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Úvodní slovo předsedy  
představenstva

Vážení akcionáři, 

úspěšně jsme dokončili hospodářský rok 2019, který právě vyhodnocujeme. 
Chceme Vás jednak informovat o  činnosti VaK Hodonín a.s. v  uplynulém roce 
a  o  závažných záležitostech, které se dotýkají budoucích aktivit společnosti 
(těžba štěrkopísku v Uh. Ostrohu).

V červnu 2019 proběhla řádná valná hromada a chci jen připomenout, že byla 
volební. V  představenstvu přišlo k  jedné změně – Ing.  arch. Milanu Grauovou 
vystřídal starosta Města Hodonína pan Libor Střecha. Současně byl zvolen  
1. místopředsedou představenstva.

Předsedkyní dozorčí rady byla zvolena senátorka paní Ing. Bc. Anna Hubáčková. 
Místopředsedou dozorčí rady byl zvolen JUDr. Josef Fiala, členy pak Ing. Jarmil 
Adamec, Ph.D., Mgr.  Ladislav Ambrozek, Mgr.  Renata Smutná a  pan František 
Lang.

Ve výboru pro audit budou pracovat Ing.  Bimka, Ing.  Sabadoš a  Ing.  Adamec, 
Ph.D. 

Představenstvo zasedá každý měsíc v sídle společnosti a stanovuje dílčí úkoly 
pro jeho vedení. Dvakrát ročně se koná společné zasedání s dozorčí radou.

Při přípravě hospodářského plánu na  rok 2020 jsme zaměřili svou pozornost 
na oblast oprav a údržby vodovodů a kanalizací a používanou techniku. Těmito 
kroky zlepšujeme stav infrastruktury v obcích a městech.

Klíčovým úkolem hodnoceného roku bylo dokončení výstavby vodovodního 
řadu na Horňácko, konkrétně až do Velké nad Veličkou. Tato investice dnes už 
plní svou funkci a je po zkušebním provozu. Máme i další žádosti obcí o napo-
jení na pitnou vodu, hlavně z Horňácka. Náklady na realizaci staveb jsou však 
velmi vysoké.

V  roce 2019 jsme dořešili dlouholetou záležitost s  Ředitelstvím vodních cest 
Praha. Uzavřeli jsme smlouvu na využití lokality Kout (Rohatec), kde má být 
vybudována plavební komora do Hodonína. Tím bude splavný Baťův kanál až 
do Hodonína. Realizaci této stavby má v gesci stát.

Nejdůležitějším bodem, který představenstvo a  vedení společnosti pravidel-
ně projednávalo je „Těžba štěrkopísku v  Uherském Ostrohu“. Starostové obcí 
i vedení JmK se zapojili do složitého boje s byrokracií. Byli jsme nuceni uzavřít 
smlouvu s právní kanceláří Frank Bold, která nás zastupuje v odvoláních a vstu-
puje do jednání ohledně záležitostí, které mají souvislost s povolením záměru 
těžby. Ke stanovení dobývacího prostoru vydal Báňský úřad v Brně již rozhod-
nutí dne 9. 1. 2019. Bylo kladné a my jsme se ihned odvolali. Opět jsme museli 
řadu hodin trávit nad tímto tématem a  rozhodovat jak dál. Akcionáři (města 
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a obce) se zúčastnily i jednání v Senátu ČR, kde došlo k hodnocení vydaného po-
sudku EIA skupinou hydrogeologů, odborných pracovníků, poslanců, senátorů. 

Znovu zasedala rozkladová komise, jako poradní orgán ministra ŽP, ale jejich 
stanovisko dosud neznáme. Sám ministr Brabec tvrdí, že postupují podle zá-
konných norem. 

Velmi aktivní je i sdružení „Za vodu pro lidi“, které pořádá mítinky, podává infor-
mace do médií, na facebook. Za jejich aktivitu jim ze srdce děkujeme. Jde nám 
všem o totéž. Zachovat kvalitní přítok surové vody do studní a na úpravnu vody.

V roce 2019 jsme projednávali otázku výkupu akcií od malých akcionářů. Pro 
nevyjasněnost ceny jsme zatím k tomuto kroku nepřistoupili.

Máme za  sebou 10 let od  stěžejní investiční akce „Střední Pomoraví/Hodo-
nínsko. Daří se nám splácet investiční úvěr a v roce 2025 bude zcela splacen. 
V rámci hospodaření odkládáme část zisku pro příští intenzifikaci a údržbu ma-
jetku společnosti VaK Hodonín.

Největší investiční akcí let 2019 – 2020 je výměna části výtlaku pitné vody 
od úpravny vody Bzenec po vodojem Vracov. Na tuto jmenovitou akci jsme zís-
kali dotaci z Ministerstva zemědělství.

Uzavřeli jsme kolektivní smlouvu s odborovou organizací na rok 2020.

Za  rok 2019 jsme dosáhli dobrého hospodářského výsledku a  naplnili jsme 
všechny záměry společnosti.

Dovolte, abych poděkoval vedení společnosti VaK Hodonín a.s. a všem zaměst-
nancům za  dobře odvedenou práci a  zabezpečení servisu pro obce a  města 
okresu Hodonín. 

Děkujeme za  důvěru, kterou jste nám vyjádřili ve volbách v  roce 2019, děku-
jeme za  spolupráci a  řadu podnětných návrhů, kterými nás oslovujete. Jsme 
přesvědčeni, že společně jdeme správným směrem.

Pavel Čejka 
předseda představenstva



7

Slovo ředitele akciové  
společnosti 
 

Vážení akcionáři,

uplynulý rok, jak konstatuje předseda představenstva pan Pavel Čejka ve svém 
úvodním slově, byl dalším v řadě úspěšných. Tato věta může znít jako klišé, nic-
méně při bližším pohledu si musíme uvědomit, že výsledky prezentované Vám 
akcionářům v této výroční zprávě byly dosaženy v neustále se měnících – bohu-
žel často nikoli k lepšímu – vnějších podmínkách. Klimatických, ekonomických 
a v neposlední řadě také legislativních.

Z  pohledu klimatické změny žijeme v  našem regionu na  dolním toku Moravy 
doposud v relativním vodním blahobytu. Zdůrazňuji slůvka doposud a relativ-
ní, neboť tento stav se může měnit k horšímu snížením hladin podzemních vod 
během dlouhotrvajících období sucha. K tomuto vývoji ostatně v minulých le-
tech došlo. Tento vývoj se předpokládá jako postupný a je tedy možné se na něj 
připravit.

Jak jsem uvedl v minulé výroční zprávě, podnikáme v tomto směru patřičné kro-
ky tak, jak nám velí naše zodpovědnost vůči obyvatelstvu a Vám akcionářům. 
Na co se ovšem nebude možné připravit nikdy je kontaminace klíčového zdroje 
Bzenec – komplex při povodni v případě otevření hladiny podzemních vod těž-
bou štěrkopísku. Proti tomuto záměru protestuje akciová společnost s narůs-
tající podporou měst, obcí a občanské veřejnosti našeho regionu od roku 2006. 
Nemá smysl vyjmenovávat na  tomto místě jednotlivé kroky učiněné v  této 
kauze vůči státním orgánům v  roce 2019 – všechny jsou zdokumentovány 
na webových stránkách společnosti www.vak-hod.cz/Petice. Rád bych využil 
této příležitosti a poděkoval všem, kteří se v boji proti povolení těžby jakým-
koli způsobem angažovali a angažují. Jen díky jim těžba nebyla doposud povo-
lena. Jak bylo konstatováno v minulosti, je společnost odhodlána a připravena 
i k soudnímu řešení celé kauzy. 

Pokud jde o ekonomické aspekty našeho podnikání, neúprosný trend zvyšujících 
se cen energií, chemikálií a materiálů obecně znamená neustálý tlak na kont-
rolu nákladů směrem ke  kalkulaci ceny vodného a  stočného. To je věcí řízení 
společnosti a odpovědnosti jejího managementu vůči vlastníkům/akcionářům. 
Z hlediska zákonné povinnosti vlastníků vodohospodářské infrastruktury tvo-
řit zdroje na její obnovu, považuji za nezbytné v co nejkratší době zahájit proces 
postupného zvyšování kapitálu formou vkládání majetku obcí do akciové spo-
lečnosti. Pokud se tak nestane, hrozí v budoucnu mnoha obcím a následně VaK 
Hodonín, a.s. jako provozovateli vážné problémy. Jak plyne z analýz Minister-
stva zemědělství a diskuzí odborné veřejnosti, jsou plná udržitelnost a fungo- 
vání vodohospodářské infrastruktury možné jen ve velkých celcích.

Neustále se zpřísňující legislativní požadavky na  kvalitu pitné vody a  čiš-
těných odpadních vod, na  kalové hospodářství znamenají pro provozovate-
le další finanční nároky. Zpřísněné normy pro pitnou vodu s  sebou nesou jak  
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náklady na  chemické analýzy látek, které jsou nově klasifikovány jako zdra-
votně rizikové, tak zejména náklady na  moderní technologie a  rekonstrukce 
stávajících úpravárenských zařízení. Konkrétně v roce 2020 proběhne rekon-
strukce zařízení úpravny vody v  Moravské Nové Vsi s  investičním nákladem 
12 mil. Kč. Totéž platí pro limity vypouštěných odpadních vod z ČOV a zejména 
na řešení tzv. kalové koncovky. V tomto případě pak musí provozovatelé počítat 
s mimořádně vysokými investičními i provozními náklady. Samostatnou kapi-
tolou je pak legislativně velmi specificky provedené zpoplatnění   odlehčova-
ných vod na stokové síti a v areálech ČOV v roce 2019 na základě novely vodního 
zákona a zároveň velmi kontroverzní výklad příslušných paragrafů vrcholným 
orgánem státní správy na úseku ochrany vod, tedy MŽP. S cílem získat od vodá-
renských společností další finanční prostředky, byl Státním fondem ŽP zpra-
cován metodický pokyn, podle kterého bylo nutno příslušné poplatky stanovit 
již za rok 2019. Kromě zavedení dalších poplatků tak tento krok MŽP znamená 
další nárůst administrativy jak pro provozovatele, tak pro kontrolní orgány, vo-
doprávní úřady a SFŽP.

Dosavadní výsledky společnosti ukazují, že je i v překotně se měnícím prostře-
dí schopna dlouhodobě profesionálně a  spolehlivě fungovat a  plnit potřeby 
a požadavky obyvatel regionu i úkoly akcionářů. Jsem přesvědčen, že tomu tak 
bude i v letech budoucích.

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

Sídlo:
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Právní forma:
Akciová společnost

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

Vznik společnosti: 
1. 1. 1994

IČ: 
49454544

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

Předmět podnikání: 

Dle § 6 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto: 

•  Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
•   Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na  nich a  jejich  

odstraňování
•  Projektová činnost ve výstavbě
•  Montáž měřidel
•  Silniční motorová doprava nákladní
•  Vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
•  Vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
•  Velkoobchod
•  Specializovaný maloobchod
•  Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví ve vodním hospodářství
•  Testování, měření a analýzy
•  Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
•  Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
•  Inženýrská činnost v investiční výstavbě
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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 Libor Střecha od 5. 6. 2019
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. Bc. Anna Hubáčková
Místopředseda JUDr. Josef Fiala, DBA, MBA, LL.M.
Člen Mgr. Ladislav Ambrozek od 5. 6. 2019
Člen Mgr. Renata Smutná
Člen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. od 5. 6. 2019
Člen František Lang

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 Bc. Aleš Bystřický
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 2019
Výroba a distribuce pitné vody
Plán fakturace pitné vody v provozovaných systémech byl splněn na 100,1 %. 
V roce 2019 bylo odběratelům akciové společnosti fakturováno 6 307 tis. m3 pit-
né vody, z toho obyvatelstvu 4 285 tis. m3 a ostatním odběratelům 2 022 tis. m3. 
Ukazatel celkových ztrát vody v trubní síti činil 5,6 %. Průměrná spotřeba vody 
na 1 obyvatele byla v roce 2019 – 86,1 l/os/den.
Plán vody předané byl splněn na 99,5 % a představoval objem 875 tis m3.

Vybrané údaje o vodovodech 

Provoz vodovodů Měrné 
jednotky 2015 2016 2017 2018 2019

Délka vodovodní sítě  
provozované celkem km 1104 1106 1128 1 127 1 130

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

Délka vodovodní sítě cizí  
provozované km 338 339 340 339 342

Počet vodovodních přípojek ks 38 425 38 825 39 293 39 657 40 055

Délka vodovodních přípojek km 308 310 314 316 319

Počet úpraven vody celkem ks 4 4 4 4 4

     - z toho v provozu ks 3 3 3 3 3

Voda vyrobená ve vlastních  
vodohospodářských  
zařízeních z:

tis. m³ 7 597 7 485 7 637 7 873 7 678

     - vody povrchové tis. m³ 879 902 942 728  518

     - vody podzemní tis. m³ 6 718 6 583 6 695 7 145 7 160

Voda předaná tis. m³ 668 736 797 883 875

Počet obyvatel napojených 
na vodovod osob 135 426 135 634 136 270 136 702 137 213
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Měrná spotřeba pitné vody 
(l/os/den) 

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

(tis. m³/rok)
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Odvádění a čištění odpadních vod
Plánovaný objem fakturace odpadní vody byl splněn na  97,8 %. Odběratelům 
bylo celkem fakturováno 5 723 tis. m3 stočného, z toho obyvatelstvu 3 265 tis. m3  
a 2 458 tis. m3 ostatním odběratelům. 
Plán vody převzaté byl splněn na 108,6 % a představoval objem 190 tis m3.
Od července 2019 zajišťujeme zkušební provoz ČOV Žádovice, ke které od roku 
2020 přibude i napojená kanalizace pro veřejnou potřebu. 
V září 2019 byla darovací smlouvou převedena do majetku a. s. kanalizace pro 
veřejnou potřebu v obci Tvarožná Lhota a 2 technologické linky BČ 90 – ČOV Tva-
rožná Lhota Lučina. Darovací smlouva od obce Tvarožná Lhota představovala 
převod kanalizace v délce 2 700 m.

Vybrané údaje o kanalizacích 

Provoz kanalizací Měrné 
jednotky 2015 2016 2017 2018 2019

Délka kanalizační sítě 
provozované celkem km 597 597 594 602 602

Délka kanalizační sítě 
v majetku společnosti km 293 296 294 295 297

Délka kanalizační sítě cizí 
provozované km 304 301 300 307 305

Počet kanalizačních přípojek ks 25 571 25 688 25 831 25 577 25 690

Délka kanalizačních přípojek km 198 199 200 200 201

Počet ČOV provozovaných 
společností ks 23 23 24 24 25

      -  z toho mechanicko-
biologické ks 23 23 24 24 25

Počet ČOV v majetku 
společnosti ks 14 14 14 14 14

Množství čištěných odpadních 
vod na ČOV tis. m³ 8 039 8 042 7 321 7 297 8 294

Počet obyvatel napojených 
na kanalizaci osob 105 623 105 351 105 315 105 351 105 412
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Přehled množství odpadních vod v obcích a městech s ČOV
(tis. m³)

Přehled fakturovaného množství odpadních vod
(tis. m³) 
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Integrovaný systém managementu
Společnost je držitelem mezinárodně uznávaných certifikátů pro integrovaný 
systém řízení.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Ve  dnech 14. – 18. 1. se uskutečnil ve  společnosti dozorový audit spojený 
s  plánováním re-certifikačního auditu za  účasti jednoho posuzujícího audi-
tora. Výrok auditu potvrdil, že implementovaný systém naplňuje požadavky  
ISO 9001:2015; ISO 14 001:2015 v rozsahu „Provozování vodovodů a kanalizací 
pro veřejnou potřebu a související činnosti”. V souvislosti s plánováním re-cer-
tikačního auditu byl dohodnut termín a rozsah pro uvažované sloučení všech 
implementovaných systémů (ISO 9001, 14001, 50001) pod jeden certifikát 
s jednou dobou platnosti.
Re-certifikační audit se konal ve dnech 11.07. – 21.07. a výsledek auditu potvr-
dil, že:
 a)  implementovaný systém managementu kvality, životního prostředí a hos-

podaření s energiemi naplňuje požadavky ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
a ISO 50001:2001,

 b)  je funkční a  dává záruku naplňování poslání společnosti, tj. zásobování  
obyvatelstva pitnou vodou a odvádění/likvidace odpadních vod, dle platné  
legislativy a dalších požadavků na ochranu ŽP a úspory energií.

V průběhu auditu jednotlivých oblastí byly zejména positivně hodnoceny:
 a)  plánovité a systematické investice do neustálého zlepšování vodohospo-

dářské infrastruktury v majetku společnosti,
 b) pozornost věnovaná údržbě infrastruktury v majetku společnosti, 
 c) implementaci moderních technických řešení a technologií. 
Na základě výše uvedeného bylo vydáno obnovení certifikátu ISO 9001:2015, 
ISO 14 001:2015 a ISO 500001:2011 v rozsahu „Provozování vodovodů a kanali-
zací pro veřejnou potřebu a související činnosti“. Nový certifikát byl vydán dne 
27. 8. 2019 s platností do 27. 8. 2021 



17

CERTIFIKÁT

  

Certifikát 
 

 

 
 

           
   

 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská  31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom  
 

 

Page 1 of 2 

Potvrzujeme, že systém managementu společnosti: 

Vodovody a kanalizace Hodonín a. s. 

 
 

Purkyňova 2/2933, Hodonín 

 
 

 

byl schválen společností LRQA podle následujících standardů: 

 ISO 14001:2015 |  ISO 50001:2011 |  ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA 

v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden seznam 
certifikovaných míst. 

    

Současný certifikát vystaven: 27. srpen 2019 

Platnost certifikátu do: 20. srpen 2021 

Identifikační číslo certifikátu: 10209292 

 
 

První certifikát vystaven: 

ISO 14001 – 21. únor 2005 

ISO 50001 – 27. srpen 2016 

ISO 9001 – 21. únor 2005 

 
 

 

Číslo smlouvy: ISO 14001 – 0053488 / ISO 50001 – 0047308 / ISO 9001 – 0053489  

 
 
 
 

 
 

 

Rozsah certifikace je uplatněn na: 

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a související činnosti. 

 

 

Příloha certifikátu 
Identifikační číslo certifikátu: 10209292 

  
 

 
 

           
   

 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská  31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom  
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Provozovny Činnosti 

  

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
Purkyňova 2/2933, Hodonín 

ISO 14001:2015 |  ISO 50001:2011 |  ISO 9001:2015  

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu a související činnosti. 

 

 
 
 
 
 
 

Provozní středisko Hodonín  

Na Salajce 4330, 695 01 Hodonín, Česko 

ISO 14001:2015 |  ISO 50001:2011 |  ISO 9001:2015  

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu a související činnosti. 

 

 
 
 
 
 
 

Provozní středisko Kyjov  

Za humny 3281, 697 01 Kyjov, Česko 

ISO 14001:2015 |  ISO 50001:2011 |  ISO 9001:2015  

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu a související činnosti. 

 

 
 
 
 
 
 

Provozní středisko Veselí nad Moravou  

Masarykova 1196, 898 01 Veselí nad Moravou, 

Česko 

ISO 14001:2015 |  ISO 50001:2011 |  ISO 9001:2015  

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu a související činnosti. 
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Majetkoprávní oddělení
•  v roce 2019 byly plněny úkoly zadané  představenstvem a.s., dozorčí radou 

a.s. a vedením společnosti,
•   průběžně a v návaznosti na dokončování investičních akcí byly uzavírány 

smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnost inženýrských sítí. Byly uza-
vřeny pachtovní smlouvy v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění 
a s tím související zápisy vkladů do katastru nemovitostí, 

•   byly vykoupeny pozemky ke stavbám „ČOV Tvarožná Lhota“, „ČS odpadních 
vod Hodonín“, „Bzenec, zkapacitnění řadu – II. etapa“, „Pozemky pod vodo-
jemem Žeravice“, „Sobůlky, kanalizace pro umístění ČS odpadních vod a ka-
nalizace“, pozemky v ochranném pásmu vodního zdroje Bzenec a Moravská 
Nová Ves,

•  příprava kupní smlouvy „ČOV Mistřín“ včetně všech jednání, schvalování 
a zápisu vkladu do katastru nemovitostí,

•  průběžně byla vedena jednání se státem prostřednictvím ÚPZSVM, SPÚ, či ji-
nými orgány státní správy a samosprávnými orgány o výkupech a směnách 
pozemků, která jsou značně zdlouhavá a často pro akciovou společnost ne-
výhodná, 

•   v  r. 2019 byla v  úzké součinnosti s  katastrálním úřadem JMK, Katastrál-
ní pracoviště Kyjov provedena revize katastru nemovitostí v katastrálním 
území Bohuslavice u Kyjova s cílem nápravy nesrovnalostí v zápisech sta-
veb a stavebních pozemků,

•   jednání s  SPÚ v  rámci komplexních pozemkových úprav v  katastrálním  
území Tvarožná Lhota o umístění pozemků ve vlastnictví VaK, Hodonín, a.s. 
k vodohospodářským stavbám,

•   bylo ukončeno jednání a s ŘVC uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zří-
zení služebnosti ke stavbě „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice 
– Rohatec“,

•   proběhla jednání a příprava smlouvy o směně pozemků s Ředitelstvím vod-
ních cest ČR, Praha a VaK Hodonín, a.s. v katastrálním území Rohatec za po-
zemky v katastrálním území Hodonín v sousedství ČOV Hodonín, potřebné 
k jejímu rozšíření,

•  byly řešeny duplicitní zápisy pozemků v  katastrálním území Rohatec,  
Moravský Písek a  Bzenec, zapsané v  katastru nemovitostí u  jednotlivých 
katastrálních pracovišť dle místní příslušnosti včetně daňového přiznání, 

•  jednání s vlastníky nemovitostí – pozemků o případném výkupu, či zřízení 
služebnosti k pozemkům, kde se nachází zájmová území a.s. 

•  byly sepsány smlouvy o provozování vodních děl; k některým již stávajícím 
smlouvám byly sepsány dodatky a „Dohody o úpravě vzájemných práv a po-
vinností“ dle § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 8 odst. 3 
z. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích,

•  výpočet daně z nabytí nemovitých věcí a podání daňového přiznání,
•   každoročně daňové přiznání k dani z nemovitých věcí,
•   zápis staveb (VD) do katastru nemovitostí v souladu se zák. č. 256/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí
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•  řešeny soudní záležitosti (podání soudních žalob, přihlašování pohledávek, 
návrhy na nařízení exekuce a určení exekutora, přihlašování do insolvenč-
ních řízení, dědická řízení s notáři, atd.).

•  sepisování podání, právní zastoupení před soudy, orgány státní správy a sa-
mosprávy,

•  pojistné a  škodní události, náhrady škod - újmy a  odpovědnosti za  škody 
způsobené provozní činností společností, 

•  kompletní zajištění valné hromady a.s. včetně přípravy volby nových statu-
tárních orgánů akciové společnosti – představenstva a dozorčí rady,

•  sepisování smluv o výkonu funkce člena statutárního orgánů a všech nut-
ných prohlášení k zápisu do obchodního rejstříku,

•  zápisy změn do obchodního rejstříku v návaznosti na usnesení řádné valné 
hromady,

•  poradenská činnost pro všechna oddělení, provozy společnosti a akcioná-
řům, vedení evidence všech uzavřených smluv, 

•  příprava podkladů – ocenění majetku k navýšení základního kapitálu či pří-
padné jiné formy majetkoprávního řešení. 

Odbytová činnost
Ve všech svých činnostech pracovnice odbytu usilují o to, aby zákazníkům po-
skytovaly 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.
V roce 2019 společnost pořídila platební terminál a umožnila tak zákazníkům 
platby kartou online. Čím dál více zákazníků preferuje tento způsob platby, jde 
o nejrychlejší platební metodu a dochází zde k okamžitému potvrzení ze strany 
banky. 
Vystavování faktur je každodenní rutinou fakturantky odbytu. V roce 2019 jsme 
na žádost některých zákazníků zavedli zasílání faktur za vodné a stočné v elek-
tronické podobě. Způsob zasílání faktur ve  formátu PDF poskytuje efektivitu 
(zkracuje dobu od vystavení faktury k jejímu doručení zákazníkovi), navíc do-
chází ke snížení nákladů (odpadá poštovné, balné, papír, tisk ...). Kromě úspory 
nákladů přináší elektronická výměna dat výhodu v podobě času zaměstnance 
odbytového oddělení, který se tak může věnovat důležitějším a  odbornějším 
činnostem zákaznického centra.
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 kanalizaci. Důvodem byl mimo jiné požadavek zákona 
na  nový obsah smluv o  dodávkách vody a  odvádění odpadních vod. V  souvis-
losti s  novou zákonnou povinností pracovnice odbytu zpracovávaly stávající 
smlouvy a smlouvy nové tak, aby obsahovaly všechny náležitosti dle legislati-
vy (identifikace vlastníka, identifikace provozovatele, počet trvale připojených 
osob, tlakové poměry v  místě přípojky, ukazatele jakosti, způsob stanovení 



20

ceny, způsob fakturace a plateb, aj). Při množství téměř 41 tisíc odběrných míst 
jde o proces časově i administrativně velmi náročný, neboť má být dle zákona 
ukončen do 1. 1. 2024.

Vodohospodářský rozvoj 
V rámci vodohospodářského rozvoje je naplňována schválená Koncepce rozvo-
je společnosti, jejímž klíčovým prvkem je rekonstrukce infrastruktury s cílem 
dosažení obnovy především dosluhujícího majetku, zejména trubních systé-
mů, modernizace a intenzifikace objektů, a to vše z pohledu technologických 
i stavebních částí. Plánovitě se obnovuje strojový park, obnovují se systémy ří-
zení, objekty se vybavují náhradními zdroji energií (mobilními i stacionárními). 
Při investiční výstavbě a opravách majetku jsou v maximální míře využívány 
nové technologie jako např. bezvýkopové technologie, solární jednotky, LED, 
tepelná čerpadla apod., s důrazem na úsporu provozních nákladů.
Efektivním budováním vodárenského a kanalizačního dispečinku bylo dosaže-
no propojení všech objektů na centrální dispečink.
Rekonstrukce a  modernizace majetku se provádí na  zařízeních, která jsou 
ve vlastnictví společnosti. V důsledku dlouhodobě trvajících nepříznivých kli-
matických podmínek (suchá období) se společnost začala zabývat využitím 
nových i  odstavených vodních zdrojů s  cílem posílení stávajících zdrojových 
kapacit.
V roce 2019 byly pořízeny investice dle schváleného plánu ve výši 179 293 tis. Kč. 
Z toho: 

Investiční výstavba v tis. Kč 
Stavební investice 80 686 
Strojní investice 26 063
Ostatní investice (technické zhodnocení, nehmotné investice, jiné investice) 1 159
Služebnosti 943
Pozemky 806
Smluvní závazky (splátky úvěrů, investiční úvěr SPH) 10 508
Pořízení jiných investic 59 128 
Celkem 179 293 

Z investičních zakázek, ukončených a zařazených do majetku v roce 2019, vy-
bíráme: 
•  Kyjov, ul. Za Humny – rekonstrukce vodovodu, v celkové hodnotě 748 tis. Kč
•  Bukovany, ul. Školní – rekonstrukce vodovodu, v celkové hodnotě 4 405 tis. 

Kč 
•  Ostrovánky – vodovod, v celkové hodnotě 295 tis. Kč
•  Hodonín, Bří Čapků – rekonstrukce vodovodu, v celkové hodnotě 2 311 tis. Kč
•  Bzenec, ul. L. Zápotockého – rekonstrukce vodovodu, v celkové hodnotě  

423 tis. Kč
•  Mutěnice, ul. Vinařská – vodovod, v celkové hodnotě 1 806 tis. Kč
•  ÚV Moravská Nová Ves – připojení záložního zdroje do sítě NN, v celkové 

hodnotě 3 212 tis. Kč 
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•  ÚV Koryčany – rekonstrukce filtrů, v celkové hodnotě 4 991 tis. Kč 
•  ČOV Hodonín – řídící systém, v celkové hodnotě 4 097 tis. Kč 
•  ČOV Sudoměřice – rekonstrukce ČOV, v celkové hodnotě 46 462 tis. Kč 
•  ČOV Dubňany – intenzifikace, v celkové hodnotě 4 263 tis. Kč 
•  PS Veselí nad Moravou – garáže, v celkové hodnotě 8 133 tis. Kč 
•  Vodárenský dispečink – v celkové hodnotě 994 tis. Kč 

Investiční zakázky rozestavěné:
•  Bzenec – zkapacitnění výtlačného řadu I. etapa, v  roce 2019 byla k  této  

investiční zakázce poskytnuta dotace z  Ministerstva zemědělství ve  výši 
8  700 tis. Kč, vlastní podíl činil 9  229 tis. Kč. V  roce 2020 bude ke  stavbě  
poskytnuta dotace ve výši 9  229 tis. Kč a vlastní podíl bude 8  700 tis. Kč. 
Stavba bude dokončena v roce 2020. 

•  Bzenec – zkapacitnění výtlačného řadu II. etapa, v roce 2019 bylo prostavě-
no z vlastních zdrojů 4 439 tis. Kč. V roce 2020 bude ke stavbě poskytnuta 
dotace v celkové výši 14 798 tis. Kč, vlastní podíl bude 10 359 tis. Kč. Stavba 
bude dokončena v roce 2020. 

•  Bzenec – vodní zdroje, v roce 2019 byla zajištěna příprava výstavby v celko-
vé hodnotě 984 tis. Kč. 

Pořízení jiných investic: 
•  ČOV Svatobořice Mistřín – v celkové hodnotě 56 478 tis. Kč 
•  Tvarožná Lhota – vodovod, v celkové hodnotě 923 tis. Kč
•  Tvarožná Lhota – kanalizace, v celkové hodnotě 1 394 tis. Kč 
•  Skoronice, lokalita Zelničky – vodovod, v celkové hodnotě 333 tis. Kč 
 
V rámci strojních investic v celkové výši 26 063 tis. Kč byla zajištěna postupná 
obnova strojového parku, čerpací a regulační techniky. 
Z pořízených strojních investic vybíráme: 
•  Minibagr – provoz Veselí nad Moravou, v hodnotě 896 tis. Kč
•  Vozidlo dodávkové – provoz Kyjov, v hodnotě 792 tis. Kč 
•  Vozidlo nákladní – provoz Kyjov, v hodnotě 1 092 tis. Kč 
•  Cisterna s tlakovou vodou – provoz Kyjov, v hodnotě 1 023 tis. Kč 
•  Měřící zařízení – ÚV Bzenec, v hodnotě 989 tis. Kč 
•  Traktor s nakladačem – ÚV Bzenec, v hodnotě 1 734 tis. Kč 
•  Centrála – ÚV Moravská Nová Ves, v hodnotě 1 316 tis. Kč 
•  Vozidlo dodávkové – ČOV Kyjov, v hodnotě 782 tis. Kč
•  Vozidlo dodávkové – Chemické služba kanalizací, v hodnotě 985 tis. Kč 
•  Obnova strojového parku – správa a provozy, v hodnotě 3 599 tis. Kč 
•  Čerpací technika a ostatní zařízení, v hodnotě 12 855 tis. Kč 
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V rámci smluvních závazků byly uhrazeny splátky úvěrů za speciální vozidla 
(fekální vozy) v celkové výši 507,4 tis. Kč a splátka investičního úvěru Střední 
Pomoraví/Hodonínsko ve výši 10 000 tis. Kč. 

Opravy: 
V  souladu se schváleným plánem oprav byly v  roce 2019 provedeny opravy 
v celkové výši 70 001 tis. Kč. 
Z toho: 
•  Ostatní opravy a údržba celkem 31 541 tis. Kč 
•  Jmenovité opravy celkem 38 460 tis. Kč

Vybrané jmenovité opravy provedené v roce 2019:
•  Vnorovy, ul. Dolní – oprava vodovodu, v hodnotě 1 196 tis. Kč 
•  Strážnice, ul. Rumunská – oprava vodovodu, v hodnotě 1 620 tis. Kč
•  Strážnice, ul. Rumunská – oprava kanalizace, v hodnotě 2 594 tis. Kč
•  Strážnice, ul. Školní – oprava vodovodu, v hodnotě 1 168 tis. Kč
•  Strážnice, ul. Školní – oprava kanalizace, v hodnotě 3 196 tis. Kč
•  Blatnička – oprava vodovodu, v hodnotě 1 976 tis. Kč 
•  Koryčany, Masarykova – oprava vodovodu, v hodnotě 512 tis. Kč 
•  Strážovice – oprava vodovodu, v hodnotě 1 124 tis. Kč 
•  Kyjov, ul. Komenského – oprava vodovodu, v hodnotě 2 860 tis. Kč 
•  Bukovany, ul. Bohuslavická – oprava vodovodu, v hodnotě 662 tis. Kč 
•  Hodonín, ul. Lidická – oprava vodovodu, v hodnotě 678 tis. Kč 
•  Hodonín, ul. Vančurova – oprava vodovodu, v hodnotě 1 058 tis. Kč 
•  Hodonín, Pánov – oprava vodovodu I. etapa, v hodnotě 4 168 tis. Kč 
•  ÚV Moravská Nová Ves – oprava elektroinstalace I. etapa, v hodnotě 2 140 tis. Kč 
•  ÚV Moravská Nová Ves – oprava elektroinstalace II. etapa, v hodnotě 1 292 tis. Kč 
•  Prameniště ČS 2 – oprava vrtů, v hodnotě 483 tis. Kč 
•  Veselí nad Moravou, ul. Kollárova – oprava kanalizace, v hodnotě 1 070 tis. Kč
•  Kyjov, ul. Květná – oprava kanalizace, v hodnotě 2 278 tis. Kč 
•  Hodonín, ul. Lidická – oprava kanalizace, v hodnotě 1 758 tis. Kč 
•  Hodonín, ul. Křičkova – oprava kanalizace, v hodnotě 4 115 tis. Kč 
•  Hodonín, ul. Mírové náměstí – oprava kanalizace, v hodnotě 768 tis. Kč 

Z ostatních oprav a údržby uvádíme:
•  ČOV Hodonín – oprava dosazovací nádrže, v hodnotě 4 322 tis. Kč 
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ČOV Hodonín

ČOV Hodonín, osvětlení
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ČOV Sudoměřice po rekonstrukci

ČOV Sudoměřice v průběhu rekonstrukce 
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ČOV Sudoměřice v průběhu rekonstrukce 

ÚV Koryčany, rekonstruované trubní rozvody a armatury filtračního stupně 
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Diagnostika vodovodních sítí 
Za rok 2019 bylo střediskem diagnostiky vodovodních sítí zjištěno a lokalizo-
váno 200 poruch na vodovodním potrubí různého rozsahu. Tyto poruchy byly 
odhaleny jak v  rámci preventivních kontrol, tak i  v  rámci hlášených nárůstů 
průtoků ve  vodovodní síti. Preventivní kontroly jsou plánovány na  základě 
ztrát v trubní síti za předchozí roky. Sledování průtoků na vodovodní síti patří 
do  pracovní náplně pracovníků centrálního dispečinku společnosti, kteří ná-
sledně iniciují pracovníky diagnostiky. Vyhledávání poruch probíhá neprodleně 
s cílem eliminovat množství ztrát a případné škody způsobené poruchou. Ná-
sledná oprava je provedena neprodleně. 
Činnost diagnostiky sítí je součástí komplexu činností, jako jsou údržba, opravy 
a investice do vodohospodářské infrastruktury, které vedou u naší společnosti k již 
dlouhodobé minimální hodnotě ztrát v trubní síti, jež za rok 2019 činí pouze 5,6 %.
Pracovníci střediska dále provádějí vytyčování vodovodu pro potřeby investorů 
a stavitelů a kontrolují funkčnost přebíraných vodovodních řadů, trasovacích 
vodičů apod. Pro uvedené činnosti jsou používány moderní detekční přístroje, 
jež umožnují 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 PHOCUS3 – vyhledání poruch
•  poslechové tyče LOG1A – vyhledání poruch
•  půdní mikrofony RD 545 – vyhledání poruch
•  trasovací lokátory RD 7000 a 8000 – vytyčení inženýrských sítí 

Diagnostika kanalizačních sítí 
U  společnosti Vodovody a  kanalizace Hodonín, a.s. je pro kamerový monito-
ring kanalizace využívána technika německého výrobce itv. Jedná se o systém 
itv 700, který využívá pro záznam kamerový vozík CT150 s kamerovou hlavou 
RC85. Kamera disponuje 10 násobným optickým zoomem a 4 násobným digi-
tálním zoomem. Kamerový vozík je možno doplnit o  satelitní nástavbu, kte-
rá umožňuje kontrolu kanalizačních přípojek přímo z  hlavního kanalizačního 
řadu. Veškerá monitorovací technika je instalována do vozidla Mercedes Sprin-
ter s pohonem obou náprav, zajišťující mobilitu i na nezpevněných površích. 
Pro kontrolu kanalizačních úseků, které nejsou dostupné pro vozidlo nebo ka-
nalizační přípojky monitorované z nemovitostí je možno využít i strkací kame-
ru s kamerovou hlavou na ohebném prutu. 
S výše uvedenou monitorovací technikou je možno provádět inspekci v tomto 
rozsahu:
•  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
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Kamerové kontroly jsou nedílnou součástí provozní činnosti společnosti při 
kontrole technického stavu, plánování oprav, investic a  při přejímce staveb. 
Dále slouží pro kontrolu napojení nemovitostí a odhalování černých přípojek. 
Veškeré záznamy a zjištění jsou vkládány do prostředí GIS.

Přehled délek zmonitorované kanalizace za posledních pět let:

Monitoring (m) 2015 2016 2017 2018 2019

Provoz Hodonín 7 628 8 598 5 408 7 638 6 510 

Provoz Kyjov 6 456 7 413 6 075 7 554 9 290

Provoz Veselí n. M. 8 136 6 683 9 210 6 046 5 819

CELKEM (m) 22 220 22 694 20 693 21 238 21 619

Chemická služba vodovodů 
Chemická služba vodovodů - zkušební laboratoř 1330 akreditovaná ČIA dle 
ČSN EN ISO 17025:2018 prošla v říjnu 2019 reakreditačním řízením a osvědčení 
o  akreditaci má platné do  29. 10. 2024. Dozorové návštěvy auditorů ČIA jsou 
plánovány po  obdobích 15 měsíců. V  rámci reakreditačního řízení laboratoř 
doakreditovala několik metod zkoušení, z nichž je nejvýznamnější metoda sta-
novení koliformních bakterií a E.Coli metodou nejpravděpodobnějšího počtu -  
Colilert®. Tato metoda zpřesňuje a  ulehčuje určování koliformních bakterií  
a  E.Coli v  povrchových vodách, zejména při mikrobiologickém a  biologickém 
oživení vod v letních měsících.
Pracovníci chemické služby vodovodů se pro kontrolu kvality práce každoročně 
účastní zkoušení způsobilosti laboratoří, pořádaných firmou CSlab. V roce 2019 
se zúčastnili tohoto zkoušení v oblasti vzorkování pitných vod a vod určených 
k  výrobě vody pitné, senzorického posuzování pitných vod, mikrobiologické-
ho rozboru pitných vod, biologického rozboru pitné a surové vody a vybraných 
ukazatelů jakosti pitných a povrchových vod v rozsahu kráceném podle vyhláš-
ky, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody. Ve všech oblastech zkoušení dosáhli pracovníci 
požadovanou úroveň výsledků.
Zkoušky, které jsou součástí úplných rozborů podle platné legislativy, a labo-
ratoř je neprovádí, jsou zabezpečeny subdodavatelsky u externích laboratoří 
s osvědčením o akreditaci. 
Výsledky rozborů pitné vody provozované společností Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s. v  jednotlivých obcích jsou pravidelně uveřejňovány na webových 
stránkách společnosti a v elektronické podobě jsou zasílány do informačního 
registru Ministerstva zdravotnictví, výsledky rozborů vod surových jsou ode-
sílány do databáze Ministerstva zemědělství prostřednictvím aplikace ČHMÚ.
Mezi nejvýznamnější zákazníky CHSV patří Správa majetku obce Lovčice, Obec 
Suchov, Obec Kněždub, Obec Velká nad Veličkou, KM Beta a.s., DDM Veselí nad 
Moravou, Oseva a.s., četné stavební společnosti regionu - Artesia s.r.o., Sta-
vební společnost Kněždub, spol. s r.o., VHS Javorník-CZ s.r.o, firma Bachan, MSO 
servis s.r.o. a dále provozovatelé ubytovacích, restauračních a potravinářských 
provozů, mající povinnost provádět rozbory vody vyplývající z legislativy.
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Chemická služba kanalizací 
Chemická služba kanalizací – laboratoř odpadních vod je samostatné středis-
ko 3052 akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Jak pro spo-
lečnost a  její jednotlivé provozy, tak pro externí zákazníky zajišťuje odběry 
a fyzikálně chemické rozbory odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod, 
splaškových vod z výpustí obcí, průmyslových odpadních vod a  povrchových 
vod z toků.
Četnost kontrol kvality odpadních vod je v souladu s legislativou a vodoprávní-
mi rozhodnutími. 
Chemická služba kanalizací je již od  roku 2001 Zkušební laboratoří č.1330.2, 
akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) a  má zavedený 
systém managementu podle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018. V letošním roce pro-
běhla velmi úspěšně reakreditace laboratoře dle nově revidované normy ČSN 
EN ISO/IEC 17025:2018 a laboratoř získala nové osvědčení č. 616/2019 platné 
do 27. 11. 2024.
Při reakreditaci hodnotili auditoři ČIA velmi kladně profesionálně zavedený 
systém managementu laboratoře, prováděné činnosti a erudované pracovníky 
a nenašli žádná negativní zjištění.
Pracoviště laboratoře je umístěno v provozní budově ČOV Hodonín, prostory od-
povídají požadavkům k provádění zkoušek, prostředí je monitorováno.
Laboratoř má moderní, plně vyhovující laboratorní zařízení. Je dodržován pra-
videlný servis všech přístrojů, monitorování správné funkce a také harmono-
gram kalibrace.
V rámci modernizace a obnovy zařízení byl v r. 2019 pořízen nový dodávkový 
automobil s chladícím zařízením pro vzorkaře, nové ruční a automatické vzor-
kovače, vakuové čerpadlo, oximetr, homogenizátor, předvážky, přístroj pro 
demineralizaci vody a nové regály do skladu chemikálií. Dále byla provedena 
částečná rekonstrukce vzduchotechniky v laboratoři.
Zkoušky (speciální organické a  anorganické analýzy), které jsou náročné 
na technické a přístrojové vybavení, jsou zabezpečeny subdodavatelsky u ex-
terních laboratoří s  platným osvědčením o  akreditaci. Hlavními subdodava-
telskými laboratořemi jsou zkušební laboratoře MND a.s. ZL 1328 a ALS Czech 
Republic ZL 1163.
Pracovníci chemické služby kanalizací se každoročně účastní zkoušení způso-
bilosti laboratoří pořádaných CSlab spol. s r.o. V roce 2019 se laboratoř zúčast-
nila mezilaboratorního porovnávání vzorků v odpadních vodách, porovnávání 
odběru vzorků surové a  povrchové vody. Ve všech testovaných parametrech 
měla stoprocentní úspěšnost a všechny byly stanoveny s vysokou mírou přes-
nosti.
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.
Laboratoři se daří naplňovat a splňovat všechny požadavky zákazníků, ať už 
interních, které jsou dány legislativou a  plány vzorkování anebo požadavky 
provozů, či technologa, a také externích, kterými jsou především obce a také 
některé podniky a firmy. 
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Největším úspěchem chemické služby kanalizací v roce 2019 byla dobře zvlád-
nutá a úspěšná již čtvrtá reakreditace zkušební laboratoře Českým institutem 
pro akreditaci, o.p.s., která se obnovuje vždy po pěti letech.

Energetika
V  roce 2019 spotřebovala společnost na  provoz všech svých objektů 12  323 
MWh elektrické energie. Převážná většina spotřebované energie byla použita 
na provoz úpraven vod a čistíren odpadních vod.
Na vytápění budov bylo spotřebováno 137 604 m3 zemního plynu. 
Produkce elektrické energie z vlastních zdrojů byla ovlivněna i v roce 2019 re-
konstrukcí vyhnívací nádrže na  ČOV Hodonín, jež měla vliv na vývin bioplynu 
a následně na nižší produkci elektrické energie z kogeneračních jednotek zde 
instalovaných. Produkce energie z  tohoto zdroje je zřejmá z  níže uvedených 
hodnot. Dále jsou v přehledu uvedeny produkce energií ze čtyř fotovoltaických 
elektráren instalovaných na objektech společnosti.

Produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů:
Výroba elektrické energie MWh/rok
Kogenerační jednotky na ČOV Hodonín – bioplyn (125kW a 21kW) 391
Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ÚV MNV 32 
Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ÚV Bzenec-Přívoz 29
Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ČOV Bzenec 30
Fotovoltaická elektrárna (30 kW) ČOV Hodonín 24
Celkem 506

V roce 2019 byly zahájeny projekční práce na rekonstrukci kalového a plynové-
ho hospodářství ČOV Hodonín. 
Od  roku 2016 je u  společnosti zaveden systém energetického managementu 
podle normy ISO 50001:2011. Zavedení systému energetického managementu 
napomáhá snižovat provozní náklady v oblasti energetiky a do budoucna za-
jistit vyšší energetickou bezpečnost a  soběstačnost pomocí systematického 
přístupu při správě budov, plánování investic a provozních nákladů.

GIS – geografický informační systém
V  loňském roce 2019 bylo úspěšně dokončeno testování nového software –  
MikeUrban a ME Exchange. Jsou to nové aplikace pro výpočty zatížení kanali-
začních sítí. Proběhlo jejich nasazení do trvalého provozu. Podařilo se částečné 
propojení kamerového systému kanalizace a  GISu. Byla provedena generální 
aktualizace u většiny polohopisů obcí. 
Některé vybrané statistiky z běžné činnosti v roce 2019: 
•  bylo přijato a zpracováno 1 209 hlášení z našich provozů a 1 203 souborů 

od jiných subjektů
•  bylo podáno 1013 elektronický žádostí o „Existenci sítě“ nebo „Stanovisko“
•  prohlížeč dat GIS zaznamenal 13 618 přístupů na data
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•  pro potřeby obcí a projektantů bylo připraveno 505 datových souborů podle 
jejich požadavků

•  bylo uloženo 2 329 nových dokumentů včetně jejich napojení na objekty da-
tabáze. V archivu GIS je momentálně uloženo 38 408 dokumentů

Personální a mzdová politika
Plánovaný fyzický počet 273 zaměstnanců nebyl dodržen (k 31.12.2019 evidu-
jeme stav 274 zaměstnanců). Přepočtený počet zaměstnanců byl proti plánu 
270,71 také vyšší a  činil 271,52 - důvodem je zvýšená dlouhodobější nemoc-
nost zaměstnanců, za které byly přijímány zástupy a např. nenavazující pra-
covní poměry. 
Z celkového počtu zaměstnanců je 202 mužů a 72 žen, v dělnické kategorii 182 
zaměstnanců a v kategorii technickohospodářských pracovníků 92.

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců:
Druh činnosti  2015  2016 2017  2018  2019
Úsek vodovodů 86,1 86,8 88,8 88,0 88,5
Úsek kanalizací 93,2 93,6 92,3 93,1 94,1
Správa 89,0 88,6 87,2 89,1 88,9
Celkem 268,3 269,0 268,3 270,2 271,5

Průměrný věk zaměstnanců činí u mužů 49,1 let a u žen 49,2 let.

Kvalifikační struktura dosaženého vzdělání:
Základní 10
Střední odborné 147
Střední odborné (vyučen + maturita) 17
Střední odborné (maturita) 68
Vyšší odborné 2
Vysokoškolské 30

Lidské zdroje - hodnocení efektivnosti vzdělávacích akcí
Mimo běžnou agendu bylo v průběhu roku zajišťováno další vzdělávání zaměst-
nanců, prohlubování jejich kvalifikace a v  neposlední řadě byla zabezpečena 
i péče o jejich zdraví. 
Osobnostní rozvoj zaměstnanců je důležitou složkou péče o  zaměstnance 
a přispívá k dalšímu rozvoji celé naší společnosti. Hlavními směry vzdělávání 
v uplynulém roce byly odborné semináře a kurzy zaměřené na zvýšení odbor-
nosti, 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 základě požadavků vedoucích jednotlivých oddělení.
V roce 2019 bylo na vzdělávací akce vynaloženo celkem 662 883 Kč, a to na vzdě-
lávání zaměstnanců dělnických profesí nejen dle platné legislativy (vyhl. 50/78 
Sb., profesní řidiči a  řidiči referenti, strojníci, řidiči VZV, strojníci stavebních 
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strojů, vazači, jeřábníci, svářeči, obsluha tlakových nádob a  plynových zaří-
zení), ale také si zaměstnanci mohli rozšířit svou kvalifikaci formou získání  
strojnického průkazu či rozšíření řidičského oprávnění. Dále byly realizovány 
další vzdělávací akce jako školení BOZP a PO, ekonomické kurzy, vodohospodář-
ství, management, personalistika, legislativa.
Několikrát do  roka pořádají vodohospodářské společnosti sportovní akce pro 
zájemce z  řad zaměstnanců příbuzných společností. I  na  těchto akcích nás 
úspěšně reprezentují naši zaměstnanci.
Všichni noví zaměstnanci jsou při nástupu proškolování v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a v oblasti systému kvality. Dále pak jsou zaškoleni 
přímo na příslušném pracovišti svým vedoucím nebo mistrem.
V roce 2019 byla na personálním oddělení evidována pouze jedna středoškol-
ská praxe, která proběhla na provozním středisku Veselí nad Moravou. 
Již tradičně uspořádala naše společnost setkání pro své bývalé zaměstnance –  
důchodce. Toto setkání bylo ze strany zúčastněných opět hodnoceno velmi  
pozitivně.
Další peněžní i nepeněžní výhody vyplývající pro zaměstnance z uzavřené KS 
jsou: 
příspěvek na  stravování, odměny při životních a  pracovních jubileích, odmě-
ny při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo 
invalidní důchod, osobní konta zaměstnanců – Flexi passy, příspěvek na pen-
zijní připojištění, poskytování ochranných nápojů – v letních měsících iontové 
a v zimních měsících teplé nápoje. 
Zaměstnancům vybraných profesí (dle Kolektivní smlouvy) byl poskytnut pří-
spěvek na rehabilitační a rekondiční pobyty v lázních a hrazeno očkování proti 
klíšťové encefalitidě a žloutence. Každému zaměstnanci, který projevil zájem, 
bylo ze sociálního fondu hrazeno očkování proti chřipce.
Vzájemné závazky zaměstnavatele i  odborové organizace vyplývající z  uza-
vřené kolektivní smlouvy byly naplněny. Pro rok 2020 byla dne 28. 11. 2019 
uzavřena nová Kolektivní smlouva.

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnancůÚdaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců

80

82

84

86

88

90

92

94

96

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Úsek vodovodů Úsek kanalizací Správa



32

Hospodářské výsledky  
společnosti 
Společnost dosahuje stabilně dobrých výsledků. Její hospodaření bylo řízeno 
ve  shodě se schválenými záměry a  strategií. Účetnictví bylo vedeno v  sou-
ladu 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 28 519 435,31 Kč. Tento zisk dává předpoklad 
k naplnění jednotlivých fondů. 
Společnosti vznikla za rok 2019 povinnost odvádět daň z příjmu právnických 
osob.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč)

Rok 2015 2016 2017 2018 2019
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 286 680 308 968 99 126 100 646 102 270
Statutární a ostatní fondy 718 801 235 002 259 275 281 288
Nerozdělený zisk min. let 0 0 0 68 67
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 27 126 29 164 30 388 32 482 28 519
Vlastní kapitál celkem 1 184 570 1 208 979 1 234 562 1 262 517 1 282 190

Návrh na rozdělení zisku (Kč)

Zisk k rozdělení 28 519 435,31
Rezervní fond 1 425 971,77
Sociální fond 2 300 000,00
Investiční fond 18 122 708,25
Podíl na zisku akcionářům 6 564 155,29
Podíl na zisku členům statutárních orgánů 106 600,00
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Změny v přijatých úvěrech (tis. Kč)

Úvěr Zahájení čerpání 
úvěru Výše úvěru Zůstatek  

k 31. 12. 2019
Investiční úvěr SPH (2025) 2010 160 000 60 000

V letech 2008 – 2011 byl pro financování rozsáhlého projektu Střední Pomoraví/
Hodonínsko využit revolvingový úvěr. Po dokončení rekonstrukce byl revolvin-
gový úvěr překlopen na investiční úvěr ve výši 160 000 tis. Kč, zůstatek k 31. 12. 
2019 činí 60 000 tis. Kč.

Cenová politika
Společnost i v roce 2019 uplatňovala dvousložkovou formu vodného a stočné-
ho. Její pohyblivá složka byla jednotná pro všechny odběratele.
Cena:

Vodné 29,98 Kč/m³ (bez DPH)
Stočné 37,26 Kč/m³ (bez DPH)

 
Pevná složka ceny vodného i stočného zůstala pro jednotlivé kategorie od za-
vedení dvousložkové formy vodného a stočného (rok 2003) na stejné úrovni.

Tržby a výnosy

Struktura výnosů (tis. Kč)
 2015 2016 2017 2018 2019
Úprava a rozvod vody včetně vody 
předané 196 947 204 995 214 709 227 771 233 835

Odvádění a čistění odpadních vod 201 059 209 979 219 790 225 978 230 036
Služby stavebně – montážního  
charakteru 4 150 5 761 7 661 7 143 6 764

Kanalizační práce 5 824 6 131 6 699 7 582 9 066
Ostatní služby 2 702 2 966 3 448 3 107 3 719
Tržby celkem 410 682 429 832 452 307 471 581 483 420

Celkový objem tržeb v roce 2019 vzrostl oproti roku 2018 o 2,5 %.
Na úseku úpravy a dodávky pitné vody včetně vody předané vzrostl objem vý-
nosů o 2,7 %. Na celkovém objemu prodané pitné vody se podílí obyvatelstvo 
68 % a ostatní odběratelé 32 %. 
Objem tržeb na úseku odvádění a čistění odpadních vod vzrostl proti minulému 
roku o 1,8 %. 
Ostatní doplňkové činnosti představují zejména služby stavebně montážního 
charakteru, kanalizační práce, rozbory pitných a  odpadních vod, diagnostika 
vodovodních a kanalizačních sítí a služba GIS. Objem provedených služeb vyka-
zuje proti roku 2018 zvýšení o 1 717 tis. Kč.
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 Struktura výnosů 
(mil. Kč)

Struktura nákladů (mil. Kč)
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Zpráva dozorčí rady
Vážení akcionáři,
dovolte, abych Vás v souladu s platnými stanovami společnosti Vodovody a ka-
nalizace Hodonín, a.s., zákonem o  obchodních korporacích a  právním řádem 
ČR seznámila se závěrečnou zprávou o  činnosti dozorčí rady za  rok 2019 tj.  
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 s tím, že dne 4. 6. 2019 proběhla řádná valná hro-
mada a. s., na které byly voleny orgány společnosti. Do dozorčí rady byli zvoleni  
Ing. Bc. Anna Hubáčková, Mgr. Renata Smutná, Mgr. Ladislav Ambrozek, Ing. Jar-
mil Adamec, Ph.D., pan František Lang a  JUDr.  Josef Fiala, DBA, MBA, LL.M. 
Na svém prvním jednání téhož dne byla zvolena za předsedkyni DR Ing. Bc. Anna 
Hubáčková a místopředsedou JUDr. Josef Fiala, DBA, MBA, LL.M.
V uvedeném časovém rozmezí roku 2019 dozorčí rada uskutečnila celkem 10 
zasedání a 2 společná jednání (28. 3. a 19. 12.) s představenstvem. 
Z toho 4 zasedání do konání řádné valné hromady (5. 2., 5. 3., 2. 4. a 7. 5.) ve slo-
žení Ing. Vladimír Elšík – předseda, Mgr. Renata Smutná – místopředsedkyně, 
Ing. Bc. Anna Hubáčková - člen, Mgr. Jana Gajošová - člen, pan František Lang -  
člen a JUDr. Josef Fiala, DBA, MBA, LL.M. – člen. 
Nově zvolená dozorčí rada pracovala ve stejném složení tak, jak byla zvolena 
ŘVH 4. 6. 2019 a jednala celkem 6x (4. 6., 2. 7., 3. 9., 1. 10., 5. 11. a 19. 12.) a spo-
lečné jednání s představenstvem proběhlo 1x (19. 12).
Dozorčí rada působila ve všech oblastech společnosti, v součinnosti s předsta-
venstvem a managementem společnosti, se zaměřením na kontrolní činnost 
spočívající zejména v dohlížení 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 

2019, zejména stavu vývoji pohledávek u  fyzických a  právnických osob 
a  dále se zabývala výhledem ekonomické situace pro další období - roky 
v rámci zapsaného předmětu podnikání a byla schopna svým odběratelům 
(PO a FO cca 160 000 obyvatel) zabezpečit dodávku vody v okresech Hodo-
nín, Břeclav a Kroměříž,

•  opravy, údržbu, investice a stav vlastněného i provozovaného majetku, 
•  přípravu řádné valné hromady konané 4.6.2019, na které byly voleny orgá-

ny a.s.,
•  inventarizaci majetku společnosti, kdy členové byli fyzicky přítomni na pro-

bíhajících dílčích inventarizacích např. hlavní sklad Hodonín, provoz Veselí 
nad Moravou, ÚV Koryčany a Moravská Nová Ves, 

•  výkupy pozemků nebo směny v  zájmových územích společnosti jako jsou 
staré objekty, prameniště, příjezdové komunikace a  pro nové vznikající 
stavby či rozšiřování ČOV,

•  plnění plánu vodného a  stočného v  roce 2019 s  návrhem ceny vodného 
a stočného pro rok 2020 ve srovnání s ostatními společnostmi se stejným 
předmětem podnikání v návaznosti na obchodní strategii,
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•  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, na které probíhají stavební práce (Povodí Moravy s. p.)  
a všech pramenišť v období letního sucha zapříčiněného vysokými teplota-
mi a zajišťováním dodávek vody odběratelům,

•  situací týkající se procesu povolování těžby štěrkopísku v  k. ú. Uherský  
Ostroh nacházející se v  okolí jímacích území pramenišť v  k. ú.  Moravský 
Písek a Uherský Ostroh pro ÚV Bzenec - Přívoz, která zásobuje cca 130 tis. 
obyvatel. Z  tohoto důvodu v  roce 2019 - Dozorčí rada pozvala členy Stálé 
komise Senátu Voda - Sucho  na setkání s DR a starosty do Moravského Pís-
ku a přímo na prameniště Moravský Písek a na místo těžby štěrků, které se 
uskutečnilo 29. 5. 2019. Zde předseda komise, senátor Jiří Burian slíbil, že 
požádá ministra ŽP, aby MŽP provedlo veřejnou oponenturu, jak bude plnit 
usnesení Senátu,

•  členové DR se zúčastnili veřejné oponentury posudků k Těžbě štěrkopísků, 
konané dne 10. 9. 2019 v  Senátu. Vzhledem k  tomu, že ministr odpověděl 
předsedovi komise Senátu, že nebude zadávat žádnou veřejnou oponentu-
ru, ujala se toho sama komise a veřejného projednání se zúčastnili staros-
tové, veřejnost, odborná veřejnost, vedení a.s. i zástupci těžařské společ-
nosti. Bohužel ústředním orgánům státní správy je tato situace lhostejná, 
i když v rámci ČR a světa se bojuje s nedostatkem pitné vody, kterou máme, 
a  na  straně druhé tytéž ústřední orgány státní správy vymýšlí opatření 
v boji se suchem. 

•  koupi nemovitých věcí pro zajištění náhradních vodních zdrojů – pramenišť –  
studní z důvodu oteplování a nedostatku srážek za poslední roky, 

•  ochranu osobních údajů ve vtahu k Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o volném pohybu těchto údajů na  základě 
které byla vypracována Směrnice společnosti Vodovodů a kanalizací Hodo-
nín, a.s. pro zajištění jednotného postupu na úseku ochrany fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (odběratelé, škodní události, 
soudní řešení, dědictví atd.) v rámci celé akciové společnosti,

•  návrhem hospodářského plánu společnosti na rok 2020, aby byla zajištěna 
ekonomická stabilita a.s.   

Výsledky činnosti dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti konanou dne 
2. 6. 2020:
1.  Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo Vodovodů a kanalizací Hodonín, 

a.s. jednalo v průběhu roku 2019 vždy v souladu se Stanovami společnosti, 
platného právního řádu ČR, zákona č. 90/2012 Sb., o  obchodních korpora-
cích a nebylo zjištěno jejich porušování.

2.  V  průběhu roku 2019 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  
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výsledkům za rok 2019 tj. průběžným výsledkům hospodaření v roce 2019 
pravidelně projednávaných v DR, včetně pohledávek po lhůtě splatnosti.

4.  Na  jednání dozorčí rady dne 7. 4. 2020 byla projednána zpráva o  činnos-
ti výboru pro audit za období od 1. 1. do 31. 12. 2019, jež je součástí zprá-
vy představenstva a zpráva auditora, k účetní závěrce a k výroční zprávě 
za rok 2019, 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 2019.

5.  Dozorčí rada na základě dosažených hospodářských výsledků v roce 2019 
a  dle návrhu představenstva projednaného dne 26. 3. 2020 doporučuje 
valné hromadě předloženou účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení zisku 
za rok 2019 schválit. 

Ing. Bc. Anna Hubáčková
předseda DR

ČOV Hodonín dosazovací nádrž po opravě
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovlá-
danou 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. 

Koryčany, rekonstrukce přehrady
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Koryčany, přehrada před rekonstrukcí
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Zpráva auditora
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Finanční část
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019

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 3 474 791 -1 931 833 1 542 958 1 520 860
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0
B. Stálá aktiva 003 3 166 053 -1 929 800 1 236 253 1 232 048
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 27 657 -25 977 1 680 2 260
    I.1 Nehmotné výsledky vývoje 005 0 0 0 0
    I.2 Ocenitelná práva 006 26 659 -24 979 1 680 2 260
      2.1 Software 007 26 659 -24 979 1 680 2 260
      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 3 138 396 -1 903 823 1 234 573 1 229 788
   II.1 Pozemky a stavby 015 2 412 328 -1 411 976 1 000 352 975 597
      I.1 Pozemky 016 40 806 0 40 806 39 990
      I.2 Stavby 017 2 371 522 -1 411 976 959 546 935 607
   II.2 Hmotné movité věci a jejich soubory 018 694 409 -487 939 206 470 176 979
   II.3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0
   II.4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 5 505 -3 908 1 597 1 230
      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 5 505 -3 908 1 597 1 230

   II.5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 26 154 0 26 154 75 982

      5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 2 918 0 2 918 53 433
      5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 23 236 0 23 236 22 549
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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C. Oběžná aktiva 037 307 275 -2 033 305 242 287 459
C.I. Zásoby 038 5 413 -112 5 301 4 507
   I.1 Materiál 039 5 413 -112 5 301 4 507
   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 046 146 424 -1 921 144 503 169 056
   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 057 146 424 -1 921 144 503 169 056
    2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 058 41 617 -1 921 39 696 42 092
    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 061 104 807 0 104 807 126 964
    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 1 688 0 1 688 23 170
    2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 2 219 0 2 219 3 194
    2.4.5 Dohadné účty aktivní 066 99 358 0 99 358 99 131
    2.4.6 Jiné pohledávky 067 1 542 0 1 542 1 469
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 071 155 438 0 155 438 113 896
   IV.1 Peněžní prostředky v pokladně 072 324 0 324 224
   IV.2 Peněžní prostředky na účtech 073 155 114 0 155 114 113 672
D. Časové rozlišení aktiv 074 1 463 0 1 463 1 353
D.1 Náklady příštích období 075 1 462 0 1 462 1 351
D.2 Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0
D.3 Příjmy příštích období 077 1 0 1 2

Kontrolní číslo 999 16 619 578 -9 170 116 7 449 462 7 433 176
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019
v tis. Kč

Označení Pasiva Řádek Běžné účetní období Minulé účetní období

PASIVA CELKEM 078 1 542 958 1 520 860
A. Vlastní kapitál 079 1 282 190 1 262 517
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 092 383 558 359 921
   III.1 Ostatní rezervní fondy 093 102 270 100 646
   III.2 Statutární a ostatní fondy 094 281 288 259 275
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 095 -26 290 -26 289
   IV.1 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 096 67 68
   IV.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 097 -26 357 -26 357
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 098 28 519 32 482
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 099 0 0
B. + C. Cizí zdroje 100 255 542 255 743
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 106 255 542 255 743
C.I. Dlouhodobé závazky 107 101 263 109 691
   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 60 000 70 000
   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 41 263 39 691
   I.9 Závazky - ostatní 118 0 0
    9.1 Závazky ke společníkům 119 0 0
    9.2 Dohadné účty pasivní 120 0 0
    9.3 Jiné závazky 121 0 0
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CII. Krátkodobé závazky 122 154 279 146 052
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 0 507
  II.3 Krátkodobé přijaté zálohy 127 84 170 79 350
  II.4 Závazky z obchodních vztahů 128 25 794 24 654
  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 44 315 41 541
     8.1 Závazky ke společníkům 133 1 587 112
     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 4 482 3 885
     8.5 Stát - daňové závazky a dotace 137 8 286 8 072
     8.6 Dohadné účty pasivní 138 22 471 22 881
     8.7 Jiné závazky 139 7 489 6 591
D. Časové rozlišení pasiv 140 5 226 2 600
D. 1 Výdaje příštích období 141 5 217 2 592
D. 2 Výnosy příštích období 142 9 8

Kontrolní číslo 999 6 535 135 6 442 833
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
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 01 483 420 471 581
II. Tržby za prodej zboží 02 0 0

A. Výkonová spotřeba 03 191 800 197 436
A.1 Náklady vynaložené na prodané zboží 04 0 0
A.2 Spotřeba materiálu a energie 05 91 458 82 784
A.3 Služby 06 100 342 114 652
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0
C. Aktivace (-) 08 0 -2
D. Osobní náklady 09 146 557 134 140
D.1 Mzdové náklady 10 106 914 97 730

D.2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 
a ostatní náklady 11 39 643 36 410

    2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 36 762 33 497
    2.2 Ostatní náklady 13 2 881 2 913
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 101 827 90 737

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 15 101 901 90 817

    1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku - trvalé 16 101 901 90 817

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

E.2 Úpravy hodnot zásob 18 -3 -22
E.3 Úpravy hodnot pohledávek 19 -71 -58
      III. Ostatní provozní výnosy 20 3 121 1 392

III.1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 314 492
III.2 Tržby z prodaného materiálu 22 34 105
III.3 Jiné provozní výnosy 23 2 773 795

F. Ostatní provozní náklady 24 7 894 6 775
F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 487 591
F.2 Prodaný materiál 26 0 37
F.3 Daně a poplatky 27 3 146 1 935

F.4 Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 28 0 0

F.5 Jiné provozní náklady 29 4 261 4 212
* Provozní výsledek hospodaření 30 38 463 43 885
     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
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H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním 
majetkem 38 0 0

     VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 263 83

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

VI.2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 263 83
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0
J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 2 817 3 251

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

J.2 Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 2 817 3 251
VII. Ostatní finanční výnosy 46 1 1

K. Ostatní finanční náklady 47 723 710
* Finanční výsledek hospodaření 48 -3 276 -3 877
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 35 187 40 008
L. Daň z příjmů 50 6 668 7 526
L.1 Daň z příjmů splatná 51 5 097 5 344
L.2 Daň z příjmů odložená (+/-) 52 1 571 2 182
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 28 519 32 482
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 28 519 32 482
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 486 805 473 057

Kontrolní číslo 99 2 161 799 2 100 234
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2019
v tis. Kč

IČ 49454544

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

Označení Text Řádek Běžné 
účetní období

Minulé
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 27 102 270 100 646
1 Počáteční zůstatek 28 100 646 99 126
2 Zvýšení 29 1 624 1 520
3 Snížení 30 0 0
4 Konečný zůstatek 31 102 270 100 646
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Označení Text Řádek Běžné 
účetní období

Minulé
účetní období

G Statutární a ostatní fondy ze zisku 32 281 288 259 275
1 Počáteční zůstatek 33 259 275 235 002
2 Zvýšení 34 25 130 25 954
3 Snížení 35 3 117 1 681
4 Konečný zůstatek 36 281 288 259 275

H Nerozdělený zisk minulých let 37 67 68
1 Počáteční zůstatek 38 68 0
2 Zvýšení 39 22 830 23 922
3 Snížení 40 22 831 23 854
4 Konečný zůstatek 41 67 68

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 28 519 32 482
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Přehled o peněžních tocích – CF k 31. 12. 2019
IČ 49454544

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

Označení Text Běžné účetní období Minulé účetní období

P Stav peněž. prostředků a peněž.ekvivalentů na začátku období 113 896 101 993
Peníze 113 896 101 993
Peněžní ekvivalenty 0 0

(A) Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 35 187 40 008

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 106 555 89 435
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 101 901 90 817

Odpis pohledávek 154 435
Odpis opravné položky k nabytému majetku 0 0

A.1.2. Změna stavu opravných položek -71 -58
Změna stavu rezerv 0 0
Změna stavu přechodných účtů 1 879 -4 957

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 139 30
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 2 817 3 251

Vyúčtované výnosové úroky -263 -83
A.1.6. Ostatní vlivy 0 0

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního 141 742 129 443

kapitálu a mimořádnými položkami
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 26 349 -1 313

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 24 851 -1 461
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 2 293 319
A.2.3. Změna stavu zásob -794 -171
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
polož. 168 091 128 130

A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných -2 817 -3 251
A.4. Přijaté úroky (s vyjímkou inv. společností a inv. fondů) 263 83
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  za minulá období -5 974 -7 215
A.6. Příjmy z mimořádných činností 0 0

Výdaje z mimořádných činností 0 0
Uhrazená splatná daň z příjmů z mimořádných činností 0 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 159 564 117 747
(B) Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -108 321 -84 948

B.1.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  -114 664 -83 351
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 6 343 -1 597
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 314 492

B.2.1. Příjmy z prodeje nehmotného a hmotného majetku 314 492
B.2.2. Příjmy z prodeje finančního majetku 0 0
B.2.3. Přijaté odpisy při komplexním pronájmu 0 0
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Označení Text Běžné účetní období Minulé účetní období

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 0 -3 331

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -108 007 -87 787
(C) Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků (případně krátkodobých) -10 507 -13 002

C.1.1. Změna stavu krátkodobých závazků z titulu půjček -507 -3 002
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 488 -5 055

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 8 700 0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -3 117 -1 681
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -4 252 -2 952

Uhrazená srážková daň z dividend a podílů -843 -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 -10 019 -18 057
F Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků 41 538 11 903

R Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci období 155 434 113 896

Peníze 155 434 113 896
Peněžní ekvivalenty 0 0
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Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

PŘÍLOHA 
v účetní závěrce k 31. 12. 2019

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 roce 2019 proběhla volba nového představenstva a nové dozorčí rady

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

V roce 2019 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
Libor Střecha 1. místopředseda, starosta Města Hodonín, od 04.06.2019
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. Bc. Anna Hubáčková předseda, člen rady Obce Ratíškovice, od 04.06.2019
JUDr. Josef Fiala, DBA, MBA, LL.M. místopředseda, vedoucí MPO VaK Hodonín, a.s., od 04.06.2019
Mgr. Ladislav Ambrozek člen, 1. místostarosta Města Hodonín, od 04.06.2019
Mgr. Renata Smutná člen, starosta Města Strážnice, od 04.06.2019
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. člen, starosta Obce Rohatec, od 04.06.2019
František Lang člen, vedoucí ÚV Bzenec, VaK Hodonín a.s., předseda odborové organizace
2. Podniky ve skupině
Název a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní 
jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Není

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

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

Ovládací smlouvy, povinnosti z nich vyplývající Nejsou
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



57

3. Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech

Průměrný přepočtený počet 
Zaměstnanců Z toho řídících pracovníků
270,796 19

Mzdové náklady (v tis. Kč) Zaměstnanců Z toho řídících pracovníků
(účet 521) 106 335 16 356
Odměny ostatních členů orgánů (v tis. Kč) Statutárních Dozorčích
(účet 523) 197 382
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

Uhrazením úvěru v 10/2019 zanikla bankovní záruka ve výši 49 965 tis. Kč

Ostatní plnění:
– bezplatná předání k užívání osobních aut nebo – použití služebních aut manažerů i pro soukromé účely
   jiných movitých a nemovitých věcí – 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).

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
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Čl. III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
1. Dlouhodobý majetek kromě pohledávek
a) Rozpis dlouhodobého majetku v tis. Kč Účet PC Oprávky

Účet 013 - software
Počáteční stav 25 532 23 272
Přírůstky 1 127 1 707
Úbytky 0 0
Konečný stav 26 659 24 979
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 27 657 25 977
Účet 021
Budovy
Počáteční stav 419 751 164 040
Přírůstky 22 493 8 651
Úbytky 795 794
Konečný stav 441 449 171 897
Stavby
Počáteční stav 1 867 322 1 187 426
Přírůstky 64 223 54 125
Úbytky 1 472 1 473
Konečný stav 1 930 073 1 240 078
Celkem účet 021 a 081 2 371 522 1 411 975
Účet 022
Energetické a hnací stroje
Počáteční stav 329 884 224 730
Přírůstky 36 997 15 262
Úbytky 2 149 2 149
Konečný stav 364 732 237 843
Pracovní stroje a zařízení
Počáteční stav 32 431 20 575
Přírůstky 3 205 2 333
Úbytky 516 517
Konečný stav 35 120 22 391
Přístroje a zvláštní technická zařízení
Počáteční stav 82 974 69 648
Přírůstky 14 244 4 764
Úbytky 3 179 3 179
Konečný stav 94 039 71 233
Dopravní prostředky
Počáteční stav 188 524 143 823
Přírůstky 11 650 14 436
Úbytky 6 571 6 570
Konečný stav 193 603 151 689
Inventář
Počáteční stav 6 208 4 266
Přírůstky 732 542
Úbytky 25 25
Konečný stav 6 915 4 783
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Celkem účet 022 a 082 694 409 487 939
Účet 029
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Počáteční stav 4 570 3 340
Přírůstky 935 568
Úbytky 0 0
Konečný stav 5 505 3 908
Celkem účet 029 a 089 5 505 3 908
Účet 031
Pozemky
Počáteční stav 39 990 0
Přírůstky 816 0
Úbytky 0 0
Konečný stav 40 806 0
Celkem účet 031 40 806 0

b) Majetek neuvedený v rozvaze v tis. Kč Drobný hmotný majetek 31 349
Drobný nehmotný majetek 259

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
ČOV Hodonín 247 122 129 991
ČOV Bzenec 61 990 38 078
ČOV Strážnice 16 710 4 807
ČOV Ratíškovice 9 321 1 655

d) Nájemce - finanční pronájem Není
e) Přehled majetku s tržním oceněním výrazně vyšším než v účetnictví Není
f) Zvířata Nejsou
2. Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 180 dnů a více v tis. Kč 1 968
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 1 624 0
Investiční fond 22 830 0
Sociální fond 2 300 3 117
Nerozdělený zisk - nevyplacené podíly  
na zisku celkem, z toho:

0 1

– nevyplaceno za r. 2010, 2012, 2013 0 1
– nevyplaceno za r. 2002-2006 0 0
Změna stavu hospodářských výsledků 
po zdanění

0 3 963

V průběhu účetního období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 19 673 tis. Kč.
Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2019 35 187
Odložený daňový dluh 1 571
Daň z příjmů 5 097
Hospodářský výsledek po zdanění 28 519

b)  Návrh rozdělení zisku běžného účetního období  
v Kč

Zisk k rozdělení za rok 2019 - návrh 28 519 435,31
– rezervní fond 1 425 971,77
– sociální fond 2 300 000,00
– investiční fond 18 122 708,25
– podíl na zisku akcionářům 6 564 155,29
– podíl na zisku členům statutárních orgánů 106 600,00
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c)  Rozdělení zisku předcházejícího účetního období  
v Kč

Zisk k rozdělení za rok 2018 32 481 512,64
– rezervní fond 1 624 075,00
– sociální fond 2 300 000,00
– podíl na zisku akcionářům 5 626 418,82
– podíl na zisku členům statutárních orgánů 100 800,00
– investiční fond 22 830 218,82

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 1000Kč
– nesplacený vklad 0
–  počet a hodnota vydaných dluhopisů s právem  

výměny za akcie
0

4. Dluhy
a) Souhrnná výše dluhů po lhůtě splatnosti 180 dnů Nejsou
b) Dluhy se splatností více než 5 let Nejsou
c) Dluhy k podnikům ve skupině Nejsou
d) Dluhy kryté podle věcného práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění Nejsou
e)  Dluhy nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za podnik z titulu bankovního  

úvěru, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv
Nejsou

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

Nejsou

5. Rezervy
Počáteční zůstatek, tvorba a čerpání rezerv: Počáteční 

stav
Tvorba Čerpání

459 - ostatní rezervy — — —
6. Výnosy
Rozvržení výnosů z běžné činnosti - tuzemsko výroba a rozvod vody 233 835
v tis. Kč odvádění a čištění odpadních vod 230 036
(zahraničí = 0) ostatní služby 19 661
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 31.12.2019 je 41 262 623 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
V r. 2019 1 571 331 Kč

13. Přijaté dotace
a) Na investiční účely Na zkapacitnění řadu ve Bzenci - I. etapa byla přijata dotace ve výši Kč 8 700 000.
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 Fixovaná úroková sazba 3,51 % + 0,58 p. a.
Splátka za rok 2019 10 000 000 Zajištění úvěru - zástava ČOV Hodonín, Bzenec, Strážnice, Ratíškovice
Stav ke 31.12.2019 60 000 000 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

Vše zapsáno na LV č. 653, katastrální území Ratíškovice, obec Ratíškovice
- pozemek parc.č. 3281/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/29 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 3281/30 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 3281/31 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/32 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/33 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/34 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/35 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/36 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/37 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/38 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 3281/39 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- budova s číslem popisným, Ratíškovice, 1345, stavba technického vybavení, na parc.číslo 3281/29,3281/30

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

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

Vše zapsáno na LV č. 406, katastrální území Bzenec, obec Bzenec
- pozemek parc.č. 5103/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- pozemek parc.č. 5103/3 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
- pozemek parc.č. 5103/8 – zastavěná plocha nádvoří
- pozemek parc.č. 5103/9 – zastavěná plocha nádvoří
- pozemek parc.č. 5103/10 – zastavěná plocha nádvoří
- 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




