jednání ohledně záležitostí, které mají souvislost s povolením záměru těžby. Ke stanovení 
dobývacího prostoru vydal Báňský úřad již rozhodnutí dne 9. 1. 2019. Je kladné a  my jen 
nechápavě uvažujeme, jak je možné, že v době sucha, kdy Ministerstvo životního prostředí 
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vydává miliardy Kč na zadržení dešťové vody v krajině, souhlasí s těžbou a neustále opakuje, 
že se nic nemůže stát. Nelze vyčíslit, kolik času na tom strávili pracovníci VaK Hodonín, a.s., 
starostové obcí a měst, zástupci JmK, členové Senátu. A výsledek je nula.

Bylo zpracováno odvolání společností VaK Hodonín, a.s., zastoupené právní kanceláří, 
nyní nezbývá, než čekat na výsledek. 

Z dalších zajímavých bodů projednávaných v představenstvu, je žádost Ředitelství vod-
ních cest o pronájem pozemků v lokalitě Rohatec, na stavbu plavební komory. Nová plaveb-
ní komora umožní využívat Baťův kanál až do Hodonína. Připravuje se smlouva a podmín-
ky k realizaci.

Že čas letí velmi rychle, chci ukázat na naší stěžejní akci – Střední Pomoraví/ Hodonín-
sko, kterou jsme realizovali v letech 2007 – 2009 a její celková hodnota byla téměř 900 mil. 
Kč (z toho dotace z Evropských fondů činila 515 mil. Kč). Jako správní hospodáři odkládáme 
část zisku právě na obnovu vodohospodářských děl, které budou potřebovat časem opět 
obnovu, protože majetek rekonstruovaný z dotací nemůžeme odpisovat a tím tvořit zdroje 
na další rekonstrukce. 

Uzavřeli jsme Kolektivní smlouvu s odborovou organizací na rok 2018 a zde představen-
stvo schválilo navýšení mezd. 

Za  rok 2018 jsme dosáhli dobrého hospodářského výsledku a  vyprodukovali jsme zisk 
o něco vyšší, než stanovil plán. Úkoly na úseku údržby a investic byly splněny.

I v hodnoceném roce dochází k mírnému navýšení ceny - důvody jsou stejné jako v pře-
dešlých letech - zvýšení vstupů – materiálu, energií, mzdových prostředků pro zaměstnan-
ce, nutnost vytvoření rezervy pro rekonstrukci SPH a  udržení trendu oprav vodohospo-
dářských děl v  regionu (protože provozujeme nejen majetek Vaku, ale i  majetek, který je 
ve vlastnictví měst a obcí).

Jihomoravský kraj po komunálních volbách 2018 svolal jednání ohledně vodohospodář-
ské infrastruktury, která se vede pod názvem PRVK (plán rozvoje vodovodů a  kanalizací 
v JmK). Cílem bylo seznámit hlavně nové starosty s nutností zabývat se touto problemati-
kou. I v našem okrese máme ještě k řešení několik přivaděčů pitné vody či budování ČOV. Je 
otázka, kdo se na nákladech bude podílet. 

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

Děkuji vedení společnosti a všem zaměstnancům za dobrou reprezentaci Vodovodů a ka-
nalizací Hodonín, a.s. v roce 2018 a za vysokou kvalitu služeb pro obyvatele a firmy našeho 
regionu.

Pavel Čejka
předseda představenstva
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Slovo ředitele akciové společnosti
Vážené akcionářky, vážení akcionáři,

na  konci roku 2018 završila akciová společnost Vodovody a  kanalizace Hodonín, a.s.  
25 let své novodobé existence. Za tu dobu se společnost vypracovala z „průměrné okresní vo-
dárny“ – odštěpného závodu státního podniku Jihomoravské Vodovody a kanalizace Brno 
– v moderní firmu, která je schopna plně uspokojovat potřeby obyvatel regionu i legislativní 
požadavky státu. Díky prozíravému přístupu a  rozhodnutí akcionářů, stvrzenému mimo 
jiné v Koncepci rozvoje do roku 2020, schválené valnou hromadou, zůstala ve vlastnictví mu-
nicipalit a mohla se tak plně soustředit na provozování a rozvoj infrastruktury bez cizího 
vlivu. Vytvořený zisk je tak v téměř plné výši reinvestován do projektů cílených na obnovu 
a rozvoj vodárenské infrastruktury. Nejvýznamnější projekty uplynulých let zmiňuje pan 
předseda představenstva ve svém úvodním slově. Tyto projekty změnily podstatným způ-
sobem podobu společnosti a přispěly k jejímu růstu, a to jak technickému, tak obchodnímu 
a ekonomickému. Vždyť jen realizací první etapy projektu Skupinový vodovod Horňácko 
se zvýšil prodej vody za rok 2018 o 80 000 m3, přičemž zbývá napojit další obyvatele v ob-
cích právě připojených a v obcích zbývajících. K tomu je nutno připočíst rozšíření přímého 
zásobení obcí Radějov a Hrušky realizované v předchozích letech. Jen velmi málo vodáren 
se může pochlubit takovou mírou rozšiřování své působnosti. Podle SOVAK  je Vodovody 
a kanalizace Hodonín, a.s. čtrnáctou největší vodárenskou společností v České republice.

Ve výroční zprávě za rok 2017 jsem se na tomto místě krátce zamyslel nad některými dů-
sledky přístupu státu k vodárenskému odvětví na vývoj ceny vody. Bohužel nejen v tomto 
ohledu jsou postoj a praktické kroky státních orgánů vůči naší společnosti a potažmo oby-
vatelům regionu velmi problematické. Jde především o oblast ochrany zdrojů pitné vody. Je 
s podivem, že ani několikaleté suché období s minimálními srážkami nezabránilo státním 
institucím v postupech, které ohrožují zájmy a potřeby obyvatel Hodonínska. Kauza těžby 
štěrkopísku u Uherského Ostrohu, vlekoucí se od roku 2006 je již velké části veřejnosti zná-
má, a její konec nelze předvídat. Absurdita vývoje situace kolem projednávání záměru těžby 
vyniká o to více, srovnáme-li dosavadní postup orgánů státu s platnou Státní politikou ži-
votního prostředí z roku 2016 a s Programovým prohlášením vlády z června 2018. Bohužel 
v tomto případě platí, že soukromý zájem má doposud přednost před zájmem veřejným…

Dalším bezprostředním ohrožením požadované vydatnosti zásob surových vod a kvalitu 
vyráběné pitné vody jsou aktivity státního podniku Povodí Moravy, který v minulých letech 
prováděl a provádí technická opatření na objektech majících přímou vazbu na naše využí-
vané vodní zdroje.

Tím prvním je rekonstrukce hráze a přepadu vodárenské nádrže v Koryčanech, která si 
vyžádala dlouhodobé snížení hladiny o cca 8�m. To v daných podmínkách znamenalo sníže-
ní výkonu úpravny vody z 33 l/s na 15 l/s a v letních měsících zvýšení teploty vyráběné pitné 
vody vysoko nad 20°C.
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Druhým případem bylo odstranění vakového jezu na řece Moravě v blízkosti jímacího 
území Vodovodu Podluží na přelomu let 2014 - 2015. Důsledkem je citelný pokles vydatnosti 
jímacího území znamenající snížení výkonu úpravny vody v Moravské Nové Vsi ze 75 – 85 l/s 
na maximálně 50 l/s. V této souvislosti byla vyzkoušena a v současné době je již používána 
nová vysoce efektivní metoda čištění jímacích vrtů na principu pneumatických rázů, která 
umožňuje dosažení téměř původních vydatností.

Výše uvedené skutečnosti nutí vedení společnosti pracovat na  koncepčním dlouhodo-
bém řešení zásobení obyvatel pitnou vodou v případě reálného ohrožení zdrojů využíva-
ných v současné době. Úvahy jsou směřovány k reaktivaci momentálně odstavených lokál-
ních zdrojů, případně k budování zdrojů nových s využitím terciérních vod. Nicméně, jak již 
bylo uvedeno, podniká společnost veškeré kroky k odvrácení rizika ohrožení strategického 
jímacího území včetně případného soudního řešení. 

Máme za sebou jubilejní dvacátý pátý rok, který opět ukázal, že společnost je schopna 
kompetentně plnit stanovené cíle a je připravena čelit jak každodenním výzvám, tak těm, 
které přinese budoucnost. Do dalších let jí přeji odpovědné a motivované zaměstnance, spo-
kojené zákazníky a spokojené akcionáře.

RNDr. Pavel Koubek, CSc.
ředitel akciové společnosti

oubekkkkkkk, ,,,,,,,,,,,,,,,, CSc
společčečččččččečččečečeeeeeee nost
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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
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Vydané cenné papíry

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

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

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

Přehled nejvýznamnějších držitelů akcií na jméno

 počet kusů akcií % akcií

Město Hodonín 233 470 29,29 
Město Bzenec 101 139 12,69
Město Veselí nad Moravou 51 669 6,48
Město Kyjov 38 399 4,82
Město Dubňany 24 074 3,02
Město Strážnice 20 873 2,62
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mgr. Jana Gajošová
Člen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . František Lang
Člen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JUDr. Josef Fiala, DBA, 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 (do 30. 11. 2018)
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 2018

Výroba a distribuce pitné vody

 
Plánovaný objem fakturace pitné vody za uplynulý rok 2018 byl splněn na 104,3�%. Od-

běratelům akciové společnosti bylo fakturováno 6 415 tis. m3 pitné vody, z toho v kategorii 
obyvatelstvo 4 336 tis. m3 a v kategorii ostatní odběratelé 2 079 tis. m3. V porovnání s rokem 
2017 došlo u obyvatelstva ke zvýšení fakturace o 76 tis. m3, u ostatních odběratelů ke zvýšení 
o 103 tis. m3.

Ukazatel celkových ztrát vody ve sledovaném roce činil 6,7�%. Průměrná spotřeba vody 
na 1 obyvatele v roce 2018 představovala 86,6 l/os/den, což proti roku 2017 znamená zvýše-
ní o 0,5 l/os/den.

Plán vody předané byl splněn na 110,4�% a dosáhli jsme objemu 883 tis m3.
Od ledna roku 2018 je zásobována prostřednictvím vody předané obec Velká nad Velič-

kou, množství vody předané pro tuto obec za rok 2018 představuje 27 tis m3. V měsíci břez-
nu roku 2018 bylo zahájeno zásobování dalších obcí Horňácka (Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, 
Kuželov), kde bylo předáno do konce roku 21 tis m3. Ze skupinového vodovodu Horňácko je 
od května roku 2018 garantováno dohodnuté množství vody i pro obce Blatnice a Lipov. Za-
ručená měsíční dodávka vody předané pro obec Blatnice je 100 m3 a pro obec Lipov 24 m3.

Vybrané údaje o vodovodech 

Provoz vodovodů Měrné 
jednotky 2014 2015 2016 2017 2018

Délka vodovodní sítě provozované celkem km 1 100 1104 1106 1128 1 127

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

Délka vodovodní sítě cizí provozované km 338 338 339 340 339

Počet vodovodních přípojek ks 38 297 38 425 38 825 39 293 39 657

Délka vodovodních přípojek km 306 308 310 314 316

Počet úpraven vody celkem ks 4 4 4 4 4

   - z toho v provozu ks 3 3 3 3 3
Voda vyrobená ve  vlastních vodohospodář-
ských zařízeních z: tis. m³ 7 402 7 597 7 485 7 637 7 873

   - vody povrchové tis. m³ 886 879 902 942 728

   - vody podzemní tis. m³ 6 516 6 718 6 583 6 695 7 145

Voda předaná tis. m³ 610 668 736 797 883

Počet obyvatel napojených na vodovod osob 135 260 135 426 135 634 136 270 136 702
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Měrná spotřeba pitné vody (l/os/den) 
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Odvádění a čištění odpadních vod

Na úseku odvádění a čištění odpadních vod byl plán vody odkanalizované v hmotných 
jednotkách splněn na 99,8�%. Odběratelům bylo celkem fakturováno 5 804 tis. m3 stočného, 
z toho obyvatelstvu 3 343 tis. m3 a 2 461 tis. m3 ostatním odběratelům. Silný pokles odkana-
lizované vody z předcházejících let se zastavil, přesto nebyl plánovaný objem vody odkana-
lizované dosažen. Pokles vody odkanalizované, způsobený zrušením průmyslových objektů, 
ovlivnily v roce 2018 vysoké teploty v letních měsících a nedostatečný objem srážek.

Plán vody převzaté byl splněn na 91,9�% a představoval hodnotu 161 tis m3.

Vybrané údaje o kanalizacích 

Provoz kanalizací Měrné  
jednotky 2014 2015 2016 2017 2018

Délka kanalizační sítě provozované celkem km 621 597 597 594 602

Délka kanalizační sítě v majetku společnosti km 293 293 296 294 295

Délka kanalizační sítě cizí provozované km 328 304 301 300 307

Počet kanalizačních přípojek ks 25 480 25 571 25 688 25 831 25 577

Délka kanalizačních přípojek km 197 198 199 200 200

Počet ČOV provozovaných společností ks 24 23 23 24 24

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

Počet ČOV v majetku společnosti ks 14 14 14 14 14

Množství čištěných odpadních vod na ČOV tis. m³ 8 802 8 039 8 042 7 321 7 297

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

Společnost je držitelem mezinárodně uznávaných certifikátů pro integrovaný systém 
řízení.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

Ve dnech 15. - 18. 1. 2018 se uskutečnil ve společnosti dozorový audit. Tento audit posou-
dil soulad systému managementu Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. pro ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, jak je to stanoveno v plánovací dokumentaci auditu.

Zjištění z auditu potvrdila soulad uplatňovaného systému managementu kvality a život-
ního prostředí společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. s certifikačními požadavky.

Míra shody s kritérii auditu byla potvrzena, vyjma zjištění týkajícího se interních auditů.
Minor NC (Minor nonconformity – Méně závažná neshoda) z minulého auditu týkající se 

nakládání s odpady byla uzavřena.
Cíle auditu byly splněny, výsledek potvrdil oprávněnost používání certifikátů ISO 

9001:2015 a ISO 14001:2015.
• v průběhu auditu jednotlivých oblastí bylo pozitivně hodnoceno zejména:
 –  zlepšování systému managementu bylo prokázáno uplatněním řízení rizik a příleži-

tostí v posuzovaných procesech a uskutečněných cílů Akčního plánu
 –  hledání a zkoušení nových filtračních a sorpčních materiálů pro úpravu vod s vyšším 

výskytem nežádoucích látek, což je dlouhodobý záměr společnosti
•  v souvislosti s výše uvedeným byly, jako oblasti doporučené k pozornosti, identifikovány 

následující:
 – předávání znalostí organizace v rámci generační obměny
 –  využití dalších pracovníků pro interní audity a hodnocení souladu se závaznými po-

vinnostmi
 –  zvyšování povědomí zaměstnanců o vlastních požadavcích na uplatňovaný systém 

managementu VaK Hodonín, a.s.

ISO 50001:2011

Ve dnech 2. - 3. 8. 2018 proběhla dozorová návštěva systému managementu hospodaření 
s energiemi ISO 50001:2011 za účasti jednoho posuzovatele. V rámci auditu bylo konstato-
váno, že:
•  tento audit posoudil soulad systému managementu Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

pro ISO 50001:2011, jak je stanoveno v plánovací dokumentaci auditu
Výsledek posuzování během dozorového auditu potvrdil, že systém hospodaření s ener-
gií (dále jen EnMS) ve Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je uplatňován v souladu s po-
žadavky ISO 50001:2011. Dozorový audit potvrdil platnost stávajícího certifikátu EnMS 
v rozsahu: „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a související čin-
nosti“.
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V průběhu auditu jednotlivých oblastí byly pozitivně hodnoceny zejména:
 – příprava rekonstrukce ČOV Sudoměřice
 – výměna stávajícího veřejného osvětlení v areálu ČOV Hodonín za LED svítidla 
  – zlepšení check listu pro interní audity

Stávající certifikáty

Systém environmentálního managementu a  managementu kvality ISO 14001:2015 
a ISO 9001:2015, vydán dne 21. 2. 2017 s platností do 20. 2. 2020. 

Systém energetického managementu ISO 50001:2011, vydán dne 27. 8. 2016 s platností 
do 26. 8. 2019.
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Majetkoprávní oddělení

Do  pravidelné činnosti MPO patří již tradičně plnění úkolů zadaných představen-
stvem, dozorčí radou a vedením společnosti. V souladu s již citovaným pověřením oddělení 
průběžně uzavírá smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnost inženýrských sítí, nové 
pachtovní smlouvy v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění i s návrhy na vklad 
do katastru nemovitostí, včetně daňového řízení.

Podle aktuální potřeby řeší výkupy pozemků, jedná se státem (ÚPZSVM, SPÚ) či jinými 
orgány státní správy a samosprávnými orgány včetně případných směn, které však býva-
jí značně zdlouhavé a nevýhodné. Zahájilo řešení restitučních nároků církví k pozemkům, 
na kterých jsou umístěny vodohospodářské stavby ve vlastnictví a.s. (k.ú. Mikulčice – vrty 
a k.ú. Žeravice - vodojem).

Současně řeší nesrovnalosti v užívání pozemků, na nichž jsou umístěny další vodohos-
podářské stavby (např. k. ú. Bohuslavice), a které mají duplicitní zápisy pozemků v katastru 
nemovitostí podle jednotlivých katastrálních pracovišť a podle místní příslušnosti katas-
trálního území. Po vyřešení těchto nesrovnalostí vypracuje a předloží Finančnímu úřadu 
daňové přiznání. Pro uzavření celé agendy zajistí prostřednictvím soudního znalce ocenění 
všech nemovitostí a pozemků.

V souladu se strategií společnosti jedná s vlastníky pozemků o výkupech pozemků přede-
vším v oblastech, kde se nachází naše zájmová území. Příkladem je rozsáhlá investiční akce 
Skupinový vodovod Horňácko. Cílem bylo uvést stavbu do souladu s občanským zákoní-
kem a dořešit vlastnická práva v souladu se zák. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

I v roce 2018 věnovalo MPO mimořádnou pozornost řešení pohledávek - podání soud-
ních žalob, přihlašování pohledávek do insolvence, návrhy na nařízení exekuce a určení exe-
kutora, dědická řízení s notáři, atd.

Rozsáhlou agendu pojistného, škodních událostí, náhrad škod, újmy a  odpovědnosti 
za škody způsobené provozní činnosti společností, zajišťovalo MPO v souladu s průběhem 
škodních událostí.

V návaznosti se zavedením GDPR v ČR jsme vypracovali směrnici a proškolili všechny 
zaměstnanace společnosti.

Významnou kapitolu pracovních činností tradičně představuje každoroční kompletní za-
jištění valné hromady a.s. a úzká spolupráce s firmou CENTIN, a.s.

Odbytová činnost

Ve  všech svých činnostech pracovnice odbytu usilují o  to, aby zákazníkům poskytova-
ly kvalitní a  spolehlivé služby. Specializované pracoviště – zákaznické centrum, využívá 
moderní prostředky technologie, ekonomiky a  řízení. Jedním z  klíčových nástrojů je SW  
systém MS Dynamics NAV 2016, který je postupně rozšiřován v rámci rozvoje podnikového 
informačního systému. Propojením jednotlivých aplikací mají pracovnice k dispozici ucelený 
přehled o odběrných místech, což umožňuje poskytovat zákazníkům plnohodnotný servis.
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Informační systém využívají k vyhotovení veškerých písemností, k vyřizování požadav-
ků zákazníků, k  vyhotovení smluv, záloh, fakturace, reklamace a  urgence neuhrazených  
odběratelských faktur. Pomocí propracovaných reportů provádí kontrolu odběratelů v in-
solvenci, osobním bankrotu či oddlužení a po vyhodnocení dostupných informací navrhují 
způsob vymáhání neuhrazených faktur. Zpracovávají a na majetkoprávní oddělení předá-
vají podklady pro soudní vymáhání pohledávek. 

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2014 
přinesla velkou změnu pro všechny odběratele připojené na veřejný vodovod nebo kanali-
zaci. Důvodem byl mimo jiné požadavek zákona na nový obsah smluv o dodávkách vody 
a odvádění odpadních vod. V souvislosti s novou zákonnou povinností pracovnice odbytu 
zpracovávaly stávající smlouvy a smlouvy nové tak, aby obsahovaly všechny náležitosti dle 
legislativy (identifikace vlastníka, identifikace provozovatele, počet trvale připojených osob, 
tlakové poměry v místě přípojky, ukazatele jakosti, způsob stanovení ceny, způsob fakturace 
a plateb, aj). Při množství téměř 41 tisíc odběrných míst jde o proces časově i administrativ-
ně velmi náročný, neboť má být dle zákona ukončen do 1. 1. 2024.

Vodohospodářský rozvoj 

V rámci vodohospodářského rozvoje je naplňována schválená Koncepce rozvoje společ-
nosti do roku 2020, jejímž klíčovým prvkem je rekonstrukce infrastruktury s cílem zajištění 
obnovy především dosluhujícího majetku. To se týká zejména trubních systémů, moder-
nizace a  intenzifikace objektů z  pohledu technologických i  stavebních částí. Plánovitě se 
obnovuje strojový park, obnovují se systémy řízení, objekty se vybavují náhradními zdroji 
energií (mobilními i stacionárními). Při investiční výstavbě a obnově majetku jsou v maxi-
mální míře využívány nové technologie jako např. bezvýkopové technologie, solární jednot-
ky, LED, tepelná čerpadla apod., s důrazem na úsporu provozních nákladů.

Efektivním budováním vodárenského a kanalizačního dispečinku bylo dosaženo propo-
jení všech objektů na centrální dispečink. 

Rekonstrukce a modernizace majetku se provádí na zařízeních, která jsou ve vlastnictví 
společnosti. V důsledku dlouhodobě trvajících nepříznivých klimatických podmínek (suchá 
období) se společnost začala zabývat využitím nových a odstavených vodních zdrojů s cí-
lem posílení stávajících zdrojových kapacit. 

V roce 2018 byly pořízeny investice dle schváleného plánu ve výši 101 188 tis. Kč. Z toho: 
Investiční výstavba v tis. Kč 
Stavební investice 57 082 

Strojní investice 26 002

Ostatní investice (technické zhodnocení, nehmotné investice, jiné investice) 760

Služebnosti 586

Pozemky 425

Smluvní závazky (splátky úvěrů, investiční úvěr SPH) 16 333

Celkem 101 188 
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Z investičních zakázek, ukončených a zařazených do majetku v roce 2018 uvádíme vy-
brané: 
•  Skupinový vodovod Horňácko – stavba byla (po  ročním zkušebním provozu) uvedena 

do trvalého provozu kolaudačním souhlasem ze dne 14. 12. 2018 
•  Kuželov ATS, v celkové hodnotě 2 085 tis. Kč 
•  Bzenec, ul. L. Zápotockého – rekonstrukce vodovodu, v celkové hodnotě 423 tis. Kč
•  ČS Bukovany, VDJ Bukovany – rekonstrukce výtlačného řadu, v celkové hodnotě  

870 tis. Kč 
•  Terezín – rekonstrukce přivaděče, v celkové hodnotě 2 105 tis. Kč 
•  Žeravice – rekonstrukce vodovodu, v celkové hodnotě 2 872 tis. Kč 
•  Koryčany (Blišice) – rekonstrukce vodovodu, v celkové hodnotě 3 203 tis. Kč 
•  Krumvíř – rekonstrukce vodovodu II. etapa, v celkové hodnotě 3 039 tis. Kč 
•  Hodonín, ul. Dukelských hrdinů – rekonstrukce vodovodu, v celkové hodnotě  

1 029 tis. Kč
•  PS Hodonín – garáž, v celkové hodnotě 2 112 tis. Kč 
•  Bzenec, ČS jih – rekonstrukce stavební části, v celkové hodnotě 2 495 tis. Kč 
•  ČOV Bzenec – intenzifikace kalového hospodářství, v celkové hodnotě 1 177 tis. Kč 
•  ČOV Kyjov – kalová koncovka, v celkové hodnotě 17 053 tis. Kč 
•  Želetice – rekonstrukce kanalizace – sběrač A, v celkové hodnotě 8 363 tis. Kč 
•  Ježov – prodloužení stoky B 2, v celkové hodnotě 360 tis. Kč 
•  ČOV Hodonín – rekonstrukce venkovního osvětlení, v celkové hodnotě 3 123 tis. Kč 

V rámci strojních investic v celkové výši 26 002 tis. Kč, byla zajištěna postupná obnova 
strojového parku, čerpací a regulační techniky. 
Z pořízených strojních investic jsou uvedeny vybrané: 
•  Vozidlo nákladní (provoz Veselí nad Moravou), v hodnotě 2 048 tis. Kč
•  Traktor bagr (provoz Kyjov), v hodnotě 2 553 tis. Kč 
•  Vozidla dodávková 2�ks (provoz Kyjov), v celkové hodnotě 2 088 tis. Kč
•  Vozidlo dodávkové (provoz Hodonín), v hodnotě 866 tis. Kč 
•  Vozidlo nákladní MAN 10�t (provoz Hodonín), v hodnotě 1 605 tis. Kč
•  Mobilní centrála na kontejneru (provoz výroby vody ÚV Bzenec), v hodnotě 1 375 tis. Kč 
•  Vozidlo dodávkové (provoz veselí nad Moravou), v hodnotě 809 tis. Kč 
•  Vozidlo dodávkové (ČOV Kyjov), v hodnotě 940 tis. Kč
•  Nakladač (provoz Kyjov), v hodnotě 1 199 tis. Kč
•  Šnekové čerpadlo (ČOV Hodonín), v hodnotě 882 tis. Kč 
•  Nakladač (provoz Hodonín), v hodnotě 987 tis. Kč
•  Vysokozdvižný vozík (správa Hodonín), v hodnotě 533 tis. Kč 
•  Vozidlo dodávkové (správa Hodonín), v hodnotě 817 tis. Kč
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Garáž PS Veselí, ve výstavbě 

ČOV Hodonín, oprava vyhnívací nádrže

Garáž provoz Veselí, dokončená

Hodonín Pánov, výměna vodovodu DN 500  
v podchodu pod státní silnicí
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Vysokozdvižný vozík, centrální sklad

Mobilní elektrocentrála, ČS Bzenec III Sever

Kontejnerový vůz pro provoz Hodonín

Traktorbagr, provoz Kyjov
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V  rámci smluvních závazků v  celkové výši 16  333 tis. Kč jsou hrazeny splátky úvěrů 
na speciální vozidla (fekální vozy) v celkové výši 3 002 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 2018 provedeny opravy, údržba a pro-
voz v celkové výši 87 646 tis. Kč. 
Z toho: 
Ostatní opravy a údržba celkem 29 683 tis. Kč 
Jmenovité opravy celkem 57 963 tis. Kč

Vybrané jmenovité opravy provedené v roce 2018:
•  Vnorovy, ul. Hlavní – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 1 500 tis. Kč 
•  Strážnice, ul. Luční – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 2 173 tis. Kč 
•  Bzenec, ul. Na Luži a Ctirada Šťastného – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 819 tis. Kč 
•  Bzenec, ul. Na Luži a Ctirada Šťastného – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 1 289 tis. Kč 
•  VDJ Vracov - stavební opravy vodojemu, v celkové hodnotě 482 tis. Kč
•  VDJ Dražky - opravy izolací, v celkové hodnotě 840 tis. Kč
•  Bzenec, ul. Vinařů – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 1 429 tis. Kč 
•  Ždánice, ul. Lovecká – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 1 652 tis. Kč 
•  Kyjov, ul. Čelakovského – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 2 148 tis. Kč 
•  Koryčany, tř. Masarykova – oprava vodovodu I. a II. etapa, v celkové hodnotě 5 351 tis. Kč 
•  Karlín - oprava vodovodu, v celkové hodnotě 1 716 tis. Kč 
•  VDJ Ratíškovice – opravy izolací, v celkové hodnotě 1 145 tis. Kč 
•  Mutěnice, ul. Školní – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 743 tis. Kč
•  Hodonín, oprava vodovodu (přivaděč), v celkové hodnotě 9 128 tis. Kč 
•  Hodonín, ul. Sadová – oprava vodovodu, v celkové hodnotě 1 661 tis. Kč 
•  ÚV Bzenec – oprava fasády, v celkové hodnotě 2 826 tis. Kč 
•  ÚV Moravská Nová Ves – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 1 023 tis. Kč 
•  Hrubá Vrbka – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 3 500 tis. Kč 
•  Veselí nad Moravou, ul. Kollárova – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 1 533 tis. Kč 
•  Šardice, ul. Dědina – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 2 306 tis. Kč 
•  Hodonín, ul. J. Suka – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 2 247 tis. Kč 
•  Hodonín, ul. I. Olbrachta – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 1 071 tis. Kč 
•  Hodonín, ul. Sadová – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 3 515 tis. Kč
•  Hodonín, ul. Erbenova – oprava kanalizace, v celkové hodnotě 1 092 tis. Kč 



|26|

ČOV Hodonín – osvětlení
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Diagnostika vodovodních sítí 

V  průběhu roku 2018 bylo činností střediska diagnostiky sítí na  vodovodním potrubí 
odhaleno a  lokalizováno téměř 200 poruch různého rozsahu. Pracovníci diagnostiky vy-
hledávají poruchy především preventivními prohlídkami a na základě hlášení dispečinku 
společnosti, kde se vyhodnotí a identifikuje nárůst spotřeby vody v jednotlivých obcích. Vy-
hledávání poruch probíhá neprodleně s cílem eliminovat množství ztrát a případné škody 
způsobené poruchou. 

Diagnostika sítí je nedílnou součástí ostatních činností, jako jsou údržba, opravy a  in-
vestice vedoucí ke spolehlivé dodávce pitné vody k zákazníkům a eliminaci poruch a ztrát 
ve vodovodní síti. Důkazem, že se tento cíl daří naplnit, jsou minimální ztráty vody v trubní 
síti, které činí za rok 2018 pouze 6,7�%.

Pracovníci střediska dále provádějí vytyčování vodovodů pro potřeby investorů a stavi-
telů a kontrolují funkčnost přebíraných vodovodních řadů.

Pro uvedené činnosti jsou používány moderní detekční přístroje, jež umožňují přesnou 
identifikaci a lokalizaci poruch nebo polohu trasovaných inženýrských sítí. 

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 

Diagnostika kanalizačních sítí 

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. využívá pro kamerový monitoring ka-
nalizačních sítí vozidlo Mercedes Sprinter s pohonem obou náprav a s vestavbou pro moni-
toring kanalizace od renomovaného německého výrobce itv. Pohon obou náprav zaručuje 
prostupnost i v lehčím terénu a na nezpevněných plochách. Monitoring kanalizačního po-
trubí je zajištěn systémem itv 700, který zpracovává záznam z kamerového vozíku CT150 
a kamerové hlavy RC85. Vybavení kamerového vozidla umožňuje:
•  kontrolu kanalizačního potrubí DN 150 – DN 1500�mm
•  laserové měření profilu kanalizačních trub do DN 1000�mm
•  laserové měření ovality kanalizačních trub
•  měření sklonu potrubí

Kamera je vybavena 10 násobným optickým a 4 násobným digitálním zoomem, vozík do-
káže zatáčet a lze jej lokalizovat z povrchu. Kamerové vozidlo je vybaveno satelitní vestav-
bou, která zajišťuje kontrolu kanalizačních přípojek přímo z hlavního kanalizačního řadu. 
Pro kontrolu přípojek, dešťových svodů apod. z nemovitostí je využívána „strkací kamera“, 
která je taktéž součástí výbavy vozidla.
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Kamerové kontroly jsou nedílnou součástí provozní činnosti společnosti při kontrole 
technického stavu kanalizačních sítí, plánování oprav a investic, při přejímce staveb apod. 
Dále slouží pro kontrolu napojení nemovitostí a odhalování černých přípojek. Veškeré zá-
znamy a zjištění jsou vkládány do prostředí GIS.

Délka monitorované kanalizace pro veřejnou potřebu je zřejmá z tabulky uvedené níže.
Monitoring (m) 2014 2015 2016 2017 2018

Provoz Hodonín 5 565 7 628 8 598 5 408 7 638

Provoz Kyjov 9 103 6 456 7 413 6 075 7 554

Provoz Veselí n. M. 6 916 8 136 6 683 9 210 6 046

Celkem (m) 21 584 22 220 22 694 20 693 21 238

Chemická služba vodovodů 

Kvalitě vody věnuje společnost soustavnou pozornost. Stanovené ukazatele pitné vody 
sleduje akreditovaná laboratoř chemické služby vodovodů.

Zkušební laboratoř 1330 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 17025:2005 má osvědčení 
o akreditaci platné do 30. 10. 2019. V červenci 2018 proběhla poslední dozorová návštěva 
auditorů ČIA v tomto akreditačním období. Během průběhu dozorové návštěvy nebyla zjiš-
těna neshoda a ze strany auditorů nebyla žádná připomínka. V roce 2019 čeká laboratoř  
reakreditace podle revidované normy ČSN EN/ISO 17025:2017. Tato revidovaná norma kla-
de nové požadavky na opatření k zohlednění rizik, jejich analýzu a vyhodnocení. Pracovníci 
chemické služby vodovodů nyní věnují tomuto požadavku zvýšenou pozornost a zapraco-
vávají tento požadavek do veškeré dokumentace a zkušebních postupů.

Pracovníci chemické služby vodovodů se každoročně účastní zkoušení způsobilosti la-
boratoří, pořádaných firmou CSlab. V roce 2018 se zúčastnili zkoušení v oblasti vybraných 
ukazatelů jakosti pitných a  povrchových vod, a  to v  rozsahu mikrobiologického rozboru 
a ve všech akreditovaných parametrech základního chemického rozboru. Ve všech stanovo-
vaných ukazatelích dosáhli pracovníci požadovanou úroveň výsledků a obdrželi osvědčení 
pro všechny stanovené ukazatele.

Zkoušky, které jsou součástí úplných rozborů podle platné legislativy, které laboratoř ne-
provádí, jsou zabezpečeny subdodavatelsky u externích laboratoří s osvědčením o akredita-
ci. Hlavní subdodavatelskou laboratoří je laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o.

V roce 2018 provedla chemická služba vodovodů analýzy 6100 vzorků, z toho 283 vzorků 
bylo pro externí zákazníky.

Pro potřeby společnosti provedla laboratoř 67 595 stanovení, ze kterých 4 532 stanovení 
bylo zajištěno subdodavatelsky. Na základě objednávek externích zákazníků provedla labo-
ratoř 4 137 stanovení, z nichž 2 661 bylo zajištěno subdodavatelsky. Vysoký počet subdo-
davatelských stanovení je způsoben především počtem stanovovaných pesticidních látek, 
který je dán počtem používaných pesticidů v ČR. V rámci úplných rozborů je tak stanoveno 
u jednoho vzorku cca 100 pesticidních látek a jejich metabolitů.
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Mezi nejvýznamnější zákazníky v roce 2018 patřily Obec Kněždub, Správa majetku obce 
Lovčice, Obec Suchov, Obec Velká nad Veličkou, KM Beta a.s., Oseva a.s., četné stavební spo-
lečnosti 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 po-
vinnost provádět rozbory vody vyplývající z legislativy.

Výsledky rozborů pitné vody provozované společností Vodovody a kanalizace Hodonín, 
a.s. v   jednotlivých obcích jsou pravidelně uveřejňovány na  webových stránkách společ-
nosti včetně limitních hodnot stanovených prováděcím právním předpisem dle zákona  
č. 258/2000 Sb., který hygienický limit určí. V elektronické podobě jsou data o jakosti pitné 
vody vodovodů pro veřejnou potřebu a veřejných studní zasílána do jednotného informač-
ního registru Ministerstva zdravotnictví. Výsledky rozborů vody surové jsou dle platné le-
gislativy zasílány prostřednictvím databáze ČHMÚ na krajské úřady.

Chemická služba kanalizací 

Pro potřeby společnosti a její jednotlivé provozy, ale také pro externí zákazníky, zajišťuje 
odběry a fyzikálně chemické rozbory odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod, splaš-
kových vod z výpustí obcí, průmyslových odpadních vod a povrchových vod z toků.

Četnost kontrol kvality odpadních vod je v souladu s  legislativou a vodoprávními roz-
hodnutími. 

Chemická služba kanalizací je již od roku 2001 Zkušební laboratoří č. 1330.2, akredito-
vanou 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 říjnu 2018 proběhla pravidelná dozorová návštěva auditorů ČIA bez neshod.
Pracoviště laboratoře je umístěno v budově na ČOV Hodonín. Prostory odpovídají poža-

davkům k provádění chemických zkoušek, prostředí je monitorováno. Laboratoř má moder-
ní, plně vyhovující laboratorní zařízení. Je dodržován harmonogram kalibrace, pravidelné-
ho servisu a monitorování správné funkce všech přístrojů. 

V rámci modernizace a obnovy zařízení byl v r. 2018 pořízen vozík na převoz vzorků do la-
boratoře, nový ruční vzorkovač, kyslíková sonda a  muflová pec. Laboratoř sama neprovádí 
zkoušky, které jsou technicky a přístrojově náročné na její vybavení. Zabezpečuje je subdoda-
vatelsky u externích laboratoří s platným osvědčením o akreditaci. Hlavními subdodavatel-
skými laboratořemi jsou zkušební laboratoře MND a.s. ZL 1328 a ALS Czech Republic ZL 1163.

Vysoká úroveň laboratoře je každoročně zjišťována mezilaboratorním porovnáváním 
vzorků ve vybraných ukazatelích jakosti povrchových a odpadních vod. Ve všech testova-
ných parametrech měla stoprocentní úspěšnost a všechny byly stanoveny s vysokou mírou 
přesnosti. 

V roce 2018 laboratoř CHSK neobdržela žádné stížnosti od zákazníků.
Chemická služba kanalizací se při všech činnostech snaží uplatňovat metody šetrné  

k životnímu prostředí v souladu s vyhlášenou politikou EMS a pracuje v souladu s politikou 
IMS akciové společnosti.
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Energetika

Za  uplynulý rok 2018 spotřebovala společnost 11  674 MWh elektrické energie, přede-
vším pro provoz úpraven vod a chod čistíren odpadních vod. U zemního plynu byla spotře-
ba 143 486 m3 využita z velké části na vytápění budov. 

Nižší produkce elektrické energie z vlastních zdrojů v roce 2018 byla ovlivněna rekon-
strukcí vyhnívací nádrže na ČOV Hodonín, jež měla vliv na vývin bioplynu a následně pro-
dukci elektrické energie z  kogeneračních jednotek zde instalovaných. Produkce energie 
z těchto zdrojů je zřejmá z níže uvedených hodnot v tabulce. Dále jsou v přehledu uvedeny 
produkce energií ze čtyř fotovoltaických elektráren instalovaných na objektech společnosti.

I v roce 2018 pokračovala instalace záložních zdrojů elektrické energie pro stěžejní pro-
vozy výroby vody u společnosti. 

Produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů:
Výroba elektrické energie MWh/rok
Kogenerační jednotky na ČOV Hodonín – bioplyn (125 kW a 21 kW) 324

Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ÚV MNV 34

Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ÚV Bzenec-Přívoz 31

Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ČOV Bzenec 31

Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ČOV Hodonín 25

Celkem 445

Od roku 2016 je u naší společnosti zaveden systém energetického managementu podle 
normy ISO 50001:2011. Po auditu externí certifikační společností byl pro naši společnost 
vydán certifikát dokládající správnou implementaci do systému řízení společnosti. Zavede-
ní systému potvrdilo správné hospodaření společnosti a do budoucna je garantem šetrného 
a efektivního hospodaření s energiemi.

GIS - geografický informační systém

Mimo běžnou činnost se pracoviště v roce 2018 věnovalo přípravě nasazení nové aplikace 
pro výpočty zatížení kanalizačních sítí. K tomuto účelu byl zakoupen Mike Urban, softwa-
rový systém založený na GIS. Je určen pro globální analýzu a posuzování kanalizačních sítí 
jak stávajících, tak i navrhovaných. Při zadání potřebných vstupních údajů tento software 
umožní modelování skutečného chování celého sběrného systému nebo jeho částí.

Výsledkem jsou např. hodnoty tlakových poměrů, objemy odvedených splaškových 
a dešťových vod, vyhodnocení dostatečnosti kapacit jednotlivých objektů (kanalizační síť, 
čerpací stanice, odlehčovací komory, recipienty). Na základě těchto informací se dají analy-
zovat a následně navrhovat technická opatření, což má vliv i na plánování a investice. 
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Pro napojení do stávajících systémů byl speciálně vytvořen nový software MU Exchange, 
který zajišťuje migraci dat z prostředí GIS a ZIS do Mike Urbanu a zpětně importuje výsled-
ná data. V současné době končí práce na pilotním projektu a v letošním roce dojde k plnému 
nasazení.

Některé statistiky z běžné činnosti v roce 2018: 
•  bylo přijato 903 hlášení z našich provozů a 1 177 souborů od jiných subjektů 
•  automat na „Vyjádření o existenci sítě“ vyřídil 650 žádostí
•  prohlížeč dat GIS zaznamenal rekordních 19 290 přístupů na data
•  pro potřeby obcí a projektantů bylo připraveno 585 datových souborů podle jejich poža-

davků 
•  bylo uloženo 1  628 nových dokumentů včetně jejich napojení na  objekty databáze.  

V archivu GIS je momentálně uloženo 36 079 dokumentů.

Personální a mzdová politika

V roce 2018 společnost zaměstnávala v přepočteném stavu 270,2 zaměstnanců (k 31. 12. 
2018), což bylo o 1 pracovníka více než předpokládal plán (269,24 zaměstnanců). Důvodem 
je zvýšená dlouhodobější nemocnost zaměstnanců, za které byly přijímány zástupy a např. 
nenavazující pracovní poměry.

Z celkového fyzického počtu zaměstnanců je 203 mužů a 70 žen, v dělnické kategorii 180 
zaměstnanců a v kategorii technickohospodářských pracovníků 93.

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců:
Druh činnosti  2014  2015  2016 2017  2018
Úsek vodovodů 86,3 86,1 86,8 88,8 88,0

Úsek kanalizací 93,9 93,2 93,6 92,3 93,1

Správa 87,9 89,0 88,6 87,2 89,1

Celkem 268,1 268,3 269 268,3 270,2

Průměrný věk zaměstnanců činí u mužů 48,8 let a u žen 49 let.

Kvalifikační struktura dosaženého vzdělání:
Základní 11

Střední odborné 147

Střední odborné (vyučen + maturita) 17

Střední odborné (maturita) 65

Vyšší odborné 2

Vysokoškolské 31
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Lidské zdroje - hodnocení efektivnosti vzdělávacích akcí

Společnost se dlouhodobě a strategicky věnuje rozvoji svých zaměstnanců. Osobnostní 
rozvoj zaměstnanců je důležitou složkou péče o zaměstnance, přispívá k růstu produktivity 
práce i rozvoji celé společnosti. 

Mimo běžnou agendu (získávání pracovníků, uzavírání pracovních smluv, evidence za-
městnanců, pracovních poměrů, dovolených, penzijního a životního pojištění, závazků, ju-
bileí, odchodů do důchodu) bylo v průběhu roku zajišťováno další vzdělávání zaměstnanců, 
prohlubování jejich kvalifikace a v neposlední řadě byla zabezpečena i péče o jejich zdraví. 

Hlavními směry vzdělávání v uplynulém roce byly odborné semináře a kurzy zaměřené 
na zvýšení odbornosti, profesních znalostí a standardní školení ke změnám v legislativě. 

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

V roce 2018 bylo na vzdělávací akce vynaloženo celkem 694 842�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, vodohospodářství, management, personalistika, le-
gislativa.

Všichni noví zaměstnanci jsou při nástupu proškolováni 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.

Několikrát do  roka pořádají vodohospodářské společnosti sportovní akce pro zájemce 
z řad zaměstnanců příbuzných společností. I na některých těchto akcích nás úspěšně repre-
zentují naši zaměstnanci.

V roce 2018 projevil zájem o provozní praxi na ČOV Hodonín pouze 1 student vysoké 
školy. 

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

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

Zaměstnancům vybraných profesí (dle Kolektivní smlouvy) byl poskytnut příspěvek 
na rehabilitační a rekondiční pobyty v lázních a hrazeno očkování proti klíšťové encefaliti-
dě a žloutence. Každému zaměstnanci, který projevil zájem, bylo ze sociálního fondu hraze-
no očkování proti chřipce.

Vzájemné závazky zaměstnavatele i odborové organizace, vyplývající z uzavřené Kolek-
tivní smlouvy, byly naplněny. Pro rok 2019 byla dne 29. 11. 2018 uzavřena nová Kolektivní 
smlouva.
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Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců
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Hospodářské výsledky společnosti 
Společnost dosahuje stabilně dobrých výsledků. Její hospodaření bylo řízeno ve shodě 

se schválenými záměry a strategií. Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem 563/1991 
Sb., ve znění zákona č. 183/2017 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. Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví. V souladu s těmito zákony 
vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 32 481 512,64�Kč. Tento zisk dává předpoklad 
k naplnění jednotlivých fondů. 

Společnosti vznikla za rok 2018 povinnost odvádět daň z příjmu právnických osob.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč)
Rok 2014 2015 2016 2017 2018
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 265 795 286 680 308 968 99 126 100 646

Statutární a ostatní fondy 648 718 801 235 002 259 275

Nerozdělený zisk min. let 0 0 0 0 68

Neuhrazená ztráta min. let 0 0 0 0 0

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

Hospodářský výsledek 25 556 27 126 29 164 30 388 32 482 

Vlastní kapitál celkem 1 162 045 1 184 570 1 208 979 1 234 562 1 262 517

Návrh na rozdělení zisku (Kč)
Zisk k rozdělení 32 481 512,64

Rezervní fond 1 624 075,00

Sociální fond 2 300 000,00

Investiční fond 22 830 218,82

Podíl na zisku akcionářům 5 626 418,82

Podíl na zisku členům statutárních orgánů 100 800,00

Změny v přijatých úvěrech (tis. Kč)
Úvěr Zahájení čerpání úvěru Výše úvěru Zůstatek k 31. 12. 2018
Investiční úvěr SPH (2025) 2010 160 000 70 000

Fekální vozy Tatra 2�ks 2016 8 858 507
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V letech 2008 – 2011 byl pro financování rozsáhlého projektu Střední Pomoraví/Hodo-
nínsko využit revolvingový úvěr. Po dokončení rekonstrukce byl revolvingový úvěr překlo-
pen na investiční úvěr ve výši 160 000 tis. Kč, zůstatek k 31. 12. 2018 činí 70 000 tis. Kč.

Cenová politika

 

Společnost i  v  roce 2018 uplatňovala dvousložkovou formu vodného a  stočného. Její  
pohyblivá složka byla jednotná pro všechny odběratele.

Cena:
•  Vodné 28,56 Kč/m³ (bez DPH)
•  Stočné 35,78 Kč/m³ (bez DPH)

 
Pevná složka ceny vodného i stočného zůstala pro jednotlivé kategorie od zavedení dvou-

složkové formy vodného a stočného (rok 2003) na stejné úrovni.

Tržby a výnosy

Struktura výnosů (tis. Kč)
 2014 2015 2016 2017 2018
Úprava a rozvod vody včetně vody předané 185 568 196 947 204 995 214 709 227 771

Odvádění a čistění odpadních vod 199 370 201 059 209 979 219 790 225 978

Služby stavebně – montážního charakteru 4 960 4 150 5 761 7 661 7 143

Kanalizační práce 5 983 5 824 6 131 6 699 7 582

Ostatní služby 2 048 2 702 2 966 3 448 3 107

Tržby celkem 397 929 410 682 429 832 452 307 471 581

Celkový objem tržeb v roce 2018 vzrostl oproti roku 2017 o 4,3�%.
Na úseku úpravy a dodávky pitné vody včetně vody předané vzrostl objem výnosů o 6,1�%. 

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 2,8�%. 
Ostatní doplňkové činnosti představují zejména služby stavebně montážního charakte-

ru, kanalizační práce, rozbory pitných a odpadních vod, diagnostika vodovodních a kanali-
začních sítí a služba GIS. Objem provedených služeb vykazuje téměř stejné množství jako 
v roce 2017, zvýšení o 24 tis. Kč. 
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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 závě-
rečnou zprávou o činnosti dozorčí rady od 1. 1. do 31. 12. 2018, která průběžně vykonávala 
kontrolní činnost nad hospodařením společnosti a představenstva. Dozorčí rada po celý rok 
2018 pracovala ve stejném složení tak, jak byla valnou hromadou zvolena dne 4. 6. 2015: 
Ing.  Vladimír Elšík, Mgr.  Renata Smutná, Ing.  Bc.  Anna Hubáčková, Mgr.  Jana Gajošová, 
František Lang a JUDr. Mgr. Josef Fiala, DBA, MBA, LL.M.

V roce 2018 bylo celkem 7 zasedání, z nichž jedno bylo výjezdní za účelem kontroly stavu 
ÚV Moravská Nová Ves a přilehlého prameniště k této úpravně vody a 2 (březen a prosinec) 
společná jednání s představenstvem společnosti. 

Dozorčí rada byla pravidelně informována o činnosti představenstva společnosti a jeho 
rozhodnutích prostřednictvím předsedy dozorčí rady, protože se pravidelně účastnil jedná-
ní představenstva nebo byl zastoupen některým z členů DR včetně dvou mimořádných jed-
nání představenstva ve věci protinávrhů a podání vysvětlení minoritních akcionářů k ŘVH 
v roce 2018.

Dozorčí rada působila ve všech oblastech společnosti v součinnosti s představenstvem 
a managementem společnosti, se zaměřením na kontrolní činnost spočívající zejména v do-
hlížení na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti v souladu s ust. § 446 
a násl. zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění. Zejména se soustředila na: 
•  ekonomické výsledky v  jednotlivých měsících, čtvrtletích, pololetí roku 2018, zejména 

stavu vývoji pohledávek u fyzických a právnických osob,
•  opravy, údržbu, investice a stav vlastněného i provozovaného majetku, 
•  přípravu valné hromady konané 31. 5. 2018,
•  inventarizaci majetku společnosti, kdy členové byli fyzicky přítomni na probíhajících díl-

čích inventarizacích např. hlavní sklad Hodonín, provoz Veselí nad Moravou, 
•  výkupy pozemků nebo směny v zájmových územích společnosti jako jsou prameniště, 

příjezdové komunikace a pro nové vznikající stavby,
•  plnění plánu vodného a stočného v roce 2018 s návrhem ceny vodného a stočného pro 

rok 2019 ve srovnání s ostatními společnostmi se stejným předmětem podnikání v ná-
vaznosti na obchodní strategii,

•  kontrolu stavu objektu ÚV Moravská Nová Ves i s jímacím územím a jejich zabezpečení, 
kde probíhá výzkum o vhodnosti technologie na odstraňování herbicidů a pesticidů,

•  ÚV Bzenec – Přívoz v návaznosti na očekávané povolení těžby štěrkopísku v k. ú. Uherský 
Ostroh  OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského se sídlem v Brně,

•  stav přehrady Koryčany a všech pramenišť v období letního sucha zapříčiněného vyso-
kými teplotami a zajišťování dodávek vody,
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•  situaci týkající se procesu povolování těžby štěrkopísku v k. ú. Uherský Ostroh nacháze-
jící se v okolí jímacích území pramenišť v k. ú. Moravský Písek a Uherský Ostroh pro ÚV 
Bzenec - Přívoz, která zásobuje cca 130 tis. obyvatel,

•  ochranu osobních údajů ve  vztahu k  Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 
2016/679, obecné nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naří-
zení o ochraně osobních údajů - GDPR) bylo přijato dne 27. 4. 2016 a bude účinné a přímo 
aplikovatelné ode dne 25. května 2018. GDPR, na základě které byla vypracována Směr-
nice společnosti Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. pro zajištění jednotného postupu 
na úseku ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (odběrate-
lé, škodní události, soudní řešení, dědictví atd.) v rámci celé akciové společnosti,

•  návrh hospodářského plánu společnosti na rok 2019. 

Výsledky činnosti dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti konanou dne 4. 6. 2019:

1. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. jednalo 
v průběhu roku 2018 vždy v souladu se Stanovami společnosti, platného právního řádu ČR, 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a nebylo zjištěno jejího porušování.
2. V průběhu roku 2018 neobdržela dozorčí rada žádnou stížnost či podnět, který by musela 
řešit vůči společnosti a ani zprávu statutárního orgánu o vztazích.
3. Činnost dozorčí rady v uplynulém roce byla zaměřena na hospodaření společnosti, kde 
velká pozornost byla věnována zejména ekonomickým výsledkům za rok 2018, tj. průběž-
ným výsledkům hospodaření v roce 2018 pravidelně projednávaných v DR, včetně pohledá-
vek po lhůtě splatnosti.
4. Na  společném jednání představenstva a  dozorčí rady dne 28. 3. 2019 byla projednána 
zpráva o činnosti výboru pro audit za období od 1. 1. do 31. 12. 2018, jež je součástí zprávy 
představenstva a zpráva auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2018, 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 2018.
5. Dozorčí rada na základě dosažených hospodářských výsledků v roce 2018 a dle návrhu 
představenstva projednaného na společném zasedání představenstva a dozorčí rady spo-
lečnosti dne 28. 3. 2018 doporučuje valné hromadě předloženou účetní závěrku za rok 2018 
a rozdělení zisku za rok 2018 schválit. 

Ing. Vladimír Elšík 
předseda DR
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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 ustanovení § 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 31.12.2018

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 3 365 084 -1 844 224 1 520 860 1 507 190
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0
B. Stálá aktiva 003 3 074 166 -1 842 118 1 232 048 1 235 273
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 26 530 -24 270 2 260 3 095
    I.1. Nehmotné výsledky vývoje 005 0 0 0 0
    I.2. Ocenitelná práva 006 25 532 -23 272 2 260 3 095
      2.1 Software 007 25 532 -23 272 2 260 3 095
      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 0

      5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0
      5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 3 047 636 -1 817 848 1 229 788 1 232 178
   II.1 Pozemky a stavby 015 2 327 063 -1 351 466 975 597 946 732
      I.1 Pozemky 016 39 990 0 39 990 39 549
      I.2 Stavby 017 2 287 073 -1 351 466 935 607 907 183
   II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 640 021 -463 042 176 979 165 115
   II.3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0
   II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 4 570 -3 340 1 230 1 214
       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 4 570 -3 340 1 230 1 214

   II.5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 75 982 0 75 982 119 117

       5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 53 433 0 53 433 50 092
       5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 22 549 0 22 549 69 025
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
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Označení Aktiva Řádek
Běžné účetní období 

Minulé účetní 

období 

brutto korekce netto netto

C. Oběžná aktiva 037 289 565 -2 106 287 459 270 766
   I.1. Materiál 039 4 621 -114 4 507 4 313
   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
   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 046 171 048 -1 992 169 056 164 460
   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 057 171 048 -1 992 169 056 164 460
    2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 44 084 -1 992 42 092 41 507
    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 061 126 964 0 126 964 122 953
    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 23 170 0 23 170 22 414
    2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 3 194 0 3 194 3 130
    2.4.5 Dohadné účty aktivní 066 99 131 0 99 131 96 056
    2.4.6 Jiné pohledávky 067 1 469 0 1 469 1 353
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 071 113 896 0 113 896 101 993
    IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 072 224 0 224 295
    IV.2. Peněžní prostředky na účtech 073 113 672 0 113 672 101 698
D. Časové rozlišení aktiv 074 1 353 0 1 353 1 151
D.1. Náklady příštích období 075 1 351 0 1 351 1 150
D.2. Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0
D.3. Příjmy příštích období 077 2 0 2 1

Kontrolní číslo 999 16 190 142 -8 756 966 7 433 176 7 385 180
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Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2018

v tis. Kč

Označení Pasiva Řádek Běžné účetní období
Minulé účetní 

období

PASIVA CELKEM 078 1 520 860 1 507 190
A. Vlastní kapitál 079 1 262 517 1 234 562
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 092 359 921 334 128
   III.1. Ostatní rezervní fondy 093 100 646 99 126
   III.2. Statutární a ostatní fondy 094 259 275 235 002
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 095 -26 289 -26 357
   IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 096 68 0
   IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 097 -26 357 -26 357
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 098 32 482 30 388
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 099 0 0
B. + C. Cizí zdroje 100 255 743 270 051
B Rezervy 101 0 0
B.  1. Rezerva na důchody a podobné závazky 102 0 0
B.  2 Rezerva na daň z příjmů 103 0 0
B.  3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 104 0 0
B.  4 Ostatní rezervy 105 0 0
C. Závazky 106 255 743 270 051
C.I. Dlouhodobé závazky 107 109 691 121 018
   I.1 Vydané dluhopisy 108 0 0
      1.1 Vyměnitelné dluhopisy 109 0 0
      1.2 Ostatní dluhopisy 110 0 0
   I.2 Závazky k úvěrovým institucím 111 70 000 83 509
   I.3 Dlouhodobé přijaté zálohy 112 0 0
   I.4 Závazky z obchodních vztahů 113 0 0
   I.5 Dlouhodobé směnky k úhradě 114 0 0
   I.6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 115 0 0
   I.7 Závazky - podstatný vliv 116 0 0
   I.8 Odložený daňový závazek 117 39 691 37 509
   I.9 Závazky - ostatní 118 0 0
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Označení Pasiva Řádek Běžné účetní období
Minulé účetní 

období

      9.1 Závazky ke společníkům 119 0 0
      9.2 Dohadné účty pasivní 120 0 0
      9.3 Jiné závazky 121 0 0
CII. Krátkodobé závazky 122 146 052 149 033
C.II.1 Vydané dluhopisy 123 0 0
        1.1 Vyměnitelné dluhopisy 124 0 0
        1.2 Ostatní dluhopisy 125 0 0
  II.2 Závazky k úvěrovým institucím 126 507 0
  II.3 Krátkodobé přijaté zálohy 127 79 350 74 762
  II.4 Závazky z obchodních vztahů 128 24 654 30 852
  II,5 Krátkodobé směnky k úhradě 129 0 0
  II.6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 130 0 0
  II.7 Závazky - podstatný vliv 131 0 0
  II.8 Závazky ostatní 132 41 541 43 419
     8.1 Závazky ke společníkům 133 112 148
     8.2 Krátkodobé finanční výpomoci 134 0 0
     8.3 Závazky k zaměstnancům 135 0 0
     8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 136 3 885 3 763
     8.5 Stát - daňové závazky a dotace 137 8 072 8 492
     8.6 Dohadné účty pasivní 138 22 881 24 584
     8.7 Jiné závazky 139 6 591 6 432
D. Časové rozlišení pasiv 140 2 600 2 577
D. 1. Výdaje příštích období 141 2 592 2 569
D. 2. Výnosy příštích období 142 8 8

Kontrolní číslo 999 6 442 833 6 406 456
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

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 01 471 581 451 634
II. Tržby za prodej zboží 02 0 0

A. Výkonová spotřeba 03 197 436 183 955
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 0 0
A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 82 784 82 020
A.3. Služby 06 114 652 101 935
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0
C. Aktivace (-) 08 0 -2
D. Osobní náklady 09 134 140 127 715
D.1. Mzdové náklady 10 97 730 93 004

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 

náklady
11 36 410 34 711

    2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 33 497 31 790
    2.2. Ostatní náklady 13 2 913 2 921
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 90 737 90 837
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 90 817 91 027

    1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
- trvalé 16 90 817 91 027

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

E.2. Úpravy hodnot zásob 18 -22 13
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -58 -203
      III. Ostatní provozní výnosy 20 1 392 672

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 492 137
III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 105 35
III.3. Jiné provozní výnosy 23 795 500

F. Ostatní provozní náklady 24 6 775 6 198
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 591 0
F.2. Prodaný materiál 26 37 0
F.3. Daně a poplatky 27 1 935 1 923
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0
F.5. Jiné provozní náklady 29 4 212 4 275
* Provozní výsledek hospodaření 30 43 885 43 601
     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
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Označení Text                       Řádek              Běžné účetní období
Minulé účetní 

období

     VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 83 1

     VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající 
osoba 40 0 0

     VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 83 1
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0
J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 3 251 3 740

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající 
osoba 44 0 0

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 3 251 3 740
VII. Ostatní finanční výnosy 46 1 0

K. Ostatní finanční náklady 47 710 660
* Finanční výsledek hospodaření 48 -3 877 -4 399
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 40 008 39 202
L. Daň z příjmů 50 7 526 8 814
L.1. Daň z příjmů splatná 51 5 344 6 603
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 2 182 2 211
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 32 482 30 388
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 32 482 30 388
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 473 057 452 307

Kontrolní číslo 99 2 100 236 2 013 381
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2018

v tis. Kč
IČ 49454544

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

Označení Text Řádek
Běžné Minulé

účetní období účetní období

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 27 100 646 99 126
1 Počáteční zůstatek 28 99 126 308 968
2 Zvýšení 29 1 520 -209 842
3 Snížení 30 0 0
4 Konečný zůstatek 31 100 646 99 126

G Statutární a ostatní fondy ze zisku 32 259 275 235 002
1 Počáteční zůstatek 33 235 002 801
2 Zvýšení 34 25 954 236 091
3 Snížení 35 1 681 1 890
4 Konečný zůstatek 36 259 275 235 002

H Nerozdělený zisk minulých let 37 68 0
1 Počáteční zůstatek 38 0 0
2 Zvýšení 39 23 922 22 691
3 Snížení 40 23 854 22 691
4 Konečný zůstatek 41 68 0
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Označení Text Řádek
Běžné Minulé

účetní období účetní období

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

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 32 482 30 388
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Přehled o peněžních tocích - CF  k 31.12.2018

v tis. Kč                                                                        IČ 49454544

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

Označení Text Běžné účetní období Minulé účetní období

P Stav peněž. prostředků a peněž.ekvivalentů na začátku období 101 993 95 212

Peníze 101 993 95 212
Peněžní ekvivalenty 0 0

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

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 40 008 39 203
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 89 435 89 915

Odpisy stálých aktiv 90 817 91 027
A.1.1. Odpis pohledávek 435 301

Odpis opravné položky k nabytému majetku 0 0
Změna stavu opravných položek -58 -203

A.1.2. Změna stavu rezerv 0 0
Změna stavu přechodných účtů -4 957 -4 777

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 30 -172
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 3 251 3 740

Vyúčtované výnosové úroky -83 -1
A.1.6. Ostatní vlivy 0 0

A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního 129 443 129 118

kapitálu a mimořádnými položkami
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -1 313 4 126

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -1 461 -2 706
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 319 5 727
A.2.3. Změna stavu zásob -171 1 105
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 0

A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
polož. 128 130 133 244

A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných -3 251 -3 740
A.4. Přijaté úroky (s vyjímkou inv. společností a inv. fondů) 83 1
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  za minulá období -7 215 -6 327

Příjmy z mimořádných činností 0 0
A.6. Výdaje z mimořádných činností 0 0

Uhrazená splatná daň z příjmů z mimořádných činností 0 0
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 117 747 123 178

(B) Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -84 948 -95 086
B.1.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  -83 351 -97 550
B.1.2. Pořízení finančního majeku 0 0
B.1.3. Úhrada odpisů při komplexním pronájmu 0 0
B.1.4. Změna stavu z pořízení majetku -1 597 2 464

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 492 137
B.2.1. Příjmy z prodeje nehmotného a hmotného majetku 492 137
B.2.2. Příjmy z prodeje finančního majetku 0 0
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Označení Text Běžné účetní období Minulé účetní období

B.2.3. Přijaté odpisy při komplexním pronájmu 0 0
B.3. Poskytnuté půjčky a úvěry 0 0

B.3.1. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0
B.3.2. Půjčky a úvěry ve skupině 0 0
B.3.3. Ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry 0 0

B.4. Ostatní změny v investiční činnosti -3 331 -3 331
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -87 787 -98 280

(C) Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků (případně krátkodobých) -13 002 -12 934
C.1.1. Změna stavu krátkodobých závazků z titulu půjček -3 002 -2 934
C.1.2. Změna stavu dlouhodobých úvěrů -10 000 -10 000
C.1.3. Změna stavu z titulu půjček od podniků ve skupině 0 0
C.1.4. Změna stavu závazků z finančního pronájmu 0 0
C.1.5. Změna stavu ostatních závazků 0 0

C.2. Dopad změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -5 055 -5 183

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

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (v penězích) 0 0
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu 0 0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -1 681 -1 891
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -2 952 -2 870

Uhrazená srážková daň z dividend a podílů -422 -422
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0
C.4. Ostatní změny v oblasti financování 0 0

C.*** Čistý peněžní tok z finančních činností -18 057 -18 117
F Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků 11 903 6 781

R Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci období 113 896 101 993

Peníze 113 896 101 993
Peněžní ekvivalenty 0 0
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Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
PŘÍLOHA 

v účetní závěrce k 31.12.2018

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 ve veřejném rejstříku

Rg. B 1168 - v uplynulém roce 2018 nebyly provedeny žádné změny ani 
dodatky ve veřejném rejstříku

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

V roce 2018 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, člen rady 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, člen rady Obce Ratíškovice
Mgr. Jana Gajošová člen, člen finančního výboru Města Hodonína
JUDr. Josef Fiala, DBA, 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
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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
Smlouvy o převodech zisku, povinnosti z nich 
vyplývající Nejsou

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

3. Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech

Průměrný přepočtený počet 
Zaměstnanců Z toho řídících pracovníků
270,92 19

Mzdové náklady (v tis. Kč)
(účet 521)

Zaměstnanců Z toho řídících pracovníků
97 191 15 831

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

Statutárních Dozorčích
23 515

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:

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

– použití služebních aut manažerů i pro soukromé účely
– pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

– zápůjčka za cenu nižší, než je cena obvyklá – příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců
– využití služeb poskytovaných účetní jednotkou – pojištění soukromých vozidel zaměstnanců v rámci flotily a. s.
– platby důchodového připojištění apod.

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

ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

1. Způsob ocenění:

a) Zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii Zásoby pořizuje organizace pouze nákupem. Tyto jsou při pořízení 
oceňovány cenami FIFO. Ocenění je zajištěno účetním programem.

b)  Dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
vytvořeného vlastní činností

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

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

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

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

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

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

V souladu s novelou zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a vyhláškou 
500/2002 Sb. byly od roku 2014 služebnosti (do 31.12.2013 věcná břemena) 
s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč přeřazeny do jiného dlouhodobého 
hmotného majetku. Služebnosti s PC 20-40 tis. Kč jsou zařazeny do jiného 
drobného dlouhodobého hmotného majetku. Od roku 2014 jsou stroje a 
zařízení zařazeny dle nové klasifikace CZ-CPA. Současně bylo zkontrolováno 
a upraveno zatřídění dle jednotlivých analytických účtů majetku. Dále 
od roku 2014 se do drobného dlouhodobého hmotného majetku zařazují 
vodoměry s PC vyšší než 15 tis. Kč. V roce 2018 byla aktualizována doba 
užívání jednotlivých druhů majetku, na základě toho byly upraveny sazby 
daňových (od roku 2018) a sazby účetních (od roku 2019) odpisů. Dle novely 
zákona o daních z příjmů se  od roku 2004 stavební díla zařazují dle nové 
klasifikace CZ-CC.

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

Opravné položky k pohledávkám po splatnosti 3 měsíce.
Opravné položky k bezpohybovým zásobám ve výši 10�%.

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

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

7.  Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou 
měnu

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

8.  Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku  

a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují 
reálnou hodnotou

Není

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

1. Dlouhodobý majetek kromě pohledávek

a) Rozpis dlouhodobého majetku v tis. Kč Účet PC Oprávky
Účet 013 - software
Počáteční stav 24 802 21 707
Přírůstky 730 1 565
Úbytky 0 0
Konečný stav 25 532 23 272
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 26 530 24 270
Účet 021
Budovy
Počáteční stav 410 877 155 754
Přírůstky 8 874 8 286
Úbytky 0 0
Konečný stav 419 751 164 040
Stavby
Počáteční stav 1 794 101 1 142 041
Přírůstky 74 708 46 872
Úbytky 1 487 1 487
Konečný stav 1 867 322 1 187 426
Celkem účet 021 a 081 2 287 073 1 351 466
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Účet PC Oprávky
Účet 022
Energetické a hnací stroje
Počáteční stav 318 090 212 878
Přírůstky 14 428 14 487
Úbytky 2 634 2 635
Konečný stav 329 884 224 730
Pracovní stroje a zařízení
Počáteční stav 28 122 21 961
Přírůstky 7 657 1 962
Úbytky 3 348 3 348
Konečný stav 32 431 20 575
Přístroje a zvláštní technická 
zařízení
Počáteční stav 81 441 68 508
Přírůstky 4 533 4 140
Úbytky 3 000 3 000
Konečný stav 82 974 69 648
Dopravní prostředky
Počáteční stav 175 923 137 591
Přírůstky 19 377 13 008
Úbytky 6 776 6 776
Konečný stav 188 524 143 823
Inventář
Počáteční stav 6 208 3 731
Přírůstky 0 535
Úbytky 0 0
Konečný stav 6 208 4 266
Celkem účet 022 a 082 640 021 463 042
Účet 029
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Počáteční stav 3 999 2 785
Přírůstky 571 555
Úbytky 0 0
Konečný stav 4 570 3 340
Celkem účet 029 a 089 4 570 3 340
Účet 031
Pozemky
Počáteční stav 39 549 0
Přírůstky 441 0
Úbytky 0 0
Konečný stav 39 990 0
Celkem účet 031 39 990 0

b) Majetek neuvedený v rozvaze v tis. Kč
Drobný hmotný majetek 28 965
Drobný nehmotný majetek 278

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
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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 1 892
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 1 520 0
Investiční fond 23 854 0
Sociální fond 2 100 1 681

Nerozdělený zisk - nevyplacené 
podíly na zisku celkem, z toho: 68 0

– nevyplaceno za r. 2010, 2012, 2013 54 0
– nevyplaceno za r. 2002-2006 14 0
Změna stavu hospodářských 
výsledků po zdanění 2 094 0

V průběhu účetního období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu  
o 27 955 tis. Kč.
Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2018 40 008
Odložený daňový dluh 2 182
Daň z příjmů 5 344
Hospodářský výsledek po zdanění 32 482

b) Návrh rozdělení zisku běžného účetního období 
     v Kč

Zisk k rozdělení za rok 2018 - návrh 32 481 512,64

– rezervní fond 1 624 075,00
– sociální fond 2 300 000,00
– investiční fond 22 830 218,82
– podíl na zisku akcionářům 5 626 418,82
– podíl na zisku členům statutárních orgánů 100 800,00

c) Rozdělení zisku předcházejícího účetního období 
     v Kč

Zisk k rozdělení za rok 2017 30 388 337,27

– rezervní fond 1 519 416,86
– sociální fond 2 100 000,00
– podíl na zisku akcionářům 2 813 209,41
– podíl na zisku členům statutárních orgánů 101 700,00
– nerozdělený zisk 23 854 011,00
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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
v tis. Kč
(zahraničí = 0)

výroba a rozvod vody 227 771
odvádění a čištění odpadních vod 225 978
ostatní služby 17 832

7. Výzkum a vývoj

Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj Nejsou

8. Přeměna společnosti

a) Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik Nebyla přeměna
b) Fondy, které vznikly v důsledku přeměny Nejsou
c) Další významné údaje Nejsou

9. Výše splatných dluhů

a)  Pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti Dluhy jsou placeny ve splatnosti

b) Veřejného zdravotního pojištění Dluhy jsou placeny ve splatnosti

10. Výše evidovaných daňových nedoplatků Nejsou daňové nedoplatky

11. Doměrky splatné daně z příjmů za minulé účetní 

období
Nejsou doměrky
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12. Odložený daňový dluh

V souladu s legislativou bylo první účtování o odloženém daňovém dluhu 
za roky 1994 - 2001 provedeno rozvahově, od r. 2002 pak bylo účtováno 
nákladově.
Stav ke 31.12.2018 je 39 691 292 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
V r. 2018 2 182 171 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 2018 10 000 000,00 Zajištění úvěru - zástava ČOV Hodonín, Bzenec, Strážnice, Ratíškovice
Stav ke 31.12.2018 70 000 000,00 Poslední splátka 30.09.2025

15. Významné události, které nastaly mezi 

rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky

Nenastaly

16. Ostatní události V účetní jednotce v průběhu auditovaného období nenastaly skutečnosti,  
na jejichž základě by bylo nutno zpracovat zprávu o vztazích mezi 
propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích § 82 - 88.
I nadále jsou v platnosti dříve uzavřené smlouvy s akcionáři o nájmu  
a provozování vodohospodářských zařízení. 
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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



|66|

 pozemek č. parc. č. St.8981 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek č. parc. č. 9905 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
 pozemek č. parc. č. 9906/24 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
 pozemek č. parc. č. 9906/11 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc. č. 9906/15 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc. č. 9906/17 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc. č. 9906/19 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc. č. 9906/21 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc. č. 9906/23 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc. č. 9906/10 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc. č. 9906/9 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc. č. 9906/8 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc. č. 9906/7 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 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
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 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na parc. číslo St.7052
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7034
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, na parc. číslo St.7044

Vše zapsáno na LV č. 406, katastrální území Bzenec, obec Bzenec

 pozemek parc. č. 5103/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
 pozemek parc. č. 5103/3 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
 pozemek parc. č. 5103/8 – zastavěná plocha nádvoří
 pozemek parc. č. 5103/9 – zastavěná plocha nádvoří
 pozemek parc. č. 5103/10 – zastavěná plocha nádvoří
 pozemek parc. č. 5103/11 – zastavěná plocha nádvoří
 pozemek parc. č. 5103/12 – zastavěná plocha nádvoří
 pozemek parc. č. 5103/13 – zastavěná plocha nádvoří
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc. č. 5103/13
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc. č. 5103/8
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc. č. 5103/12
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc. č. 5103/9
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc. č. 5103/11
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc. č. 5103/10
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