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Úvodní slovo předsedy představenstva 

Vážené dámy a pánové, milí akcionáři

Rok 2009 byl zaměřen na dokončení projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko. Všechny podprojekty (celkem 
jich bylo 10) byly dokončeny v průběhu roku. Kromě projektu na pitnou vodu byly všechny stavební práce 
ukončeny v květnu, a po té probíhal půlroční zkušební provoz. Pitné vody byly stavebně dokončeny v měsíci 
listopadu 2009 a ihned byl zahájen zkušební provoz, který se přesunul i do roku 2010.

Nebylo jednoduché sladit fi nancování tak náročného projektu. Ekonomický úsek společně s KB průběžně 
připravil a realizoval úhrady faktur. I spolupráce se Státním fondem životního prostředí byla bezchybná 
a fi nanční prostředky byly uvolňovány pro platby včas. Investiční náklady, které přesáhnou objem 35 mil. EUR, 
jsou v objemu 17 mil. EUR hrazeny z dotací Evropské unie a zbývající část je hrazena naší společností formou 
investičního úvěru a z vlastních zdrojů. SFŽP přispěl k fi nancování projektu dotací ve výši 1,4 mil. EUR. Původní 
dotace SFŽP určená na kurzové rozdíly byla v roce 2009 MŽP překlasifi kována na dotaci na investice a tato 
změna měla přímý dopad na hospodářský výsledek společnosti. 
Představenstvo se na každém zasedání podrobně zabývalo průběhem výstavby a mělo svého zástupce na všech 
kontrolních dnech u všech staveb. Mohlo tak pružně reagovat na potřeby změn či doplňků u jednotlivých 
zhotovitelů. Pozitivem je, že za celou dobu výstavby se podařilo udržet kontrolní systém a objem víceprací byl 
povolen jen na minimální úrovni (tam, kde to bylo prokazatelné). 

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval vedení společnosti za zvládnutí tak náročného úkolu. Hlavní 
dík patří manažerce projektu paní ing. Gabriele Vlachovské. Dokázala sladit všechny požadavky společnosti 
a prostřednictvím správce stavby je uplatnit u zhotovitelů. Společně s celým kolektivem investičního oddělení 
poctivě kontrolovali faktury a schvalovali dílčí průběhy prací.

Projekt v žádném případě neohrozil hlavní činnost společnosti – to je zabezpečování dodávek vody 
a odkanalizování odpadních vod. Na úseku oprav bylo vynaloženo více než 25 mil. Kč. Nadále se pracuje na 
prověrkách napojení občanů do kanalizačních sítí v celém okrese a daří se zvyšovat procento napojení.

V roce 2009 všechny obce zpracovávaly plán údržby kanalizací a vodovodů na příští období. Za pomoci 
technického úseku VaK Hodonín, a.s. je materiál zpracován, ale není vůbec dořešena otázka fi nancování 
takových oprav v obcích.
Za celý rok nepřišlo k žádným závažnějším poruchám či stížnostem na činnost společnosti VaK Hodonín, a.s. 

Je dodržován plán snižování stavu pracovníků, ve vazbě na právě provedené rekonstrukce jednotlivých zařízení. 
Jsou průběžně snižovány provozní náklady. 
Společnost obhájila své postavení i při kontrolním auditu systému jakosti. 

Stavební fáze projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko byla ukončena, ale zůstává nám povinnost uhradit 
zbývající faktury zhotovitelům a správci stavby. Do 30. června musíme odevzdat závěrečnou zprávu řídícímu 
výboru, a ten do konce roku 2010 vyhodnotí projekt. Je uzavřena Smlouva s KB na investiční úvěr tak, abychom 
současný revolvingový úvěr v roce 2011 převedli právě na něj. Splátky úvěru jsou rozloženy na delší časové 
období, abychom tím nezkomplikovali další činnost společnosti.

Vážení akcionáři,
věřím, že pro Vás i nadále budeme zajišťovat dostatečný a kvalitní servis a splníme všechny Vaše požadavky. 
Vedení společnosti má za úkol být s Vámi stále v kontaktu a tam, kde je třeba projednat rozšíření služeb, 
zúčastnit se na jednáních rad či zastupitelstvech. 

                                                                                  Pavel Čejka
                                                             předseda představenstva VaK Hodonín a.s.
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Základní údaje o společnosti

Obchodní fi rma:
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Sídlo:
Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín

Právní forma:
Akciová společnost

Právní řád a právní předpis založení společnosti: 
Zákon . 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 § 5 platných stanov společnosti je předmět podnikání defi nován 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: 749 821 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 749 821 tis. Kč

Druh: akcie
Forma: na majitele
Podoba: zaknihovaná, akcie jsou vedeny v SCP
Počet kusů: 47 254 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 47 254 tis. Kč
ISIN: CZ 0009058855

Druh: akcie
Forma: na jméno, se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího
  práva
Podoba: listinná
Počet kusů: 1 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 1 tis. Kč

Přehled nejvýznamnějších držitelů akcií na jméno
                                                           počet kusů akcií

Město Hodonín              232 890
Město Bzenec                                                                       101 139
Město Veselí nad Moravou                                                       51 669
Město Kyjov                                                                              34 910
Město Dubňany                                                                        24 074
Město Strážnice                                                                        20 873

Přehled držitelů akcií na jméno s podílem větším než 5 % akcií

Město Hodonín, PSČ 695 30                29,22 %
Město Bzenec, PSČ 696 81            12,69 %
Město Veselí nad Moravou, PSČ 698 13  6,48 %
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Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti

Představenstvo

Funkce Jméno a příjmení

předseda Pavel Čejka

1. místopředseda Ing. Jan Letocha

2. místopředseda Ing. Miloš Kozumplík

3. místopředseda Ing. arch. Milana Grauová

člen František Tříska

člen Ing. Josef Grmolec

člen Mgr. Risto Ljasovský

Dozorčí rada

Funkce Jméno a příjmení

předseda Ing. Anna Matějková

místopředseda Ing. Vladimír Elšík

člen Mgr. Miroslav Procházka

člen Mgr. Anna Černobýlová

člen František Lang

člen JUDr. Mgr. Josef Fiala

Vedení akciové společnosti

Funkce Jméno a příjmení

ředitel a.s. RNDr. Pavel Koubek, CSc.

obchodně-ekonomický náměstek Ing. Martin Galečka

technicko-provozní náměstek Ing. Pavel Zabadal

vedoucí provozu vodovodů a kanalizací:

Veselí nad Moravou Vlastimil Lorenc

Kyjov Ing. Stanislav Singr

Hodonín Ing. Vít Kozlík

vedoucí provozu výroby vody RNDr. Stanislav Vaněk
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ČOV Strážnice



9Výroční  zpráva 2009

Hlavní aktivity společnosti v roce 2009

Výroba a distribuce pitné vody

Na úseku zásobování pitnou vodou byl plán prodeje v hmotných jednotkách splněn na 97 %. 
V roce 2009 bylo odběratelům akciové společnosti fakturováno 6 208 tis. m3 pitné vody 
(včetně dohadných položek), z toho obyvatelstvu 4 140 tis. m3 a ostatním odběratelům 
2 068 tis. m3. 
V důsledku hospodářské recese došlo zejména v drobné podnikatelské a průmyslové výro-
bě k omezení množství odebrané pitné vody, což mělo za následek pokles fakturace oproti 
roku 2008 celkem o 159 tis. m3.
V roce 2009 bylo na provozovaných vodovodních systémech odstraněno celkem 95 poruch. 
Ztráty v trubní síti byly na úrovni 13,2 %.
Kvalita pitné vody dodávané do vodovodních sítí provozovaných akciovou společností 
v průběhu roku 2009 odpovídala vyhl. MZe. č. 252/2004 Sb. v platném znění. Případné lokální 
závady v dodávce pitné vody způsobené hydraulickými rázy, byly řešeny operativním odka-
lováním a čištěním vodovodních sítí mimo plánovaný režim údržby a odkalování.

Vybrané údaje o vodovodech

Délka vodovodní sítě provozované celkem ......................................................................1 048 km
Délka vodovodní sítě v majetku společnosti  ...................................................................... 743 km
Délka vodovodní sítě cizí provozované ................................................................................ 305 km
Počet vodovodních přípojek .............................................................................................. 36 065 ks
Délka vodovodních přípojek ................................................................................................... 289 km
Počet úpraven vody celkem ..........................................................................................................4 ks
- z toho v provozu ..........................................................................................................................3 ks
Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních
celkem .................................................................................................................................. 7 993 tis. m3

- z toho voda povrchová .....................................................................................................925 tis. m3

Voda předaná ......................................................................................................................... 676 tis. m3

Počet obyvatel napojených na vodovod .....................................................................131 000 osob
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Měrná spotřeba pitné vody v letech 1996 – 2009
(l/os/den)

Vývoj spotřeby pitné vody v letech 1996 – 2009
(tis. m³/rok)

Odvádění a čištění odpadních vod

Na úseku odvádění a čištění odpadních vod byl plán vody odkanalizované v hmotných jed-
notkách splněn na 97,6 %. Odběratelům bylo celkem fakturováno 6 053 tis. m3 stočného, 
z toho obyvatelstvu 3 424 tis. m3 a 2 629 tis. m3 ostatním odběratelům. Opětovně se pro-
kázala efektivita provádění systematické kontroly napojení producentů odpadních vod na 
provozovanou kanalizaci.
Údržba kanalizace byla v průběhu roku 2009 zaměřena především na čištění stokových sítí 
a kanalizačních přípojek tlakovými a sacími vozy, opravy a údržbu kanalizačních objektů na 
stokové síti, strojního zařízení a monitorování technického stavu kanalizačních sítí. Celkem 
bylo vyčištěno 98,5 km kanalizační sítě.
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Vybrané údaje o kanalizacích

Délka kanalizační sítě provozované celkem ......................................................................... 583 km
Délka kanalizační sítě v majetku společnosti ....................................................................... 287 km
Délka kanalizační sítě cizí provozovaná ................................................................................ 296 km
Počet kanalizačních přípojek .............................................................................................. 24 406 ks
Délka kanalizačních přípojek ................................................................................................... 190 km
Celkový počet ČOV provozovaných společností ........................................................................ 24
- z toho mechanicko – biologické ................................................................................................... 24
ČOV v majetku společnosti .............................................................................................................. 14
Množství čištěných odpadních vod na ČOV ............................................................... 8 938 tis. m3

Počet obyvatel napojených na kanalizaci .................................................................. 109 575 osob

Přehled množství odpadních vod v obcích a městech s ČOV
(tis. m³)

Přehled fakturovaného množství odpadních vod
(tis. m³)
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Přehled dešťových odpadních vod
(tis. m³)

Integrovaný systém managementu

V roce 2009 pokračovala ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. snaha o trvalé 
zlepšování systému s maximálním zaměřením na uspokojování oprávněných potřeb zákaz-
níků, při respektování právních a dalších požadavků státní správy, s podporou zavedeného 
systému managementu kvality a environmentu a v souladu s vizí společnosti „Pitná voda pro 
Váš domov, čistá voda pro přírodu …“
Po revizi normy ISO 9001:2008 a po jejím českém vydání na jaře roku 2009 vedení společ-
nosti rozhodlo provést přechod na novou normu ČSN EN ISO 9001:2009 „Systém manage-
mentu kvality“. Následovalo provedení revize vybraných vnitřních předpisů a přezkoumání 
systému oproti požadavkům revidované normy. Změny byly implementovány do Příručky 
integrovaného systému managementu a dalších interních předpisů. 
V rámci pravidelného kontrolního auditu v září 2009 externí auditor doporučil schválení 
a vydání nového certifi kátu pro integrovaný systém řízení kvality a environmentu dle ISO 
9001:2008 a ISO 14001:2004. 
Nový certifi kát vydala certifi kační společnost Lloyd’s Register EMEA, Praha, v zastoupení 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited pod č. PRA 0004365 ke dni 29. září 2009 s plat-
ností do 20. února 2011.
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Majetkoprávní oblast

Majetkoprávní oddělení
 se zabývá kompletním majetkoprávním vypořádáním pozemků z let minulých, kdy 

ještě nejsou zcela vykoupeny pozemky,

 zajišťuje majetkoprávní vypořádání nově budovaných a rozšiřovaných objektů, 
na kterých se nachází zařízení naší společnosti, tj. stavby – vodní díla,

 realizuje prodej nepotřebných, nevyužívaných pozemků či nevyužitelných staveb,

 uzavírá nájemní smlouvy na majetkoprávně nevypořádané pozemky a s tím spojené 
oceňování nemovitostí, staveb vodních děl, věcného břemene a dále daně z nemovi-
tostí či z převodu nemovitostí,

 průběžně uzavírá smlouvy o zřízení věcného břemene na uložené potrubí či případ-
né vjezdy k objektům společnosti z důvodu předcházení soudních sporů a zejména 
dodržování vlastnických práv zakotvených v právním řádu České republiky, jako je 
OZ, LZPS a Ústava ČR. Dále zajišťuje další právní skutečnosti spojené s uzavíráním 
smluv o zřízení věcného břemene. V současné době zajišťuje uzavření smluv o zřízení 
věcného břemene na pozemky dotčené SP/H,

 zajišťuje výkup pozemků dle rozvojového záměru a strategie společnosti, zejména 
se jedná o výkup pozemků u ČS „C“ v Hodoníně. „ÚV Koryčany, které jsou součástí 
stavby „Skupinového vodovodu Podluží“,

 sepisuje smlouvy o provozování vodních děl s návazností na krajský úřad, který ná-
sledně vydá povolení k provozování. K těmto smlouvám se vyhotovují dodatky na žá-
dost obcí či měst z důvodu upřesnění majetku již dříve vybudovaného, na které 
nejsou doklady vydané ve správním řízení

 v celém rozsahu kompletně zajišťuje valnou hromadu společnosti

 při své činnosti se stále více setkává s narůstající agresivitou a ekonomicky nemrav-
nými nároky

MPO provádí právní poradenskou konzultační činnost pro všechny provozy či oddělení 
společnosti. Zabezpečuje veškeré činnosti ve vztahu k orgánům státní správy či samosprávy 
a jednotlivým úřadům (obce či města, pověřené města, soudy, KS - obchodní rejstřík, Živ-
nostenský úřad – živnostenský rejstřík atd.). Činí veškerá podání na soud. Poskytuje právní 
poradenské služby pro společnost v rozsahu právního řádu ČR: 

- konzultace
- vypracování stanovisek
- plné moci
- sepisování dohod o odpovědnosti
- sepisování dohod na auto
- kontrola sepisovaných smluv
- účast při jednání vedení, statutárního orgánu a DR
- sepisování smluv
- podávání návrhů na soudy, úřady či jiných orgánů státní správy či samosprávy
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- vyjádření ke stížnostem
- převody majetku
- pohledávky
- řeší náhradu škod (PČR, ČP, PO, FO, zaměstnanci atd.)
- řeší dědictví atd.

Odbytová činnost

V souvislosti se zásadami „Koncepce rozvoje společnosti do roku 2010“ byly pro rok 2009 
pro stanovení cen vodného a stočného dodrženy podmínky dotace z Fondu soudržnosti EU 
pro projekt Střední Pomoraví /Hodonínsko. 

Vodohospodářský rozvoj

Rok 2009 byl zaměřen na dokončení doposud nejrozsáhlejší stavby akciové společnosti, 
nazvané Střední Pomoraví/Hodonínsko. Stavba byla fyzicky dokončena v listopadu 2009. 

Historie projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko 

Rok 2004 Investiční záměr Střední Pomoraví/Hodonínsko – schválen pracovní skupinou Fondu 
soudržnosti v 12/2004 

Rok 2005 

05/2005 Zpracování Žádosti o podporu projektu z Fondu soudržnosti  
06/2005 Schválení Žádosti o podporu projektu z Fondu soudržnosti   
07/2005 Přidělení čísla projektu 2005/CZ/16/C/PE/001   

Vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory Finanční memorandum REK ze dne 15-XII- 2005 
č.j. K(2005)5647
Výše podpory stanovena v tomto rozhodnutí 17 732 842 € (74 % uznatelných nákladů)
Termín zahájení projektu dle REK  10/2006 
Termín dokončení projektu dle REK 12/2009, včetně ročního zkušebního provozu

Rok 2006 Příprava a zajištění veřejných zakázek na zhotovitele stavby. 
12/2006 – odvolání jednoho z uchazečů na ÚOHS. 

Rok 2007 07/2007 rozhodnutí ÚOHS o zrušení veřejné zakázky, příprava a zajištění nové veřejné 
zakázky.  

Rok 2008 Uzavření SoD s vybranými uchazeči na část A, B a C k provedení díla, zahájení stavby 
04/2008. 

Rok 2009

Příprava a podání Žádosti o změnu REK, spočívající ve změně dokončení stavby
Změna rozhodnutí – žádosti vyhověno ze dne 4. 3. 2009 č.j. K(2004)5647 
V 11/2009 uvedení části stavby A, B, C do trvalého užívání 
V 11/2009 část D fyzicky dokončena, příprava podkladů k předání a k zahájení zkušebního 
provozu této části stavby. 

Do konce roku 2009 byla projektu poskytnuta dotace z fondu soudržnosti ve výši 
14 049 042,82 €, dotace ze SFŽP ČR ve výši 38 289 000 Kč. 
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Současný stav 

Část A – podprojekt č. 1 Bzenec – rekonstrukce a intenzifi kace ČOV.
Stavba byla uvedena do šestiměsíčního zkušebního provozu v 05/2009. Zkušební provoz 
byl ukončen v 11/2009. Zkušebním provozem bylo prokázáno dosažení cílových parametrů 
podprojektu: 

ČOV Bzenec Kapacita 
ČOV 

BSK 5 
(snížení) 

CHSK cr 
(snížení)

N celk
(snížení)

P celk 
(snížení)

Cílové parametry dle PD  
a Žádosti o spolufi nancování z FS   22 607 EO 1,11 mg/l 14,44 mg/l 9,95 mg/l 1,13 mg/l 

Dosažené parametry po realizaci 
projektu 22 607 EO 2,30 mg/l 21,65 mg/l 17,02 mg/l 2,60 mg/l 

Stavba byla uvedena do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím KÚ Jihomoravského 
kraje ze dne 10.11.2009 pod č.j. JMK 139359/2009 OŽP-Bu.
Investiční náklady podprojektu č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV (bez ostatních nákladů 
na zabezpečení) dosáhly výše celkem 7 073 472,29 € bez DPH.

Část B – podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce a intenzifi kace ČOV. 
Stavba byla uvedena do šestiměsíčního zkušebního provozu v 05/2009. Zkušební provoz 
byl ukončen v 11/2009. Zkušebním provozem bylo prokázáno dosažení cílových parametrů 
podprojektu:
 

ČOV Strážnice  Kapacita 
ČOV 

BSK 5 
(snížení) 

CHSK cr 
(snížení)

N celk
(snížení) P celk (snížení)

Cílové parametry dle PD a Žádosti o 
spolufi nancování z FS

 9 751 EO  1,42 mg/l  13,76 mg/l nestanoveno nestanoveno 

Dosažené parametry po realizaci 
projektu  9 751 EO  4,32 mg/l  32,34 mg/l nestanoveno nestanoveno 

Stavba byla uvedena do trvalého provozu kolaudačním souhlasem, který vydal MěÚ 
Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a Stavební úřad ze dne 10.11. 2009 pod 
č.j.  ŽPSÚ/41970/2009
Investiční náklady podprojektu č. 2 Strážnice – rekonstrukce a intenzifi kace ČOV (bez ostat-
ních nákladů na zabezpečení stavby) dosáhly výše celkem 3 036 603,86 € bez DPH.

Část B – podprojekt č. 3 Petrov – odkanalizování obce. 
Stavba byla uvedena do trvalého užívání kolaudačním souhlasem, který vydal MěÚ Hodonín, 
odbor životního prostředí ze dne 20.11.2009 pod č.j. 8334/2009 a sp. zn.: ŽP/09/25332/JP.
Cílové parametry podprojektu 2 716,2 m výtlačných stok, 3 433,68 m stokových sítí, 173,7 
m odlehčovacích stok, 4 ks čerpacích stanic odpadních vod, včetně nezbytně nutných příslu-
šenství (odlehčovací komory, odlehčovací stoky, kanalizační šachty a ostatní) byly dosaženy. 
Investiční náklady podprojektu č. 3 Petrov – odkanalizování obce (bez ostatních nákladů na 
zabezpečení stavby) dosáhly výše celkem 3 141 455,67 € bez DPH.
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Část B – podprojekt č. 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenové stoky.
Stavba byla uvedena do trvalého užívání kolaudačním souhlasem, který vydal MěÚ Hodonín, 
odbor životního prostředí ze dne 30. 6. 2009 pod č.j. 67071/2009 a sp. zn.: ŽP/09/15914/JP.
Cílové parametry podprojektu 470,80 m kanalizačních stok, včetně příslušenství (kanalizační 
šachty a ostatní) byly dosaženy. 
Investiční náklady podprojektu č. 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenové stoky (bez ostat-
ních nákladů na zabezpečení stavby) dosáhly výše celkem 1 013 722,83 € bez DPH.

Část B – podprojekt č. 6.2 Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenových stok.
Stavba byla uvedena do trvalého užívání kolaudačním souhlasem, který vydal MěÚ Ve-
selí nad Moravou, odbor životního prostředí a stavební úřad ze dne 21. 5. 2009 pod 
č.j.: ŽPSÚ/22097/2009 a sp. zn.: ŽPSÚ/16905/2009/Mi/231.
Cílové parametry podprojektu 829,8 m rekonstrukce kanalizačních stok, včetně příslušen-
ství (kanalizační šachty a ostatní) byly dosaženy. 
Investiční náklady podprojektu č. 6.2 Veselí nad Moravou - rekonstrukce kmenových stok 
(bez ostatních nákladů na zabezpečení stavby) 1 057 247,02 € bez DPH.      

Část C – podprojekt č. 4.1 Hodonín – rekonstrukce ČOV. 
Stavba byla uvedena do šestiměsíčního zkušebního provozu v 05/2009. Zkušební provoz 
byl ukončen v 11/2009. Zkušebním provozem bylo prokázáno dosažení cílových parametrů 
podprojektu:

ČOV Hodonín  Kapacita 
ČOV

BSK5. 
(snížení)

CHSKcr 
(snížení) N celk (snížení) P celk 

(snížení)

Cílové parametry dle PD
a Žádosti o spolufi nancování z FS 90 000 EO 0 mg/l 2,3 mg/l 1,18 mg/l 0 mg/l 

Dosažené parametry po realizaci 
projektu 90 000 EO 0,33 mg/l 11,30 mg/l 4,5 mg/l  0,08 mg/l 

Stavba byla uvedena do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím, který vydal KÚ Jiho-
moravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 9. 11. 2009 pod č.j.  JMK 138585/2009
Investiční náklady podprojektu č. 4.1 Hodonín – rekonstrukce ČOV (bez ostatních nákladů 
na zabezpečení stavby) 1 761 377,31 € bez DPH.       

Část C – podprojekt č. 5 Ratíškovice – dobudování ČOV  
Stavba byla uvedena do šestiměsíčního zkušebního provozu v 05/2009. Zkušební provoz 
byl ukončen v 11/2009. Zkušebním provozem bylo prokázáno dosažení cílových parametrů 
podprojektu: 

ČOV Ratíškovice   Kapacita
ČOV

BSK5
(snížení)

CHSK cr 
(snížení)

N celk 
(snížení)

P celk  
(snížení)

Cílové parametry dle PD
a Žádosti o spolufi nancování z FS

  4 500 EO  0,33 mg/l  6,91 mg/l nestanoveno nestanoveno  

Dosažené parametry po realizaci 
projektu   4 500 EO   1,73 mg/l 21,01  mg/l nestanoveno nestanoveno 
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Stavba byla uvedena do trvalého provozu kolaudačním souhlasem, který vydal  MěÚ Hodonín, 
odbor životního prostředí ze dne 11. 11. 2009 pod č.j.  110877/2009 sp. zn.: ŽP/09/26240/DS
Investiční náklady podprojektu č. 5 Ratíškovice – dobudování ČOV (bez ostatních nákladů 
na zabezpečení stavby) dosáhly výše celkem 1 267 739,69 € bez DPH. 

Část C – podprojekt č. 6.1 Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV  
Stavba byla uvedena do šestiměsíčního zkušebního provozu v 05/2009. Zkušební provoz 
byl ukončen v 11/2009. Zkušebním provozem bylo prokázáno dosažení cílových parametrů 
podprojektu: 

ČOV Veselí nad Moravou    Kapacita 
ČOV

BSK5  
(snížení)

CHSK cr 
(snížení) N celk (snížení) P celk  

(snížení)

Cílové parametry dle PD a Žádosti 
o spolufi nancování z FS   16 000 EO 0 mg/l  2,13 mg/l 1,31 mg/l 0,20 mg/l  

Dosažené parametry po realizaci 
projektu 16 000 EO 0,40 mg/l  11,63 mg/l 9,11 mg/l 1,60 mg/l 

Stavba byla uvedena do trvalého provozu kolaudačním souhlasem, který vydal MěÚ Hodo-
nín, odbor životního prostředí ze dne 11. 11. 2009 pod č.j. 110877/2009 sp. zn.: ŽP/09/26240/
DS
Investiční náklady podprojektu č. 6.1 Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV (bez ostat-
ních nákladů na zabezpečení stavby) dosáhly výše celkem 1 351 001,07 € bez DPH.

Část D – podprojekt č. 7 Bzenec – rekonstrukce a intenzifi kace úpravny vody, 
rekonstrukce prameniště
Stavba byla fyzicky dokončena v 11/2009. Uvedení do zkušebního provozu je plánováno 
na 01/2010 a ukončení na 04/2010.
Investiční náklady podprojektu č. 7 Bzenec – rekonstrukce a intenzifi kace úpravny vody 
a prameniště (bez ostatních nákladů na zajištění stavby) by neměly překročit 5 598 235,91 € 
bez DPH. Předpokladem je, že cílové parametry projektu budou zkušebním provozem pro-
kázány.

Část D – podprojekt č. 8 Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště.
Stavba byla fyzicky dokončena v 11/2009. Do zkušebního provozu byla uvedena v 01/2010, 
zkušební provoz bude ukončen v 04/2010.
Investiční náklady podprojektu č. 8 Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště (bez 
ostatních nákladů na zabezpečení stavby) by neměly překročit 945 521,44 € bez DPH. Před-
pokladem je, že cílové parametry projektu budou zkušebním provozem prokázány.

Ukončení činnosti Správce stavby je plánováno na květen 2010 předáním Závěrečné 
zprávy projektu. Celkové náklady na činnost správce stavby 757 000 € bez DPH nebudou 
překročeny.

Ukončení činnosti Propagace projektu je plánováno na duben 2010. Celkové náklady 
za služby Propagace projektu 69 523,00 € bez DPH nebudou překročeny.
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Autorský dozor na část projektu řešící odpadní vody, to je část A, B a C byl ukončen pře-
dáním Zprávy o závěrečném vyhodnocení stavby. Celkové náklady na zajištění autorského 
dozoru na části odpadní vody dosáhly částky 68 336,00 € bez DPH a nebudou překročeny. 

Ukončení činnosti Autorský dozor na části projektu pitné vody, je plánován na duben 
2010. Celkové náklady na zajištění autorského dozoru ve výši 14 585,00 € bez DPH nebu-
dou překročeny. 

Celkové dofi nancování a ukončení projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko bude ukončeno 
po obdržení zádržného z Fondů EU, dle předpokladu v průběhu I. čtvrtletí 2011. Celkové 
náklady projektu ve výši 35 062 000 € by neměly být překročeny. 

Investiční výstavba z prostředků VaK Hodonín, a.s.

Mimo projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko, byly realizovány:
 
Stavební investice:         

Koryčany sídliště Cihelna a Zdravá voda - rekonstrukce vodovodu 1 868 893 Kč 

Dostavba areálu ČOV Hodonín 14 882 102 Kč  

Bukovany, průtah - rekonstrukce vodovodu 2 796 614 Kč 

Veselí, výtlačný řad (rekonstrukce vodovodu) 635 935 Kč 

Ratíškovice, ul. Řádky – rekonstrukce kanalizace 2 060 666 Kč 

Okresní vodárenský dispečink (VDJ Násedlovice) 470 735 Kč  

Dispečerské řízení kanalizačního provozu 604,723 tis. Kč 

Nákup majetku:

Bzenec (vodovod, kanalizace) 372 866 Kč 

Ježov, kanalizace a ČOV 3 223 130 Kč 

Zálohy na investice a splátky úvěrů celkem 14 968 900 Kč

Strojní investice celkem 23 033 800 Kč  

Z toho:

Fekální vůz pro provoz Veselí nad Moravou 2 632 895 Kč 

Měřící vůz pro provoz Hodonín 1 012 718 Kč 

Kaiser pro provoz Kyjov 9 623 776 Kč 

Pozemky celkem 77 500 Kč 
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Technicko-provozní činnost
 
Diagnostika vodovodních sítí

Je důležitou součástí provozování vodovodních sítí. Nejvýznamnějším přínosem je včasné 
vyhledávání poruch na vodovodních potrubích, a to i před jejich projevením se na povrchu 
vývěrem unikající pitné vody. Mezi další činností náleží lokace potrubí před zahájením sta-
vebních prací, ověřování funkčnosti vodičů na vodovodních potrubích a revize požárních 
hydrantů. Popsaná soustavná činnost detekce poruch je stěžejní pro udržení, resp. snížení 
ztrát v trubní síti provozované společností VaK Hodonín, a.s. Především díky této preventiv-
ní a systematické činnosti bylo v roce 2009 dosaženo 13,2 % zrát v trubní síti.
Pro potřeby protipožární ochrany a na základě příslušné legislativy byla provedena kontrola 
provozuschopnosti u bezmála tisíce požárních hydrantů v obcích, kde naše společnost za-
jišťuje dodávku pitné vody. Tyto revizní zprávy slouží pro potřeby Hasičského záchranného 
sboru, projektanty i stavebníky v příslušných obcích. Prostřednictvím aplikace iGIS jsou tyto 
informace, včetně lokace, dostupné pro všechny výše uvedené organizace včetně pracovní-
ků VaK Hodonín, a.s.
S cílem zvýšení efektivity práce a přesnosti měření při detekci poruch byl na konci roku 
2009 pořízen diagnostický vůz, který je vybaven nejmodernějším multikorelačním přístrojem 
ENIGMA, který obsahuje 8 senzorů a je schopen provést 28 korelačních měření při jednom 
osazení. Křížová korelace přináší celou řadu výhod, zejména pak možnost potvrzení úniku 
z různých korelačních kombinací a odhalení nesprávného zadání detailů potrubí. Naměřená 
data se dají převést do PC a vyhodnotit i offl ine v kanceláři. Dalším novým přístrojem, který 
si zaslouží zmínku, je trasovací přístroj Radiodetection RD 8000, jenž je modernější verzí již 
používaného RD 4000.

Diagnostika kanalizačních sítí

Pro diagnostiku kanalizační sítě společnost Vak Hodonín, a.s. používá moderní monitorovací 
vůz s výbavou itv 700 a vozíkem CT 150 se satelitní nástavbou pro monitoring přípojek 
z hlavního řadu s laserovým měřením ovality.
Účelem monitoringu je zjištění technického stavu kanalizace, který je důležitý pro posouze-
ní stávajícího stavu, plánování oprav a rekonstrukcí. Dále je ověřována kvalita provedených 
prací při přejímce staveb. Výsledky kamerových zkoušek jsou využívány i při zaměřování 
přípojek do prostředí GIS a ověřování připojenosti nemovitostí. Takto zjištěné informace 
jsou následně využívány k prověření neoprávněných připojení. Identifi kovaný vnik čistých 
vod do kanalizace je podnětem pro ověření, zda se jedná o vnik balastních vod či poruchu 
vodovodního potrubí. 
Během roku 2009 byla kamerová inspekce provedena na úseku dlouhém 18 942 m v členění 
na jednotlivé provozy: 

 Provoz VaK Hodonín      5 180 m
 Provoz VaK Kyjov      6 628 m
 Provoz VaK Veselí nad Moravou    7 134 m

Mezi největší ucelené monitorované úseky provedené střediskem diagnostiky kanalizačních 
sítí patří:
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 Kuželov, Malá Vrbka, Hrubá Vrbka – monitoring kanalizace 
 Veselí nad Moravou – kontrola průtahu Veselím nad Moravou kvůli plánované rekon-

strukci vozovky
 Hodonín, ul. Národní třída – kontrola kvůli rekonstrukci komunikace a chodníků
 Svatobořice-Mistřín – kontrola kanalizace pod nově vybudovanou komunikací

Služba je poskytována i třetím osobám pro potřeby dokladování požadované jakosti stavby 
nebo pro osoby, které zajímá technický stav vlastních rozvodů či přípojek.

Strojní investice

V průběhu roku 2009 bylo za strojní investice vynaloženo celkem 23 038 tis. Kč, i tento rok 
byl v duchu obnovy vozového a mechanizačního parku společnosti VaK Hodonín, a.s. Další 
důležitou složkou je pořízení strojně technologického vybavení čistíren odpadních vod.
Nejdůležitější strojní investici roku 2009 je bezesporu pořízení kombinovaného sacího a čis-
tícího kanalizačního vozu KAISER ECO Combi II, který s pořizovací cenou 9 624 tis. Kč 
byl zároveň i nejnákladnější investicí. Jedná se o modernější a výkonnější vozidlo, doplňující 
podobný vůz pořízený před 6 lety. Kombinovaný vůz o celkovém objemu nádrže 10,6 m3, je 
vybaven mimo jiné výkonnějším vakuovým čerpadlem a účinnější fi ltrací odpadních vod s eli-
minací ucpávání tukem. Vybavení vozidla poskytuje kromě většího výkonu také vyšší komfort 
použití a také větší dosah čistícího ramene.
Další důležitou investicí je pořízení nového fekálního vozidla s vyšší prostupností v terénu, 
jako náhrada za stávající PV 3S. Pro diagnostiku vodovodních sítí a lokaci poruch byl pořízen 
monitorovací vůz s moderní a pokrokovou technikou k vyhledávání poruch a vytyčování 
vodovodního potrubí.
Nemalé prostředky byly využity pro nákup technologického vybavení čistíren odpadních 
vod, jako jsou čerpadla, dmychadla, aerační systém, sondy NH4 – NH3 apod. Cílem těchto 
investic je zajištění technologické spolehlivosti s pozitivním vlivem na kvalitu vypouštěných 
odpadních vod a minimalizace rizika možných fi nančních postihů ze strany úřadů státní 
správy.

Chemická služba vodovodů

Chemická služba vodovodů je zkušební laboratoří provádějící kontrolu podzemních a po-
vrchových vod v průběhu úpravárenských procesů a kontrolu jakosti pitné vody při její 
dopravě ke konečnému spotřebiteli.
Zkušební laboratoř CHSV zpracovává vzorky vod podle programu kontroly jakosti vody 
v rozsahu platných legislativních požadavků, případně podle požadavků zákazníka. 
V každé obci, kterou zásobuje společnost VaK Hodonín a.s., je jednou za měsíc kontrolována 
kvalita vody v distribuční síti. Výsledky těchto kontrol jsou dostupné na webových stránkách 
společnosti.
Laboratoř má zavedený a prověřený systém kvality a je držitelem Osvědčení o akreditaci 
č. 1330 podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 uděleného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., 
které má platnost ve všech členských zemích EU.
Předmětem akreditace jsou fyzikálně-chemické, senzorické, mikrobiologické a biologické 
analýzy pitných, podzemních a povrchových vod včetně odběru vzorků.
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V roce 2009 proběhla v laboratoři CHSV reakreditace laboratoře pracovníky ČIA a v sou-
hrnné zprávě hlavního posuzovatele bylo konstatováno, že systém kvality laboratoře je 
v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005.
Zkouška stanovení pachu a chuti, byla nově přehodnocena a rozšířena o posouzení pachu 
a chuti na místě a v laboratoři podle TNV 75 7340.
Zkušební laboratoř CHSV úspěšně absolvovala mezilaboratorní porovnávací zkoušky v rám-
ci České republiky, které pořádají společnosti CSlab, ASLAB a Státní zdravotní ústav. Úspěš-
nost laboratoře v mezilaboratorním porovnávání byla 93,4 %.
Laboratorní práce  provádí zkušený tým pracovníků podle dokumentovaných zkušebních 
postupů za použití moderních analytických metod.

Chemická služba kanalizací  

Chemická služba kanalizací je zkušební laboratoří odpadních vod č. 1330.2 akreditovanou 
ČIA.  Zajišťuje odběry a fyzikálně chemické analýzy odpadních a povrchových vod a kalů 
z čistíren odpadních vod, splaškových vod z výpustí obcí, či průmyslových odpadních vod 
z podniků, a to jak pro potřeby jednotlivých provozů akciové společnosti, tak pro externí 
zákazníky. 
Laboratoř je vybavena moderní technikou pro provádění základních analýz odpadních vod. 
Počet prováděných analýz byl přizpůsoben provozním potřebám. Zvýšil se počet provozova-
ných ČOV a většinou i četnost sledování kvality vypouštěných vod z ČOV. Naopak se snížilo 
množství výpustí v obcích a počet sledovaných podniků. Služeb laboratoře využívá několik 
již stálých zákazníků, jimiž jsou obce, podniky a jiné instituce. 
Stanovení, pro která nemá laboratoř vybavení, bylo zajišťováno u vybraných akreditovaných 
subdodavatelů.
V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce budovy provozu ČOV Hodonín, laboratoř se 
přestěhovala do nových prostor.
V minulém roce proběhla další reakreditace laboratoře s platností osvědčení do prosince 
2014.
Laboratoř 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 společ-
nosti.

Pracoviště GIS
Na začátku roku 2009 proběhl v několika fázích poslední velký převod výkresů ze starého 
systému do současných databází při současném doplnění o nové informační položky. Tímto 
krokem došlo k výraznému rozšíření nejen informačních a prezentačních možností systému, 
ale i ke zvýšení přehlednosti a využitelnosti všech vkládaných dat. 

Datová prohlížečka iGIS byla nově rozšířena o WMS služby, o tématické vrstvy, o možnost 
zobrazení vrstevnic a o některá další vylepšení pro uživatele. Službu dálkového přístupu na 
informace GISu využívá cca 130 uživatelů. Mimo našich zaměstnanců jsou to také projektan-
ti, městské a obecní úřady, Povodí Moravy aj. 
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Průběžně se připojovaly do databáze: kolaudační rozhodnutí, povolení provozování, věcná 
břemena, kladečská schémata, foto objektů, revize, protokoly z kamery, zákresy z provoz-
ních hlášení a poruch, smlouvy o provozování na cizí provozovaný majetek, věcná břemena 
a s nimi související smlouvy.

Personální a mzdová politika

V souladu s rozhodnutím vedení a. s. v roce 2009 bylo realizováno postupné snižování po-
čtu zaměstnanců (úbytek o cca 11 osob), které probíhalo především formou přirozených 
odchodů, ať již odchodem do starobního důchodu nebo přechodem do jiného zaměstnání. 
Vzdělávání zaměstnanců společnosti probíhalo v souladu se směrnicí S-UR-07 Výcvik, pově-
domí a odborná způsobilost zaměstnanců, a to jak na základě legislativních předpisů, tak na 
základě požadavků vedoucích jednotlivých oddělení.
V roce 2009 bylo na vzdělávací akce vynaloženo 483 936 Kč, z toho cca 40 % prostředků na 
vzdělávání zaměstnanců dělnických profesí (Vyhl. 50/78 Sb., strojníci, vazači a jeřábníci, sváře-
či, řidiči VZV, řidiči referenti a profesní, obsluhy chlorovacího zařízení). Větší část prostředků 
byla použita na vzdělávací akce: BOZP a PO, ekonomické kurzy, personalistika, vodohospo-
dářství, management, legislativa.
Na vodohospodářské výstavě reprezentovali naši společnost 2 zaměstnanci v soutěži zruč-
nosti. Dvakrát do roka pořádají vodohospodářské společnosti sportovní akce pro zájemce 
z řad zaměstnanců a i na těchto akcích se naši pracovníci úspěšně presentovali.
Všichni nově příchozí zaměstnanci jsou proškolování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a v oblasti systému kvality. 
Pokračovala rovněž spolupráce se středními a vysokými školami především v oblasti posky-
tování provozní praxe studentům.
Již tradičně uspořádala společnost setkání pro své bývalé zaměstnance – důchodce.  V rámci 
oslav 15. výročí od vzniku a.s. bylo uspořádáno i setkání akcionářů a dalších významných 
partnerů společnosti.
Průměrná mzda za rok 2009 (bez OON) dosáhla úrovně 21 743 Kč.
Zaměstnanci obdrželi poukázky, prostřednictvím nichž mohli uspokojit potřeby fi nancování 
rekreací, léčebných a rehabilitačních pobytů, sportovních aktivit, kulturních akcí a nákupů 
léků a brýlí.
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ČOV Strážnice
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Hospodářské výsledky společnosti v roce 2009

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. 
Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 348/2007 
Sb. a Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které účtují v soustavě 
podvojného účetnictví. Společnost v letošním roce vykázala ztrátu ve výši 985 076,97 Kč. 
Společnosti vznikla za rok 2009 povinnost odvést daň z příjmu právnických osob ve výši 
2 546 840 Kč.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní 
období (tis. Kč)

Rok 2007 2008 2009

Základní kapitál 797 076 797 076 797 076

Kapitálové fondy 99 327 99 327 99 327

Rezervní fondy 168 630 186 460 200 830

Statutární fondy 882 450 489

Nerozdělený zisk minulých let 8 551 26 357 26 357

Neuhrazená ztráta minulých let 0 -26 357 -26 357

Hospodářský výsledek 10 824 16 220 -985

Vlastní kapitál celkem 1 085 290 1 099 533 1 096 737

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek - ztráta 985 077

Tantiémy 350 000

Celkem ke krytí z rezervního fondu 1 335 077

Rezervní fond pro investiční výstavbu 108 602 274

Zůstatek rezervního fondu pro IV 107 267 197

Příčinou vzniku ztráty byla změna účelu z původně provozní dotace, na investiční dotaci. 
Rozhodnutím MŽP poskytnutá podpora na kompenzaci kurzových ztrát v roce 2008 byla 
v průběhu roku 2009 překlasifi kována na investiční dotaci. 
Ztráta roku 2009 a výplata tantiém je kryta z prostředků Rezervního fondu pro investiční 
výstavbu, který byl vytvořen z nerozděleného zisku předchozích období.
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Změny v přijatých úvěrech (tis. Kč)

Úvěr Zahájení čerpání 
úvěru Výše úvěru Zůstatek 

k 31.12.2009

ČOV Hodonín-intenzifi kace 2001 54 456 10 455

Tlakový vůz M.A.N. (Kaiser) 2009 9 452 7 827

Ke konci roku 2009 byl zakoupen vysokotlaký kombinovaný kanalizační vůz s recyklací 
KAISER Eco Combi II s podvozkem MAN TGS 26.440 6x4 BB. 

Cenová politika

Společnost uplatňovala dvousložkovou formu vodného a stočného. Její pohyblivá složka byla 
jednotná pro všechny odběratele společnosti. V roce 2009 byla stanovena pohyblivá složka 
ceny:

- vodného ve výši 21,27 Kč/m³ (bez DPH)
- stočného ve výši 23,48 Kč/m³ (bez DPH)

Pevná složka ceny vodného i stočného zůstala pro jednotlivé kategorie od zavedení dvou-
složkové formy vodného a stočného (rok 2003) na stejné úrovni.

Tržby a výnosy
Společnost dosáhla meziročního růstu výnosů 1,7%. Na mírném nárůstu se podílelo navýše-
ní ceny vodného o 0,69 Kč/m³ a stočného o 0,74 Kč/m³.

Struktura výnosů v tis. Kč

Výnosy podle druhu činnosti 2007 2008 2009

Výroba a rozvod vody včetně vody 
předané 160 697 162 644 166 506

Odvádění a čistění odpadních vod 156 705 157 814 159 979

Služby stavebně – montážního 
charakteru 3 857 4 059 4 297

Kanalizační práce 6 325 6 014 5 486

Ostatní služby 2 511 2 089 1 903

Tržby celkem 330 095 332 620 338 171

Tržby za vlastní výrobky se proti roku 2008 zvýšily o 2,4% a tržby z prodeje služeb se oproti 
roku 2008 zvýšily o 1,4%. 
Nízký růst tržeb je však ovlivněn poklesem prodeje vody pitné oproti loňskému roku 
o 2,5 % (pokračující útlum a zánik podnikatelských subjektů), tento vývoj zaznamenáváme 
i u vody odkanalizované – pokles prodeje o 2,3%. 
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Petrov odkanalizování obce

ČOV Hodonín
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Lidské zdroje

V roce 2009 došlo oproti předcházejícím obdobím ke snížení stavu zaměstnanců na 281,8, 
z toho je 214,5 mužů a 67,3 žen. 

Profesní struktura zaměstnanců:
- dělnická 188,8 
- THP 93,0

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců

Druh činnosti 2005 2006 2007 2008 2009
Úsek vodovodů  98,3  97,3 95,1 92,5 92,1
Úsek kanalizací 101,5 103,3 102,3 101,5 98,7
Správa  90,7   92,1 90,7 93,3 91
Celkem 290,5 292,7 288,1 287,3 281,8

 

Věková struktura zaměstnanců

Průměrný věk u mužů činí 44,8 let a u žen 43,8 let.
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Kvalifi kační struktura

Vzdělání
Základní 14
Střední odborné 150
Střední odborné (vyučen + maturita) 11
Střední odborné (maturita) 76
Vyšší odborné 4
Vysokoškolské 26

Vzdělávání zaměstnanců

Osobní rozvoj zaměstnanců je důležitou složkou péče o zaměstnance a přispívá k dalšímu 
rozvoji společnosti. Hlavními směry vzdělávání v uplynulém roce byly odborné semináře 
a kurzy zaměřené na zvýšení odbornosti a profesních znalostí a dále standardní školení ke 
změnám v legislativě.

Studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol byla umožněna praxe na provo-
zech naší společnosti.
Pracovně právní agenda byla vedena v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními 
a mzdovými předpisy.
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Zpráva dozorčí rady
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou.

Společnosti nevznikly právní důvody zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami ve smys-
lu ustanovení § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. 
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Zpráva auditora
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Finanční část
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Ozna-
čení

AKTIVA Číslo řádku
Běžné účetní období 

k 31.12.2009
Minulé období 
k 31.12.2008

brutto korekce netto netto

AKTIVA CELKEM 001 3 231 001 -1 242 735 1 988 266 1 546 445

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

B. Dlouhodobý majetek 003 2 997 421 -1 237 898 1 759 523 1 337 362

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 18 791 -11 355 7 436 5 364

B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

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

B.I.3. Software 007 9 992 -9 659 333 670

B.I.4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0

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

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 2 270 -1 696 574 681

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 5 529 0 5 529 4 013

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 1 000 0 1 000 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 2 978 630 -1 226 543 1 752 087 1 331 998

B.II.1 Pozemky 014 20 571 0 20 571 20 083

B.II.2. Stavby 015 1 711 657 -878 602 833 055 852 672

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 469 698 -347 941 121 757 127 740

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

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 752 446 0 752 446 307 353

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 24 258 0 24 258 24 150

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

B.III. Dlouhodobý fi nanční majetek 023 0 0 0 0

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0

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

B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám
a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 027 0 0 0 0

B.III.5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 028 0 0 0 0

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 029 0 0 0 0

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek 030 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 031 233 035 -4 837 228 198 208 684

C.I. Zásoby 032 4 796 -60 4 736 4 533

C.I.1. Materiál 033 4 796 -60 4 736 4 533

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

C.I.3. Výrobky 035 0 0 0 0

C.I.4. Zvířata 036 0 0 0 0

C.I.5. Zboží 037 0 0 0 0

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

C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 1 633 2 1 635 5 865

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

C.II.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041 0 0 0 0

C.II.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 042 0 0 0 0

C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 1 636 0 1 636 5 867

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

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

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2009

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.                IČ:49454544
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C.II.7. Jiné pohledávky 046 -3 2 -1 -2

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

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 131 913 -4 779 127 134 150 361

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 32 638 -4 779 27 859 26 640

C.III.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 050 0 0 0 0

C.III.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 051 0 0 0 0

C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0 0 0 0

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

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 27 187 27 187 56 127

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 4 355 4 355 4 081

C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 67 469 67 469 63 307

C.III.9. Jiné pohledávky 057 264 264 206

C.IV. Krátkodobý fi nanční majetek 058 94 693 0 94 693 47 925

C.IV.1. Peníze 059 344 0 344 341

C.IV.2. Účty v bankách 060 94 349 0 94 349 47 584

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

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 062 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení 063 545 0 545 399

D.I.1. Náklady příštích období 064 545 0 545 399

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

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

Kontrolní číslo 999 12 923 459 -4 970 940 7 952 519 6 185 381

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2009

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

ČOV Bzenec
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Označení PASIVA Číslo řádku
Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období

k 31.12.2009 k 31.12.2008

PASIVA CELKEM 067 1 988 266 1 546 445

A. Vlastní kapitál 068 1 096 737 1 099 533

A.I. Základní kapitál 069 797 076 797 076

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

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

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

A.II. Kapitálové fondy 073 99 327 99 327

A.II.1. Emisní ážio 074 2 136 2 136

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

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

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

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 201 319 186 910

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 200 830 186 460

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 489 450

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 0 0

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 26 357 26 357

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 -26 357 -26 357

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 084 -985 16 220

B. Cizí zdroje 085 890 133 428 023

B.I. Rezervy 086 0 0

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0

B.I.4. Ostatní rezervy 090 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 091 27 336 30 291

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0

B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 093 0 0

B.II.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 094 0 0

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva 
a k účastníkům řízení 095 0 0

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0

B.II.6. Vydané dluhopisy 097 0 0

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0

B.II.8. Dohadné účty pasivní 099 0 0

B.II.9. Jiné závazky 100 2 013 4 026

B.II.10. Odložený daňový závazek 101 25 323 26 265

B.III. Krátkodobé závazky 102 629 528 379 277

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 130 567 255 466

B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 104 0 0

B.III.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 105 0 0

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva 
a k účastníkům řízení 106 53 53

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 107 0 0

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění

108 3 206 3 243

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 413 412 4 085

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2009

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.               IČ: 49454544
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B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 51 368 48 655

B.III.9. Vydané dluhopisy 111 0 0

B.III.10. Dohadné účty pasivní 112 25 227 61 916

B.III.11. Jiné závazky 113 5 695 5 859

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 233 269 18 455

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 233 269 18 455

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0

B.IV.3. Krátkodobé fi nanční výpomoci 117 0 0

C.I. Časové rozlišení 118 1 396 18 889

C.I.1. Výdaje příštích období 119 1 388 1 545

C.I.2. Výnosy příštích období 120 8 17 344

Kontrolní číslo 999 7 952 653 6 150 671

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2009

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

Sestaveno dne:  
8. 3. 2010

Podpisový záznam statutárního orgánu:  

Účetní závěrku sestavil:

Ing. Marta Kočišová

ČOV Bzenec



42 Výroční  zpráva 2009

Označení Text Číslo řádku
Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

I. Tržby za prodej zboží 01 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0

+ Obchodní marže 03 0 0

II. Výkony 04 338 170 332 620

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 338 170 332 620

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

II.3. Aktivace 07 0 0

B. Výkonová spotřeba 08 139 692 137 781

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 89 799 82 893

B.2. Služby 10 49 893 54 888

+ Přidaná hodnota 11 198 478 194 839

C. Osobní náklady 12 101 439 97 034

C.1. Mzdové náklady 13 73 849 69 239

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 775 1 069

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 24 461 24 328

C.4. Sociální náklady 16 2 354 2 398

D. Daně a poplatky 17 1 726 1 028

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 80 324 83 168

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 406 3 325

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 143 2 980

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 263 345

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 637 369

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 591 345

F.2. Prodaný materiál 24 46 24

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 -87 -1 885

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1 993 3 690

H. Ostatní provozní náklady 27 3 237 3 949

V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 30 13 601 18 191

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

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 33 0 0

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0

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

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku 36 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 37 0 0

K. Náklady z fi nančního majetku 38 0 0

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

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

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti 41 0 32

X. Výnosové úroky 42 373 661

N. Nákladové úroky 43 42 110

XI. Ostatní fi nanční výnosy 44 17 801 21 025

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k: 31.12.2009

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.               IČ: 49454544
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O. Ostatní fi nanční náklady 45 13 479 21 394

XII. Převod fi nančních výnosů 46 0 0

P. Převod fi nančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 4 653 214

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 -1 714 2 185

Q.1. splatná 50 -772 3 319

Q.2. odložená 51 -942 -1 134

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 19 968 16 220

XIII. Mimořádné výnosy 53 -20 953 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0

S.1. splatná 56 0 0

S.2. odložená 57 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 -20 953 0

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 -985 16 220

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) 61 -2 699 18 405

Kontrolní číslo 99 1 469 957 1 525 484

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k: 31.12.2009

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

Sestaveno dne:  
8. 3. 2010

Podpisový záznam statutárního orgánu:  

Účetní závěrku sestavil:

Ing. Marta Kočišová

ČOV Veselí nad Moravou
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Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k: 31.12.2009

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

Označení Text Řádek
 Skutečnost v účetním období

 sledovaném  minulém

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

1 Počáteční zůstatek 2 797 076 797 076

2 Zvýšení 3

3 Snížení 4

4 Konečný zůstatek 5 797 076 797 076

B Základní kapitál nezapsaný v obch. rejstříku 6 0 0

1 Počáteční zůstatek 7

2 Zvýšení 8

3 Snížení 9

4 Konečný zůstatek 10

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

3 Změna stavu účtu 252 14

4 konečný zůstatek účtu 252 15

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

D Emisní ážio 17 2 136 2 136

1 Počáteční zůstatek 18 2 136 2 136

2 Zvýšení 19

3 Snížení 20

4 Konečný zůstatek 21 2 136 2 136

E Rezervní fondy 22 200 830 186 460

1 Počáteční zůstatek 23 186 460 168 630

2 Zvýšení 24 14 370 17 830

3 Snížení 25

4 Konečný zůstatek 26 200 830 186 460

F Ostatní fondy ze zisku 27 489 450

1 Počáteční zůstatek 28 450 882

2 Zvýšení 29 1 500 1 400

3 Snížení 30 1 461 1 832

4 Konečný zůstatek 31 489 450

G Kapitálové fondy 32 97 191 97 191

1 Počáteční zůstatek 33 97 191 97 191

2 Zvýšení 34

3 Snížení 35

4 Konečný zůstatek 36 97 191 97 191

H Rozdíly v přecenění nezahrnuté do HV 37 0 0

1 Počáteční zůstatek 38

2 Zvýšení 39

3 Snížení 40

4 Konečný zůstatek 41

I Zisk účetních období 42 26 357 26 357

1 Počáteční zůstatek 43 26 357 8 551

2 Zvýšení 44 13 559 8 738

3 Snížení 45 13 559 -9 068

4 Konečný zůstatek 46 26 357 26 357
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J Ztráta účetních období 47 -26 357 0

1 Počáteční zůstatek 48 -26 357

2 Zvýšení 49

3 Snížení 50 26 357

4 Konečný zůstatek 51 -26 357 -26 357

K Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 52 -985 16 220

Sestaveno dne:  
8. 3. 2010

Podpisový záznam statutárního orgánu:  

Účetní závěrku sestavil:

Ing. Marta Kočišová

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k: 31.12.2009

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

ČOV Veselí nad Moravou
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P Stav peněž. prostředků a peněž.ekvivalentů na začátku období 47 925

Peníze 47 925

Peněžní ekvivalenty 

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

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 19 968

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 21 926

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 80 324

Odpis pohledávek 222

Odpis opravné položky k nabytému majetku 0

A.1.2. Změna stavu opravných položek -30

Změna stavu rezerv 0

Změna stavu přechodných účtů -58 490

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 231

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

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 42

Vyúčtované výnosové úroky -373

A.1.6. Ostatní vlivy 0

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,změnami pracovního 41 894

kapitálu a mimořádnými položkami

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 433 871

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 27 419

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 406 598

A.2.3. Změna stavu zásob -146

A.2.4. Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými polož. 475 765

A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných -42

A.4. Přijaté úroky (s vyjímkou inv. společností a inv. fondů) 373

A.5. Daň z příjmů za běžnou činnost -1 714

A.6. Příjmy z mimořádných činností 0

Výdaje z mimořádných činností -20 953

Uhrazená splatná daň z příjmů z mimořádných činností 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 453 429

(B) Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -613 883

B.1.1. Pořízení HIM a NIM -493 527

B.1.2. Pořízení fi nančních investic 0

B.1.3. Úhrada odpisů při komplexním pronájmu 0

B.1.4. Změna stavu investičních závazků -120 356

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 143

B.2.1. Příjmy z prodeje NIM a HIM 143

B.2.2. Příjmy z prodeje fi nančních investic 0

B.2.3. Přijaté odpisy při komplexním pronájmu 0

B.3. Poskytnuté půjčky a úvěry 0

B.3.1. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B.3.2. Půjčky a úvěry ve skupině 0

B.3.3. Ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry 0

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

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -617 071

Přehled o peněžních tocích (v celých tisících Kč) - CF  za rok 2009

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.               IČ: 49454544
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Přehled o peněžních tocích (v celých tisících Kč) - CF  za rok 2009

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

(C) Peněžní toky z fi nančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků (případně krátkodobých) 211 871

C.1.1. Změna stavu krátkodobých závazků z titulu půjček 0

C.1.2. Změna stavu dlouhodobých úvěrů 214 814

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

C.1.4. Změna stavu závazků z fi nančního pronájmu 0

C.1.5. Změna stavu ostatních závazků -2 943

C.2. Dopad změn vlastního jmění na peněžní prostředky -1 461

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

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

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

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -1 461

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0

Uhrazená srážková daň z dividend a podílů 0

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0

C.4. Ostatní změny v oblasti fi nancování 0

C.*** Čistý peněžní tok z fi nančních činností 210 410

F Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků 46 768

R Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci období 94 693

Peníze 94 693

Peněžní ekvivalenty

Sestaveno dne:  
8. 3. 2010

Podpisový záznam statutárního orgánu:  

Účetní závěrku sestavil:

Ing. Marta Kočišová

ÚV Bzenec
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ÚV Bzenec
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V o d o v o d y  a  k a n a l i z a c e  H o d o n í n, a. s.,  H o d o n í n

PŘÍLOHA  K ÚČETNÍM VÝKAZŮM

ke  31.12.2009

Čl. I. OBECNÉ ÚDAJE 

l. Popis účetní jednotky

Název Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Sídlo Purkyňova 2, č. p. 2933,  695 11  Hodonín

Identifi kační 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 1. 1. 1994

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní 
jednotce

Město Hodonín

Výše vkladů těchto účet. jednotek v % 29,22 

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

Rg. B 1168 – v uplynulém roce 2009 došlo ke změně v předmětu podnikání na základě 
přijetí novely zákona 455/91 Sb., o živnostenském podnikání. V Obchodním rejstříku se 
nezapisují obory činností – jsou uvedeny ve stanovách společnosti.

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

V roce 2009 nedošlo ke změnám v organizační struktuře podniku.
Výkon správy a řízení  při provozu společnosti  je dvoustupňový:
I. stupeň řízení - ředitel společnosti. Jemu jsou přímo podřízeni náměstci
                            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
Ing. Jan Letocha

Ing. Miloš Kozumplík

Ing. arch. Milana Grauová
František Tříska
Ing. Josef Grmolec
Mgr. Risto Ljasovký

předseda, starosta Města Bzence
1. místopředseda, člen zastupitelstva Města Kyjova
2. místopředseda, člen zastupitelstva Města Veselí nad 
Moravou
3. místopředseda, místostarosta Města Hodonín
člen, starosta Města Dubňan
člen, starosta Obce Hovorany
člen, starosta Města Strážnice

Dozorčí rada:
Ing. Anna Matějková
Ing. Vladimír Elšík
Mgr. Anna Černobýlová
Mgr. Miroslav Procházka
JUDr. Josef Fiala
František Lang

předseda, místostarosta Města Hodonín
místopředseda, člen zastupitelstva Obce Rohatec 
člen, starosta Obce Hrubá Vrbka
člen, starosta Města Ždánice
člen, právník, ved. MPO VaK Hodonín, a. s.
člen, ved. úpravny vody Bzenec,VaK Hodonín a.s., 
předseda odborové organizace 

2. Podniky ve skupině   

Název a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka 
podstatný nebo rozhodující vliv Není

Výše podílů na ZK těchto podniků Není 

Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na výši podílu na ZK Nejsou

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

Ovládací smlouvy, povinnosti z nich vyplývající Nejsou

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
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3. Údaje  o zaměstnancích  a osobních  nákladech  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, z toho řídících pracovníků zaměstnanci
281,78

z toho řídící pracovníci
15,7

 Mzdové náklady (v tis. Kč)
 (účet 521)

zaměstnanci
73 849

z toho řídící pracovníci
9 436

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

statutárních

449

dozorčích

326

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

Nejsou

4. Výše půjček, záruk aj. plnění

Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění jak v peněžní formě, 
tak v naturální formě akcionářům, členům statutárních, dozorčích a 
řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů

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

Ostatní plnění:
- bezplatná předání k užívání osobních aut nebo jiných  
  movitých a nemovitých věcí,
- zápůjčka za cenu nižší, než je cena obvyklá,
- využití služeb poskytovaných účetní jednotkou,
- platby důchod. připojištění a pod. 

- použití služebních aut manažerů i pro soukromé účely
- příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců

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 

zjištěnými váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Ocenění je zajištěno 
počítačovým programem.

b) Dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  
    vytvořeného  vlastní  činností

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

c) CP a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajiště-
    né deriváty

Nejsou CP a 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  předcházející-
    mu účetnímu období s vyčíslením peněžních částek 

V roce 2004 byla stavební díla zařazena dle nové klasifi kace CZ-CC na základě novely 
zákona daně z příjmu. V roce 2002 se změnily daňové odpisové sazby u vybraných 
druhů majetku a využila se tak možnost daná zákonem o dani z příjmu. V roce 2001 
se změnily účetní odpisové sazby u vybraných druhů majetku na úseku kanalizace 
z důvodu zpřesnění věrného zobrazení. Od roku 1999 se do DHM zařazoval majetek 
s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč a do DNM nad 60 tis. Kč. DDHM s PC 20 tis. – 40 tis. 
Kč a DDNM s PC 40 tis. – 60 tis. Kč se odepisuje 4 roky. Od roku 2007 se zařazují do 
DDNM věcná břemena s PC 20 tis. – 60 tis. Kč a odepisují se 4 roky.

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 SKP 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 přepočtů údajů v cizích měnách na 
    českou měnu

Údaje v cizí měně byly přepočítávány na českou měnu pevným kursem, který 
byl  platný vždy jedno čtvrtletí. Závazky vůči dodavatelům investiční akce Střední 
Pomoraví/Hodonínsko jsou přepočítávány na českou měnu kursem ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

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 ZISKU A ZTRÁT

1. Dlouhodobý majetek kromě pohledávek

a) Rozpis na hlavní skupiny samostatných 
    movitých věcí a souboru  movitých věcí
    v tis. Kč

Skupina (účet 022)              PC      Oprávky

energetické a hnací stroje
pracovní stroje a zařízení
přístroje a zvláštní technická zařízení
dopravní prostředky 
inventář

242 710
    19 826
    76 774
129 146

      1 242

171 096
17 371 
64 400
94 118 

956

Celkem účet 022 a 082 469 698 347 941

b) Rozpis DNM  v tis. Kč
účet 013 - software
účet 019 – ostat. NIM
Celkem účet 013, 019 a 073,079

9 992
2 269

                 12 261

9 658
1 696

11 354

c) Nájemce - fi nanční pronájem Není

d) Přehled o přírůstcích a úbytcích DM podle 
    skupin v tis. Kč

účet přírůstky úbytky

účet 013 - software
účet 019 – ostatní DNM
celkem účet 013, 019

budovy
stavby
celkem účet 021
 
energetické a hnací stroje
pracovní stroje a zařízení
přístroje a zvláštní technická zařízení dopravní 
prostředky
inventář
celkem účet 022
pozemky účet 031

 0
148
 148

                 15 158
15 956
31 114

3 857
                      931

1 789
16 307

186
23 070

                   1 059

0
0
0

 0
267

               267

            2 722
            1 016

2 611
390

                  0
6 739

               571    

e) DHM neuvedený v rozvaze v tis. Kč
    DNM neuvedený v rozvaze v tis. Kč

19 017
634 

f) Rozpis hmotného majetku zatíženého 
    zástavním právem, u nemovitostí i věcným 
    břemenem s uvedením povahy a formy tohoto
    zajištění

Zástava v tis. Kč
Budova provozní Hodonín
ČOV Veselí n/Moravou
ČOV Dolní Bojanovice
Kaiser

PC
5 159

15 954
12 776

                    9 624

Oprávky
1 384
3 382

830
100   

Poznámka: 
Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem přiložen.

g) Přehled majetku s tržním oceněním výrazně vyšším než  
    v účetnictví

Není

h) Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých  majetkových
    CP a majetkových účastí

Není

i)  Zvířata Nejsou evidována 

2. Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti  180 dnů  v tis. Kč                                              4 673

b) Pohledávky se splatností více než 5 let ne

c) Pohledávky k podnikům ve skupině ne

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

e) Pohledávky určené k obchodování, oceněné reálnou hodnotou ne
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3. Vlastní kapitál                     

a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu 
     účetního období: 

V průběhu účetního období došlo ke snížení vlastního kapitálu o 2 796 tis. Kč.    
Rezervní fond se celkově zvýšil o 14 370 tis. Kč, z toho zákonný rezervní fond se doplnil o 811 
tis. Kč z rozdělení zisku roku 2008 a nerozdělený zisk r. 2008 ve výši 13 559 tis. Kč určený jako 
zdroj pro investiční výstavbu byl naúčtován na samostatný analytický účet rezervního fondu.
Sociální fond se zvýšil o 39 tis. Kč. 
V roce 2009 byl zúčtován odložený daňový závazek ve výši 942 tis. Kč.
Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2009 byl vytvořen ve výši - 2 699 tis. Kč. Po 
zaúčtování vrácené daně z příjmů za rok 2008 ve výši 3 319 tis. Kč, daně z příjmů za rok 
2009  ve výši 2 547 tis. Kč a zúčtování odložené daně za rok 2009 ve výši 942 tis. Kč činí 
hospodářský výsledek - 985 tis. Kč.

b) Rozdělení zisku předcházejícího účetního
     období

Zisk k rozdělení za rok 2008 v Kč:  16 220 346,39  
z toho: 
rezervní fond                                         811 017,32
sociální fond                                       1 500 000,--
tantiémy                                                 350 000,--
nerozdělený zisk                               13 559 329,07 

c) Základní kapitál   797 076 tis. Kč

ca) Počet akcií
- druh akcií: na jméno 
                    na majitele

                      se zvláštními právy
 - nominální hodnota akcie
 - nesplacený vklad
 - počet a hodnota vydaných dluhopisů  s
   právem výměny za akcie 

  797 076   kusů
  749 821   kusů          
    47 254   kusů
             1    kus
      1 000     Kč

0   

0

4. Závazky

a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 180 dnů Nejsou

b) Závazky se splatností více než 5 let Nejsou

c) Závazky k podnikům ve skupině Nejsou

d) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění   Nejsou

e) Závazky nevyúčtované v účetnictví a  neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za podnik z titulu 
    bank. 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:
459 – ostatní rezervy

  Poč.stav                            Tvorba                                Čerpání
       --                                      --                                         --                                

6. Výnosy

Rozvržení výnosů z běžné činnosti -tuzemsko 
(zahraničí = 0 )   

výroba a rozvod vody                                  166 506 tis. Kč
odvádění a čištění odpad.vod                       159 979 tis. Kč    
ostatní služby                                                 11 686 tis. Kč                                      

7. Výzkum a vývoj

Celkové výdaje vynaložené za účet. období na
-  výzkum a vývoj Nejsou

8.  Přeměna společnosti

a) Struktura vl. kapitálu po přeměně společnosti a její  
    vznik Nebyla přeměna společnosti

b) Fondy, které vznikly v důsledku přeměny Nejsou

c) Další významné údaje Nejsou
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9.  Výše splatných závazků

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

b) Veřejného zdravotního pojištění Závazky jsou placeny ve splatnosti

10. Výše evidovaných daňových nedoplatků Nejsou daňové nedoplatky

11. Doměrky splatné daně z příjmů za min. účetní  
      období

Nejsou doměrky

12. Odložený daňový závazek

Stav ke 31.12.2009 je  25 323 243 Kč, z toho zaúčtováno:
V r. 2002        30 279 958 Kč
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

13. Přijaté dotace

a) Na investiční účely
V průběhu roku 2009 byla Státním fondem životního prostředí dotace na kompenzaci 
kursových ztrát ve výši 38 289 000 Kč (tedy provozní dotace) překlasifi kována na investiční 
dotaci.

b) Na provozní účely V prosinci 2008 byla poskytnuta dotace na kompenzaci kursových ztrát při implementaci 
projektu Fondu soudržnosti ve výši 38 289 000 Kč.

14. Dlouhodobé bankovní úvěry

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

ČOV Hodonín                   10 455 466,-- Kč

Bezúročný úvěr
Zajištění úvěru – zástava ČOV Dolní Bojanovice, ČOV Veselí nad Moravou
Splátky za r. 2009  Kč 8 000 000,--
Poslední splátka     31.03.2011

Kaiser Eco Combi              7 827 065,96 Kč

Referenční úroková sazba 3,09 %
Zajištění úvěru – Kaiser Eco Combi
Splátky za rok 2009 1 624 934,04 Kč
Poslední splátka     15.09.2012

Revolvingový úvěr         214 986 031,01 Kč
Určen na fi nancování Projektu Střední Pomoraví
V roce 2010 bude překlopen na investiční úvěr
Poslední splátka      r. 2025 

15. Významné události, které nastaly mezi rozva- 
       hovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
       závěrky

Nenastaly

16. Ostatní události

V souvislosti s překlasifi kováním původně provozní dotace v r. 2008 na investiční dotaci 
v r. 2009, byly opraveny výnosy minulých období o 20 953 199,98 Kč a podáno dodatečné 
daňové přiznání za rok 2008. Na základě toho podání byla vrácena zaplacená daň z příjmů 
právnických osob za rok 2008 ve výši     3 318 960 Kč.
V účetní jednotce v průběhu auditovaného období nenastaly skutečnosti, na jejichž základě by 
bylo  nutno zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu Obchodního 
zákoníku §66a.
I nadále jsou v platnosti dříve uzavřené smlouvy s akcionáři o nájmu a provozování 
vodohospodářských zařízení.

Sestaveno dne:  
8. 3. 2010

Podpisový záznam statutárního orgánu:  

Účetní závěrku sestavil:

Ing. Marta Kočišová
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