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Úvodní slovo předsedy představenstva                                                           

Vážení akcionáři,

dovolte, abych Vás seznámil s činností společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. za rok 
2010. 

Po dokončení hlavních prací na projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko v roce 2009 byl reali-
zován ještě v prvním čtvrtletí 2010 zkušební provoz na úpravně vody ve Bzenci. Správce stavby 
společně s techniky VaK Hodonín, a.s. připravovali dokumentaci pro závěrečnou zprávu na 
ministerstva a SFŽP. Tato byla dokončena a v polovině roku předána na příslušné orgány. V dal-
ším období docházelo ke kontrolám ze strany ministerstev a v závěru roku měla být závěrečná 
zpráva předána do Bruselu. Na jejím vyhodnocení je závislé uvolnění zádržného ve výši 20%. 
Byli jsme nuceni zabezpečit překlenovací úvěr na splátku revolvingového úvěru, ze kterého byla 
celá akce financována, a po obdržení prostředků úvěr ihned splatíme.
VaK Hodonín, a.s. uzavřel investiční úvěr na částku 160 mil. Kč s termínem splatnosti v roce 
2025. Tato částka vyšla jako konečná pro dofinancování celého projektu Střední Pomoraví/Ho-
donínsko.
Touto cestou chci poděkovat členům představenstva a zaměstnancům firmy za aktivní přístup 
při řešení složitých situací při realizaci projektu.

Přestože projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko skončil, probíhají i nadále kontrolní dny v rámci 
záruk a odstraňování vad či reklamací. Se všemi zhotoviteli jsme v neustálém kontaktu a jsou 
stanoveny termíny na odstranění závad. V případě nesplnění termínů můžeme využít sankce, 
které jsou součástí Smlouvy o dílo.

V oblasti údržby vodovodů a kanalizací byl učiněn i v tomto náročném období další krok ke zlep-
šení úrovně a kvality služeb pro občany regionu Hodonínsko.
Připravujeme se na rekonstrukci výtlačného řadu z jímacích území Moravský Písek na úpravnu 
vody Bzenec. Jde o nákladnou investici a jednáme s příslušným ministerstvem o získání dotace.

Hospodářský výsledek za rok 2010 naplnil naše očekávání, za což představenstvo vyslovilo za-
městnancům společnosti poděkování. V rámci rozdělení zisku navrhujeme (po ukončení pro-
jektu SPH) opět vyplatit dividendy pro akcionáře, naplnit rezervní fond a uvolnit prostředky 
do sociálního fondu. 
Z jednotlivých ukazatelů je zřejmé, že spotřeba vody stagnuje a jen pomalu přibývá nových 
odběratelů. Naproti tomu, pravidelnou kontrolou kanalizačních řadů, se nám daří zjišťovat jak 
nenapojené fyzické osoby, tak neoprávněné napojené na rozšiřující se kanalizační sítě. Díky této 
kontrolní činnosti došlo v roce 2010 k nárůstu odkanalizované vody.

Společnost je stabilizovaná a z pozice akcionářů můžeme konstatovat, že cíle, které byly stano-
veny, se naplňují. Dochází k postupnému snižování stavu pracovníků a optimalizaci společnosti. 
Technický úsek připravil pro rok 2011 plán oprav a údržby a chceme dokončit investice na ČOV 
Hodonín. 

                                                                                            P a v e l   Č e j k a
                                                                       předseda představenstva VaK Hodonín, a.s.
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Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Sídlo:
Purkyňova 2, č.p. 2933, 696 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 § 5 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: 749 821 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 749 821 tis. Kč

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

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 233 469
Město Bzenec                                                           101 139
Město Veselí nad Moravou                                         51 669
Město Kyjov                                                                38 399
Město Dubňany                                                          24 074
Město Strážnice                                                          20 873

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

Město Hodonín, PSČ 695 30                29,29 %
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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Hlavní aktivity společnosti v roce 2010

Výroba a distribuce pitné vody

Na úseku distribuce pitné vody, v důsledku hospodářské krize, byl plán prodeje v hmotných 
jednotkách splněn pouze na 97,9 %. V roce 2010 bylo odběratelům akciové společnosti faktu-
rováno 6 101 tis. m3 pitné vody, z toho obyvatelstvu 4 134 tis. m3 a ostatním odběratelům 1 967 
tis. m3. 
V průběhu roku bylo na provozovaných vodovodních systémech odstraněno celkem 113 po-
ruch. Ukazatel celkových ztrát vody ve sledovaném roce činil 12,3 % a průměrná spotřeba vody 
na 1 obyvatele v roce 2010 dosáhla 84,8 l/os/den.
Kvalita pitné vody dodávané do vodovodních sítí provozovaných akciovou společností v průbě-
hu celého roku odpovídala vyhl. MZe. č. 252/2004 Sb. v platném znění. Případné lokální závady 
v dodávce pitné vody způsobené hydraulickými rázy, byly vyřešeny operativním odkalováním 
a čištěním vodovodních sítí mimo plánovaný režim údržby a odkalování.

Vybrané údaje o vodovodech

Délka vodovodní sítě provozované celkem  1 055 km
Délka vodovodní sítě v majetku společnosti  749 km
Délka vodovodní sítě cizí provozované  306 km
Počet vodovodních přípojek 36 329 ks
Délka vodovodních přípojek 292 km
Počet úpraven vody celkem 4 ks
- z toho v provozu 3 ks
Voda vyrobená ve vlastních zařízeních celkem 7 504 tis. m3

- z toho voda povrchová 908 tis. m3

Voda předaná  641 tis. m3

Počet obyvatel napojených na vodovod 131 000 osob

Náhradní zásobováníPovodňová pohotovost
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Měrná spotřeba pitné vody v letech 1996 – 2010
(l/os/den)

Vývoj spotřeby pitné vody v letech 1996 – 2010
(tis. m3/rok)
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Odvádění a čištění odpadních vod

Na úseku odvádění a čištění odpadních vod byl plán vody odkanalizované v hmotných jednot-
kách splněn na 102,3 %. Odběratelům bylo celkem fakturováno 6 192 tis. m3 stočného, z toho 
obyvatelstvu 3 485 tis. m3 a ostatním odběratelům 2 707 tis. m3. Opakovaně se prokazuje efekti-
vita zavedeného systému kontroly napojení producentů odpadních vod na kanalizaci.
Náklady na opravy a údržbu na úseku kanalizací byly vyčerpány ve výši 17 643,2 tis. Kč, z nichž 
velká část byla čerpána na odstranění havárií kanalizace ve Strážnici na ulici Úprkova, v Šardi-
cích na ulici Zemkova a na opravu kanalizace a revizních šachet v Kyjově. 
Typickým příkladem byla havárie ze dne 29.6.2010, kdy došlo k havárii revizní šachty (propadla 
se vozovka a vytvořila se velká kaverna) a zborcení části kanalizace v délce 8 m (původní materi-
ál beton DN 500 mm) v křižovatce ulic Dvořákova a Urbanova v Kyjově. Vzhledem ke značným 
hloubkám a rozsahu vytvořené kaverny bylo nutno provést větší otevřený výkop pro následnou 
opravu. Následně došlo k sesunutí další zeminy, při které byla nalezena další kaverna vytvořená 
skrytou poruchou na vodovodním řadu LT DN 80 mm. Při likvidaci poruchy vodovodního řadu 
bylo nutno provést výřez a výměnu potrubí v délce 2 m. 
Mimo likvidaci havárií byly čerpány náklady na plánované opravy a údržbu kanalizací ve všech 
obcích jednotlivých provozů společnosti. 
Součástí údržby kanalizací bylo plánované čištění stokové sítě, v regionu společnosti bylo vyčiš-
těno celkem 128 km kanalizační sítě.

Vybrané údaje o kanalizacích

Délka kanalizační sítě provozované celkem  600  km
Délka kanalizační sítě v majetku společnosti  289  km
Délka kanalizační sítě cizí provozovaná  311 km
Počet kanalizačních přípojek  24 629 ks
Délka kanalizačních přípojek 193 km
Celkový počet ČOV provozovaných společností  24
- z toho mechanicko – biologické  24
ČOV v majetku společnosti 14
Množství čištěných odpadních vod na ČOV 10 393 tis. m3

Počet obyvatel napojených na kanalizaci 109 613 osob
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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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Přehled dešťových odpadních vod
(tis. m3)

 

Integrovaný systém managementu (IMS)
 
V roce 2010, stejně jako v letech minulých, pokračoval ve společnosti Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s. proces neustálého zlepšování zavedeného systému managementu QMS a EMS dle 
norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 a to s maximálním zaměřením na uspokojování poža-
davků zákazníků při respektování právních a dalších předpisů státní správy. 
V tomto roce proběhly ve společnosti dva pravidelné dozorové audity IMS, a to v měsících břez-
nu a říjnu. Po obou dvoudenních návštěvách bylo auditory společnosti Lloyd‘s Register Quality 
Assurance shodně konstatováno, že integrovaný systém managementu QMS a EMS je ve spo-
lečnosti zaveden, udržován a kontinuálně zlepšován na mimořádně dobré úrovni, odpovída-
jící zaměření a velikosti společnosti v souladu s ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Systém je 
funkční a dává záruku naplňování požadavků zákazníků, platné legislativy a dalších požadavků 
na ochranu životního prostředí. 
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Majetkoprávní oblast

Majetkoprávní oddělení (MPO) v roce 2010 realizovalo výkup všech pozemků v areálu ÚV Koryčany 
a i nadále se zabývá výkupem pozemků strategických či pro akciovou společnost potřebných. 
V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích realizovalo MPO smlouvy o přeložkách, 
např. Obchodní dům Kaufland Kyjov.
MPO průběžně řešilo ve spolupráci s makléřem a pojišťovnou náhrady škod, které vznikly jak 
naší a. s., tak odběratelům. V rozšířeném rozsahu bylo MPO nápomocno i poškozeným subjek-
tům jak právní radou, tak praktickou pomocí řešení jednotlivých kauz.
Podle požadavků provozů a oddělení společnosti provádělo MPO právní poradenskou a konzul-
tační činnost.

Odbytová činnost

S požadavkem na zkvalitňování služeb v oblasti uspokojování potřeb zákazníků byla v roce 
2010 změněna organizace zákaznického centra. Společnost tak zákazníkům nabízí kompletní 
servis při získávání údajů o svém odběrném místě, zejména informací potřebných ke zřízení 
vodovodní a kanalizační přípojky a k dalším poskytovaným službám (technická pomoc a vyjá-
dření k projektům, posouzení projektů atd.), a to všem zákazníkům a na jednom místě. Snahu 
o zkvalitnění služeb ocenili nejen zákazníci, ale i audit při pravidelných kontrolních prohlídkách 
IMS. K odstranění problémů s úhradami při vyúčtování roční fakturace jsme zákazníky oslovili 
a doporučili všem sjednání plateb měsíčních záloh. Zákazníci tak mohou ocenit výhodu placení 
za vodné a stočné během celého roku formou záloh. V ročním vyúčtování uhradí pouze rozdíl 
při vyšší spotřebě nebo jim je přeplatek vrácen na jejich účet či zaslán složenkou v hotovosti. 
Pro společnost to v konečném důsledku způsobilo snížení stavu pohledávek.
Tuto službu zákazníkům umožnilo i zavedení nového programovéno vybavení systému FAVOS 
v nadstavbě prostředí NAVISI0N. Dnes probíhá zpracování fakturace již v plném rozsahu a na-
prosto rutinně. V dalším kroku připravujeme nové možnosti využití nadstavby k tomuto progra-
mu, ať už je to vložení dat zákazníka již při prvním styku se společností, možnost zaslání elektro-
nické faktury, možnost kontroly stavu odečtu a faktur prostřednictvím internetu, možnost zadání 
stavu spotřeby na vodoměru prostřednictvím internetu při mimořádné fakturaci či konci roku.
Na základě požadavků zákazníků uzavíráme (dle zákona č. 274/2001 Sb., prováděcí vyhlášky 
č. 428/2001 Sb., a obchodních podmínek pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod) 
nejen smlouvy o dodávce pitné vody nebo o odvádění odpadních vod, ale i dodatky ke smlou-
vám respektující změny na odběrném místě. 

Vodohospodářský rozvoj

V roce 2010 bylo v souladu se schváleným plánem investic na rok 2010 proinvestováno celkem 
69 048,3 tis. Kč. Z toho:
1) stavební investice  30 427,5 tis. Kč, 
2) strojní investice  8 000,4 tis. Kč, 
3) nehmotné investice  3 494,5 tis. Kč, 
4) pozemky  1 085,4 tis. Kč 
5) smluvní závazky  26 040,5 tis. Kč (splátky úvěrů, návratné finanční výpomoci)  
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ad 1) Stavební investice
V rámci stavebních investic byly zahájeny přípravy a realizace zakázek:

„Hodonín – havarijní rekonstrukce kanalizace B před ČOV Hodonín“ v celkové hodnotě 3 192,3 
tis. Kč. K této investiční zakázce byla zajištěna dotace z MZe ČR (povodňové škody podprogram 
č. 129 143 Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi v roce 2010) 
v celkové výši 2 234,0 tis. Kč. Rekonstrukci stoky vyvolanou povodní se podařilo neprodleně 
a za velmi obtížných technických podmínek zabezpečit.

„Hodonín – Bažantnice, havarijní rekonstrukce části přívodního vodovodního řadu“ v celkové 
hodnotě 5 973,1 tis. Kč. 
K této investiční zakázce byla akciovou společností zajištěna dotace z MF ČR v celkové výši 
3 000,0 tis. Kč. Dokončení rekonstrukce je plánováno na 03/2011. 

„Kyjov – rekonstrukce kanalizace U nemocnice“ ve výši 3 600,7 tis. Kč. Rekonstrukce byla vy-
volána havarijním stavem kanalizace odvádějící odpadní vody především z nemocnice v Kyjově 
a z obce Sobůlky. Celá akce byla dokončena v roce 2010.

„Dostavba areálu ČOV Hodonín“ – příprava realizace byla zahájena v roce 2009. Následně byly 
zajištěny nezbytně nutné přeložky zařízení O2, VN, NN tak, aby mohla být zahájena samotná 
stavba. Dokončení stavby v celkové hodnotě 21 000,0 tis. Kč je plánováno na rok 2012.    

„Bohuslavice – rekonstrukce vodovodního přivaděče“, v předpokládané hodnotě 14 000,0 tis. 
Kč. Jedná se o rekonstrukci části vodovodního přivaděče z ÚV Koryčany do Kyjova v lokalitě 
u obce Bohuslavice. Byl zpracován projekt a realizace stavby je plánována na rok 2011 s dokon-
čením v roce 2012. 

Z ostatních stavebních investic byly realizovány investiční zakázky: 
Kyjov, VDJ Roch – odpad z vodojemu  1 643,0 tis. Kč 
Bzenec, Pod starým hradem – prodloužení vodovodu  1 285,0 tis. Kč 
Žádovice, průtah – rekonstrukce vodovodu  1 403,0 tis. Kč 
Bzenec – rekonstrukce prameniště  1 150,0 tis. Kč 
Ždánice, ul. Zámecká – rekonstrukce kanalizace  2 639,0 tis. Kč 

ad 2) Strojní investice 
V rámci strojních investic v celkové hodnotě 8 000,4 tis. Kč byla zajištěna obnova strojového 
parku ve výši 3 200,3 tis. Kč, čerpací, měřící a regulační technika ve výši 2 159,3 tis. Kč, ostatní 
2 640,8 tis. Kč. 

ad 5) Smluvní závazky 
V rámci smluvních závazků byla uhrazena splátka úvěru na ČOV Hodonín 8 000,0 tis. Kč, splát-
ka investičního úvěru na Střední Pomoraví/Hodonínsko 10 000,0 tis. Kč, bankovní úvěr na tlako-
vý vůz 2 691,0 tis. Kč, návratná finanční výpomoc na vodárenský propoj ÚV Bzenec – Veselí nad 
Moravou 2 013,0 tis. Kč, pravidelná záloha na investici ČOV Svatobořice Mistřín 3 331,0 tis. Kč. 
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Projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko 

V roce 2010 byl projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko dokončen, a to ukončením poslední části 
stavby: částí D řešící pitné vody. 
Část D byla uvedena do trvalého užívání v 04/2010. V tomto měsíci byla ukončena propagace 
projektu, autorský dozor části D a činnost správce stavby.  
V 06/2010 byla zpracována Závěrečná zpráva projektu. Ihned byla předána na SFŽP ČR, MMR 
ČR a MŽP ČR k prvnímu čtení a připomínkování. Ve finální verzi byla dne 30. 09. 2010 předána 
na SFŽP ČR.

Celkové náklady projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko 
Finanční 

memorandum/
Rozhodnutí komise

Skutečnost

Zahájení stavebních prací 04/2008 04/2008

Zahájení činnosti správce stavby 09/2006 04/2008

Ukončení projektu 

Stavební práce 04/2010 01/2010

Správce stavby 06/2010 05/2010

Ostatní služby 06/2010 05/2010

Celkové výdaje na projekt (EUR) 29 155 243,00 33 759 332,19

Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt (EUR) 5 191 943,00 5 952 848,90

Celkové způsobilé výdaje na projekt (EUR) 23 963 300,00 27 806 483,29

Celkové způsobilé výdaje do výše FM/RK (EUR) 23 963 300,00 23 963 300,00

z toho příspěvek z FS (EUR) 17 732 842,00 17 732 842,00

Národní zdroje – dotace SR/SFŽP ČR (EUR)  0,00 0,00

Národní zdroje – konečný příjemce (EUR) 6 230 458,00 10 073 641,29

Výše dosud uhrazené dotace (EUR) 14 186 273,60 14 186 273,60

Dosud nevyplacena dotace – zádržné (EUR)  3 546 568,40 3 546 568,40

Na základě všech jednání se předpokládá proplacení (vrácení) zádržného nejpozději v 06/2011. 

Opravy majetku

Za základě schváleného plánu oprav byly v roce 2010 provedeny opravy, údržba a provozní 
činnosti v celkové výši 35 460,5 tis. Kč. Z toho:

a) náklady na provoz a údržbu celkem 20 228,7 tis. Kč 
b) jmenovité opravy celkem 15 231,8 tis. Kč 

V rámci jmenovitých oprav na úseku vodovodů byly provedeny opravy
 - na prameništi v Moravské Nové Vsi v hodnotě 2 932,5 tis. Kč 
 - na prameništi ve Bzenci v celkové výši 7 000,0 tis. Kč
V rámci jmenovitých oprav na úseku kanalizací byly provedeny opravy:
 - kanalizačních stok za celkem 5 059,4 tis. Kč 
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Vyhodnocení:
V období 2006 až 2010 byla postupně provedena rekonstrukce stávajících pramenišť v Moravské 
Nové Vsi a ve Bzenci s cílem zajistit spolehlivou a dostatečnou kapacitu zdrojů. Na léta 2011 až 
2015 je připravována rekonstrukce a zkapacitnění stávajících výtlačných a přívodních vodovod-
ních řadů. Rekonstrukce vodovodního přivaděče - akce „Hodonín – Bažantnice, rekonstrukce 
přívodního řadu“ byla zahájena v roce 2010 a její dokončení je plánováno v roce 2011. Projek-
tovou přípravou v roce 2010 byly zahájeny projekty „ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacit-
nění výtlačného řadu“ a „Bohuslavice – rekonstrukce části vodovodního přivaděče“. Dokončení 
realizace těchto dvou projektů je směřováno na léta 2014 a 2015. Ve fázi plánování je příprava 
a realizace projektů „Bzenec – výtlačný řad do VDJ Vracov, rekonstrukce části výtlačného řadu“ 
a „Mutěnice – Dubňany, rekonstrukce přívodního řadu“. 

V roce 2010 byl vypracován „Generel odkanalizování Města Hodonína“. VaK Hodonín, a.s. se 
z části podílela na financování, na zpracování vstupních dat a na jejich průběžném vyhodnoco-
vání. Materiál bude sloužit jako závazný dokument pro další rozvoj města v této oblasti.

Z hlediska budoucího rozvoje měst a obcí, zejména tam, kde stávající stokové sítě již neod-
povídají současným potřebám ani dalšímu rozvoji, se zpracování „generelů“ jeví jako důležitý 
koncepční požadavek. Do budoucna bude VaK Hodonín, a.s. zpracování generelů měst a obcí 
v maximální možné míře podporovat. 
Výhled vodohospodářského rozvoje infrastruktury je průběžně koordinován s územními plány 
měst a obcí.   

ČOV Strážnice
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Technicko-provozní činnost
 
Diagnostika vodovodních sítí 

V průběhu roku 2010 byly provedeny ve 22 obcích a městech preventivní kontroly, jejichž vý-
sledkem bylo odhalení 45 poruch různého rozsahu. Preventivní vyhledání poruch vyvolané po-
dezřením na poruchu a jejich rychlá lokace přispěly ke snížení ztrát v trubní síti až na 9,7 %.

Při práci se velmi osvědčil diagnostický vůz pořízený na přelomu roku 2009 a 2010, jehož hlav-
ní devízou je multikorelační přístroj ENIGMA. Přístroj je schopen detekce poruch i tam, kde již 
stávající technika neumožňovala detekci skrytých úniků vody z vodovodních řadů. 

Moderní technika, jež je výbavou tohoto diagnostického vozu, významnou měrou přispěla 
ke snížení ztrát v trubní síti a tím současně k přímé eliminaci finančních ztrát, které jsou spojeny 
s únikem pitné vody z vodovodního potrubí.

Diagnostika kanalizačních sítí 

Účelem monitoringu je zjišťování technického stavu kanalizace pro jeho posouzení při plánová-
ní oprav a rekonstrukcí. Součástí činnosti je i ověřování kvality provedených prací při přejímce 
staveb. Výsledky kamerových zkoušek jsou využívány i pro zachycení přípojek do prostředí GIS 
a ověřování napojenosti nemovitostí na kanalizaci provozovanou akciovou společností. Takto 
pořízené podklady jsou následně předávány k prověření neoprávněných napojení. Identifikova-
ný vnik čistých vod do kanalizace je podnětem pro ověření, zda se jedná o vnik balastních vod 
či o poruchu vodovodního potrubí. 

Pro diagnostiku kanalizační sítě společnost Vak Hodonín, a.s. používá moderní monitorovací 
vůz s výbavou itv 700 a vozíkem CT 150, který je vybaven satelitní nástavbou pro monitoring 
přípojek z hlavního řadu s možností doplnění kamerového vozíku laserovým měřením ovality.

V průběhu roku 2010 byla kamerová inspekce provedena na kanalizacích v celkové délce 19 049 
m v členění na jednotlivé provozy: 
 Provoz VaK Hodonín 4 766 m
 Provoz VaK Kyjov 9 952 m
 Provoz VaK Veselí nad Moravou 4 331 m

Chemická služba vodovodů 

Chemická služba vodovodů je zkušební laboratoří provádějící kontrolu podzemích a povrcho-
vých vod v průběhu úpravárenských procesů a kontrolu jakosti pitné vody při její dopravě ke ko-
nečnému spotřebiteli. 
Zkušební laboratoř CHSV zpracovává vzorky vod podle programu kontroly jakosti vody v rozsa-
hu platných legislativních požadavků, případně podle požadavků zákazníka. V každé obci, kte-
rou zásobuje společnost VaK Hodonín, a.s., je jednou za měsíc kontrolována kvalita pitné vody 
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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 plat-
nost ve všech členských zemích EU. Předmětem akreditace jsou fyzikálně-chemické, senzorické, 
mikrobiologické a biologické analýzy pitných, podzemních a povrchových vod včetně odběru 
vzorků.
V roce 2010 pracovníci laboratoře zpracovali 5 804 vzorků vod pro akciovou společnost i ex-
terní zákazníky. 
Lze tedy říci, že cílem pracovníků CHSV je poskytovat kvalitní služby, objektivní výsledky 
a ve všech činnostech uplatňovat metody a postupy šetrné k životnímu prostředí.

Chemická služba kanalizací 

Chemická služba kanalizací – laboratoř odpadních vod, je zkušební laboratoří č.1330.2 akredi-
tovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Zajišťuje odběry a fyzikálně chemické rozbory 
odpadních a povrchových vod a kalů z čistíren odpadních vod, splaškových vod z výpustí obcí, 
průmyslových odpadních vod a také povrchových vod z toků, a to jak pro potřeby jednotlivých 
provozů akciové společnosti, tak pro externí zákazníky.
Četnost kontrol kvality odpadních vod je v souladu s legislativou a vodoprávními rozhodnutími 
a tudíž se v poslední době stabilizovala na zhruba stejné úrovni předchozích let.

Laboratoř v roce 2010 analyzovala celkem 5 511 vzorků při celkovém výkonu 4 722,2 tis. Kč. 
Chemická služba kanalizací se při všech svých činnostech uplatňuje metody šetrné k životnímu 
prostředí v souladu s vyhlášenou politikou EMS a pracuje v souladu s politikou IMS akciové spo-
lečnosti

Energetika

Společnost za rok 2010 spotřebovala při provozu všech svých zařízení 12 095 582 kWh elek-
trické energie, což je o 2,8 % méně než v roce předchozím a to i přesto, že rok 2010 byl 
srážkově výrazně nadprůměrný. Energetická náročnost u elektricky poháněných strojů u spo-
lečnosti za rok 2010 poklesla na 0,4576 kWh/m3 oproti roku 2009, kdy tato hodnota dosáhla 
až 0,4925 kWh/m3.
Pozitivní vliv na nižší spotřebu elektrické energie u společnosti mělo bezesporu i technologické 
a energetické doladění staveb čistíren odpadních vod, rekonstruovaných v rámci investiční akce 
„Střední Pomoraví/Hodonínsko“.

Strojní investice

Na strojní investice bylo v hodnoceném období společností vynaloženo téměř 8,0 mil. Kč. 
V uplynulém roce se navázalo na průběžnou obnovu vozového parku se záměrem ekonomické-
ho a ekologického provozu těchto vozidel a jejich modernizaci. Provozní střediska byla vyba-
vena novou čerpací technikou a jednotlivé provozovny, především čistírny odpadních vod, byly 
dovybaveny technologickými či měřícími prvky s cílem intenzifikace čistírenského procesu. 
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Pracoviště GIS

Mezi nejvýznamnější práce, které byly zrealizovány v roce 2010 na pracovišti GIS, náleží:

- Vytvoření nového modulu pro objekty a zařízení související s čistírnami odpadních vod. 
Tento software řeší nejen evidenci jednotlivých zařízení (budovy, zpevněné plochy, aj.), 
ale především všechny inženýrské sítě v těchto objektech (rozvody kanalizace, vodovodu, 
elektro, plynovodu, chemie, vzduchu, atd.). 

- Vytvoření propojení vybraných externích zdrojů pomocí WMS (Web Map Services) do pro-
hlížecí verze programu  iGIS. Současně byly propojeny zdroje WMS přímo do tvůrčích soft-
warů na pracovišti GIS (Microstationu a GeomediaPro). Jde o podstatnou změnu umožňující 
následné aktualizace databází a kontrolu získávaných podkladů.  Tímto krokem došlo nejen 
ke zvýšení informační hodnoty již používaných dat, ale i velkým finančním úsporám za tyto 
aktualizace.

- Vyzkoušení nové technologie laserového prostorového skenování na ČS a ČOV Hodonín 
včetně využití Panorama View. Jedná se do budoucna o zajímavý druh sběru dat do infor-
mačního systému, který při dálkovém dispečerském řízení poskytuje podrobné informace 
o sledovaném objektu, tj. o jeho prostorovém uspořádání a jeho vlastní vybavenosti. 

- Doplnění novinek do iGIS:
Generátor podélných profilů 
Úprava trasování
Nové WMS zdroje 
Doplnění vrstevnic  
Zjednodušení a rozšíření možností legendy a vylepšení tiskových úloh
Možnost vkládání vektorů a popisů – včetně možnosti uložení a načtení 
Více etapová obalová zóna
Vyhledávání podle souřadnic (S-JTSK, WGS-84) 
- Uložení 2 706 dokumentů včetně jejich napojení na objekty. 
- V archivu GIS je dosud uloženo 18 218 dokumentů.

ČOV Hrubá Vrbka
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Personální a mzdová politika

Rok 2010 provázelo postupné snižování počtu zaměstnanců cca o 8 proti roku 2009, a to ze-
jména formou přirozených odchodů (ať už do starobního důchodu či k jinému zaměstnavateli). 
Tento postup umožnil kumulaci pracovních míst z několika objektů do jednoho, čímž bylo dosa-
ženo snížení stavu pracovníků. Přepočtený stav k 31.12.2010 dosáhl počtu 273,8 zaměstnanců, 
z toho 207,5 mužů a 66,3 žen (v dělnických profesích 184,1 zaměstnanců a v technickohospo-
dářských funkcích  89,7 zaměstnanců). 

Průměrný věk zaměstnanců společnosti v roce 2010:
muži   45,4 let 
ženy   44,3 let

Kvalifikační struktura

Vzdělání

Základní 14

Střední odborné 152

Střední odborné (vyučen + maturita) 12

Střední odborné (maturita) 70

Vyšší odborné 3

Vysokoškolské 24

Průměrná mzda na zaměstnance za rok 2010 dosáhla 22 437 Kč.

Hlavními směry vzdělávání v uplynulém roce byly odborné semináře a kurzy zaměřené na zvý-
šení profesních znalostí zaměstnanců a standardní školení ke změnám v legislativě.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti probíhalo v souladu se směrnicí S-UR-07 Výcvik, povědo-
mí a odborná způsobilost zaměstnanců, a to jak na základě legislativy, tak na základě požadavků 
vedoucích jednotlivých oddělení.
V roce 2010 bylo na vzdělávací akce vynaloženo 347,6 tis. Kč, z toho cca 40,0 % prostředků 
na vzdělávání zaměstnanců dělnických profesí (podle Vyhl. 50/78 Sb., strojníci, vazači a jeřábní-
ci, svářeči, řidiči VZV, řidiči referenti a profesní, obsluhy chlorovacího zařízení). Část prostředků 
byla vynaložena na vzdělávací akce: BOZP a PO, ekonomické kurzy, personalistika, vodohospo-
dářství, management, legislativa.
Dvakrát do roka pořádají vodohospodářské společnosti sportovní akce pro zájemce z řad za-
městnanců vodárenských společností. I na těchto akcích nás úspěšně reprezentovali naši zaměst-
nanci.
Významným profesním růstem pro velkou část zaměstnanců společnosti bylo rutinní zvládnutí 
nového programového vybavení FAVOS na bázi Navision – fakturace vodného a stočného, účet-
nictví a technický informační systém. Na vývoji a analýze programovaného vybavení se podíleli 
zaměstnanci všech profesí na všech úrovních společnosti. 
Nově příchozí zaměstnanci byli proškolování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a v oblasti systému kvality. 
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Pokračovala rovněž spolupráce se středními a vysokými školami - především v oblasti poskyto-
vání provozní praxe studentům.
Již tradičně uspořádala společnost setkání pro své bývalé zaměstnance – důchodce, které mělo 
tradičně pozitivní ohlas. 

Na základě uzavřené KS byly zaměstnancům poskytnuty další benefity: příspěvek na stravování, 
odměny při životních a pracovních jubileích, odměny při prvním skončení pracovního poměru 
po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod, příspěvek na penzijní připojištění, flexi-
passy, očkování proti klíšťové encefalitidě a žloutence typu B. Zaměstnancům vybraných profesí 
byl poskytnut příspěvek na rehabilitační a rekondiční pobyty v lázeňských zařízeních.
Vzájemné závazky zaměstnavatele i odborové organizace vyplývající z uzavřené kolektivní 
smlouvy byly naplněny a pro rok 2011 byla uzavřena nová Kolektivní smlouva dne 30. 11. 2010.

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců

ČOV Sudoměřice
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Hospodářské výsledky společnosti v roce 2010

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 podvoj-
ného účetnictví. 
Společnost v roce 2010 vytvořila zisk ve výši 16 528,9 tis. Kč. 
Výši zisku ovlivnila především digitalizace pozemků. Překlasifikováním typu pozemků a navýše-
ním výměry došlo k navýšení zisku v oblasti mimořádných výnosů o 7 129,0 tis. Kč.
Společnosti vznikla za rok 2010 povinnost odvádět daň z příjmu právnických osob ve výši 
3 629,4 tis. Kč.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč)

Rok 2007 2008 2009 2010

Základní kapitál 797 076 797 076 797 076 797 076

Kapitálové fondy 99 327 99 327 99 327 99 327

Zákonný rezervní fond 168 630 186 460 200 830 199 495

Statutární fondy 882 450 489 0

Nerozdělený zisk minulých let 8 551 26 357 26 357 26 357

Neuhrazená ztráta minulých let 0 -26 357 -26 357 -26 357

Hospodářský výsledek 10 824 16 220 -985 16 530

Vlastní kapitál celkem 1 085 290 1 099 533 1 096 737 1 112 428

Návrh na rozdělení zisku (Kč)

Zisk k rozdělení 16 528 923,49

Rezervní fond 826 446,17

Sociální fond 2 100 000,00

Tantiémy 350 000,00

Dividendy 2 813 209,41 

Nerozdělený zisk 10 439 267,91

Změny v přijatých úvěrech (tis. Kč)

Úvěr Zahájení čerpání úvěru Výše úvěru Zůstatek k 31.12.2009

ČOV Hodonín-intenzifikace 2001 54 456 2 455

Tlakový vůz M.A.N. (Kaiser) 2009 9 452 5 136

Revolvingový úvěr (do r. 2010) 2009 250 000 86 403

Investiční úvěr (do r. 2025) 2010 160 000 150 000
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Revolvingový úvěr byl používán pro financování rozsáhlého projektu Středního Pomoraví/Hodo-
nínsko v průběhu realizace. Po dokončení projektu byl revolvingový úvěr překlopen na investič-
ní úvěr, na který bude rovnoměrně splácena jistina a úrok, vždy v ročních splátkách.

Cenová politika

Společnost uplatňovala dvousložkovou formu vodného a stočného. Její pohyblivá složka byla 
jednotná pro všechny odběratele společnosti. Na rok 2010 byla stanovena pohyblivá složka 
ceny:
-  vodného ve výši 21,30 Kč/m3 (bez DPH)
-  stočného ve výši 24,75 Kč/m3 (bez DPH)
Pevná složka ceny vodného i stočného zůstala pro jednotlivé kategorie od zavedení dvousložko-
vé formy vodného a stočného (rok 2003) na stejné úrovni.

Tržby a výnosy

Struktura výnosů v tis. Kč

Výnosy podle druhu činnosti 2008 2009 2010

Výroba a rozvod vody včetně vody předané 162 644 166 506 164 579

Odvádění a čistění odpadních vod 157 814 159 979 173 085

Služby stavebně – montážního charakteru 4 059 4 297 3 910

Kanalizační práce 6 014 5 486 5 161

Ostatní služby 2 089 1 903 1 984

Tržby celkem 332 620 338 171 348 719

Celkový objem výnosů v roce 2010 vzrostl oproti roku 2009 o 3,1%. Zvýšení výnosů musíme 
však rozdělit do 3 samostatných částí. První z nich jsou výnosy z fakturace vodného. V této části 
tržeb došlo k poklesu o 1,2 % proti roku 2009. Pokles objemu tržeb je přímo úměrný postupné-
mu snižování objemu fakturované vody, zapříčiněném neustálým poklesem spotřeby vody (od 
r. 1999) v průmyslových objektech, které jsou postupně (v oblasti působení VaK a.s.) zavírány 
a likvidovány. Druhou částí jsou tržby z fakturace za stočné. Zde obdobně negativně působí po-
kles produkce odpadních vod u rušených průmyslových objektů. Zavedením průběžné kontroly 
napojenosti obyvatel jsou identifikováni „noví“ producenti odpadních vod, což má za následek 
růst fakturace. Uvedený nárůst překrývá snížení produkce ve skupině průmyslu a zvyšuje tím 
objem tržeb.  Nárůst tržeb v této oblasti je rozhodující i pro růst celkového objemu výnosů. Třetí 
skupina tržeb se dlouhodobě pohybuje na stejné úrovni, a lze ji charakterizovat jako dodatkovou 
činnost společnosti.
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Struktura nákladů v mil. Kč

ČOV Tvarožná Lhota

Vývoz odpadních vod
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Zpráva dozorčí rady

Zpráva DR za rok 2010

Dozorčí rada pracovala v uplynulém období od poslední valné hromady konané v červnu 2010 
ve stejném složení, v jakém byla zvolena valnou hromadou a zaměstnanci v roce 2007. 
Zabývala se činností v souladu se svým právním postavením, danými stanovami akciové společ-
nosti, obchodního zákoníku a právním řádem ČR. 
V průběhu roku 2010 dozorčí rada zasedala 7 x a 2 x proběhlo společné jednání DR s před-
stavenstvem. Jedno zasedání DR proběhlo přímo v terénu na ÚV Hodonín, ČS a prameništi 
Gebhard - Zásada, kde členové provedli kontrolu stavu nemovitostí i prameniště.
Působnost dozorčí rady probíhala ve všech oblastech týkajících se společnosti v součinnosti 
s představenstvem a managementem společnosti.

Činnost dozorčí rady v roce 2010 byla nadále zaměřena na dokončení akce SP/H v 5/2010 a zá-
věrečnou zprávu k projektu, která byla předána na MMR ČR 28.6.2010. 

Členové DR prováděli namátkové kontroly postupu prací přímo na jednotlivých stavbách, a to 
i po předání a  uvedení do trvalého provozu.
 
DR pravidelně na svých jednáních projednávala  finanční situaci SP/H v návaznosti na mož-
nost poskytnutí investičního úvěru KB a.s. pro společnost. Investiční úvěr byl poskytnut KB a.s. 
30.9.2010. Do této doby financování SP/H probíhalo od 26.03.2009  prostřednictvím revolvin-
gového  úvěru od KB a.s.

Ve vztahu k hospodaření společnosti za rok 2010 byla hlavní pozornost věnována ekonomickým 
oblastem:
-   plnění plánu vodného a stočného,  tedy cenové politice, pohledávkám, investicím a celkovým 
výsledkům hospodaření
-  obchodní politice, získávání dalších obchodních partnerů.

Pozornost byla taktéž věnována inventarizacím majetku společnosti a to za přímé účasti členů 
dozorčí rady.

DR projednala a schválila účetní závěrku i návrh na rozdělení zisku. DR se shoduje se stanovis-
kem auditora a na základě svých prověřených poznatků doporučuje řádné valné hromadě přijetí 
návrhu na rozdělení zisku a schválení hospodaření společnosti za rok 2010.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Společnosti nevznikly právní důvody zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami ve smyslu 
ustanovení § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. 

                                                           Ing. Anna Matějková
                                                            předseda DR
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Společnosti nevznikly právní důvody zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami ve smyslu 
ustanovení § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. 

ČOV Veselí nad Moravou
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Zpráva auditora
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Finanční část

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
ke dni 31.12.10

(v tisících Kč)
IČ:49454544

Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín

označ
a

AKTIVA
b

řád
c

Běžné účetní období Min.úč.
období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 3 315 832 -1 312 472 2 003 360 1 988 266

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

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 3 035 951 -1 307 289 1 728 662 1 759 523

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 21 267 -12 561 8 706 7 436

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

3 Software 007 18 946 -10 593 8 353 333

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0

5 Goodwill 009 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 2 321 -1 968 353 574

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 5 529

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 1 000

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 3 014 684 -1 294 728 1 719 956 1 752 087

B. II. 1 Pozemky 014 28 169 0 28 169 20 571

2 Stavby 015 1 723 099 -929 362 793 737 833 055

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 471 111 -365 366 105 745 121 757

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0

5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 764 716 0 764 716 752 446

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 27 589 0 27 589 24 258

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0

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

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0
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označ
a

AKTIVA
b

řád
c

Běžné účetní období Min.úč.
období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 278 748 -5 183 273 565 228 198

C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 4 664 -123 4 541 4 736

C. I. 1 Materiál 033 4 664 -123 4 541 4 736

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0

3 Výrobky 035 0 0 0 0

4 Zvířata 036 0 0 0 0

5 Zboží 037 0 0 0 0

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 680 0 680 1 636

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

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účast-
níky sdružení 043 680 0 680 1 636

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 227 100 -5 060 222 040 127 133

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 35 527 -5 060 30 467 27 858

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účast-
níky sdružení 052 0 0 0 0

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 054 23 389 0 23 389 27 187

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 4 891 0 4 891 4 355

8 Dohadné účty aktivní 056 73 700 0 73 700 67 469

9 Jiné pohledávky 057 89 593 0 89 593 264

C. IV. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 46 304 0 46 304 94 693

C. IV. 1 Peníze 059 384 0 384 344

2 Účty v bankách 060 45 920 0 45 920 94 349

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 1 133 0 1 133 545

D. I. 1 Náklady příštích období 064 1 133 0 1 133 545

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 0
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označ
a

PASIVA
b

řád
c

Běžné úč.
období

5

Min.úč.
období

6

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 2 003 360 1 988 266

A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 1 112 428 1 096 737

A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 797 076 797 076

1 Základní kapitál 070 797 076 797 076

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

3 Změny základního kapitálu 072 0 0

A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 99 327 99 327

A. II. 1 Emisní ážio 074 2 136 2 136

2 Ostatní kapitálové fondy 075 97 191 97 191

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 80 ) 078 199 495 201 319

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 199 495 200 830

2 Statutární a ostatní fondy 080 0 489

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 0 0

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

2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 -26 357 -26 357

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 16 530 -985

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/

B. Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 889 409 890 133

B. I. Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 0 0

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

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0

3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0

4 Ostatní rezervy 090 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 25 598 27 336

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

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 095 0 0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0

6 Vydané dluhopisy 097 0 0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0

8 Dohadné účty pasívní 099 0 0

9 Jiné závazky 100 0 2 013

10 Odložený daňový závazek 101 25 598 25 323



36

Výroční zpráva 201
0

označ
a

PASIVA
b

řád
c

Běžné úč.
období

5

Min.úč.
období

6

B. III. Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113) 102 619 817 629 528

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 18 444 130 567

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 105 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 106 0 53

5 Závazky k zaměstnancům 107 0 0

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 3 452 3 206

7 Stát - daňové závazky a dotace 109 511 348 413 412

8 Kratkodobé přijaté zálohy 110 54 581 51 368

9 Vydané dluhopisy 111 0 0

10 Dohadné účty pasivní 112 25 962 25 227

11 Jiné závazky 113 6 030 5 695

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117) 114 243 994 233 269

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 241 539 233 269

2 Krátkodobé bankovní úvěry 116 2 455 0

3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0

C. I. Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 118 1 523 1 396

C. I. 1 Výdaje příštích období 119 1 513 1 388

2 Výnosy příštích období 120 10 8
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Označení
a

TEXT
b  

Číslo
řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném
1

minulém
2

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0

+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 0 0

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 348 725 338 171

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 348719 338171

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0

3 Aktivace 07 6 0

B. Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 149 435 139 692

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 90011 89799

B. 2 Služby 10 59424 49893

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 199 290 198 479

C. Osobní náklady 12 103 872 101 439

C. 1 Mzdové náklady 13 75520 73849

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 498 775

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 25579 24461

C. 4 Sociální náklady 16 2275 2354

D. Daně a poplatky 17 2057 1726

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 78419 80324

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 284 406

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 53 143

2 Tržby z prodeje materiálu 21 231 263

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 22 2 690 637

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2672 591

F. 2 Prodaný materiál 24 18 46

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 25 -345 87

IV. Ostatní provozní výnosy 26 10297 1993

H. Ostatní provozní náklady 27 3215 3238

V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 30 19 273 13 601

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.10

(v tisících Kč)
IČ:49454544

Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín
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Označení
a

TEXT
b     

Číslo
řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném
1 minulém

2

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0

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

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

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

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0

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

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

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

X. Výnosové úroky 42 188 373

N. Nákladové úroky 43 417 42

XI. Ostatní finanční výnosy 44 3 137 17 801

O. Ostatní finanční náklady 45 1 747 13 479

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 1 161 4 653

 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 3 904 -1 714

Q. 1      -splatná 50 3 629 -772

Q. 2      -odložená 51 275 -942

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 16 530 19 968

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 -20 953

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0

S. 1      -splatná 56 0 0

S. 2      -odložená 57 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 -20 953

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 16 530 -985

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 20 434 -2 699
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Ozn. 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 22 199 495 200 830

1 Počáteční zůstatek 23 200 830 186 460

2 Zvýšení 24 0 14 370

3 Snížení 25 1 335

4 Konečný zůstatek 26 199 495 200 830

F Ostatní fondy ze zisku 27 0 489

1 Počáteční zůstatek 28 489 450

2 Zvýšení 29 0 1 500

3 Snížení 30 489 1 461

4 Konečný zůstatek 31 0 489

G Kapitálové fondy 32 97 191 97 191

1 Počáteční zůstatek 33 97 191 97 191

2 Zvýšení 34

3 Snížení 35

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k 31.12.2010

(v celých tisících Kč)

Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín
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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 26 357

2 Zvýšení 44 0 13 559

3 Snížení 45 0 13 559

4 Konečný zůstatek 46 26 357 26 357

J Ztráta účetních období 47 -26 357 -26 357

1 Počáteční zůstatek 48 -26 357 -26 357

2 Zvýšení 49 0

3 Snížení 50 0

4 Konečný zůstatek 51 -26 357 -26 357

K Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 52 16 530 -985
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                                                                          v tis. Kč

P Stav peněž. prostředků a peněž.ekvivalentů na začátku období 94 693

Peníze 94 693

Peněžní ekvivalenty 

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

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 20 434

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 75 530

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 78 419

Odpis pohledávek 153

Odpis opravné položky k nabytému majetku 0

A.1.2. Změna stavu opravných položek 281

Změna stavu rezerv 0

Změna stavu přechodných účtů -5 957

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 2 405

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

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 417

Vyúčtované výnosové úroky -188

A.1.6. Ostatní vlivy 0

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,změnami pracovního 95 964

kapitálu a mimořádnými položkami

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 18 653

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -88 956

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 107 477

A.2.3. Změna stavu zásob 132

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými polož. 114 617

A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných -417

A.4. Přijaté úroky (s vyjímkou inv. společností a inv. fondů) 188

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  za minulá období -3 820

A.6. Příjmy z mimořádných činností 0

Výdaje z mimořádných činností 0

Uhrazená splatná daň z příjmů z mimořádných činností 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 110 568

(B) Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -163 849

B.1.1. Pořízení HIM a NIM -43 007

B.1.2. Pořízení finančních investic 0

B.1.3. Úhrada odpisů při komplexním pronájmu 0

ČL. IV  PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
CF  ZA ROK 2010

(v celých tisících Kč)

Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín
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B.1.4. Změna stavu investičních závazků -120 842

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 53

B.2.1. Příjmy z prodeje NIM a HIM 53

B.2.2. Příjmy z prodeje finančních investic 0

B.2.3. Přijaté odpisy při komplexním pronájmu 0

B.3. Poskytnuté půjčky a úvěry 0

B.3.1. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B.3.2. Půjčky a úvěry ve skupině 0

B.3.3. Ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry 0

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

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -167 127

(C) Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků (případně krátkodobých) 8 712

C.1.1. Změna stavu krátkodobých závazků z titulu půjček 2 455

C.1.2. Změna stavu dlouhodobých úvěrů 8 270

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

C.1.4. Změna stavu závazků z finančního pronájmu 0

C.1.5. Změna stavu ostatních závazků -2 013

C.2. Dopad změn vlastního jmění na peněžní prostředky -542

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 -489

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -53

Uhrazená srážková daň z dividend a podílů 0

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0

C.4. Ostatní změny v oblasti financování 0

C.*** Čistý peněžní tok z finančních činností 8 170

F Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků -48 389

R Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci období 46 304

Peníze 46 304

Peněžní ekvivalenty
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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  31.12.2010

Čl. I. OBECNÉ ÚDAJE 

l. Popis účetní jednotky

Název Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

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

Identifikační číslo 49454544

Právní forma akciová společnost

Rozhodující předmět činnosti
výroba a dodávka pitné vody
odvádění a čištění odpadních vod
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Datum vzniku obchodní společnosti 01.01.1994

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv 
na účetní jednotce

Město Hodonín

Výše vkladů těchto účet. jednotek v % 29,29

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

Rg. B 1168 – v uplynulém roce 2010 nebyly provedeny žádné změny 
ani dodatky v obchodním rejstříku

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

V roce 2010 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, zástupce Města Kyjova
2. místopředseda, starosta Města Veselí nad 
Moravou
3. místopředseda, člen zastupitelstva Města 
Hodonín
člen, starosta Města Dubňan
člen, starosta Obce Hovorany
člen, člen zastupitelstva Města Strážnice

Dozorčí rada:
Ing. Anna Matějková

Ing. Vladimír Elšík

Mgr. Anna Černobýlová
Mgr. Miroslav Procházka
JUDr. Josef Fiala
František Lang

předseda, člen zastupitelstva 
Jihomoravského kraje
místopředseda, člen zastupitelstva Obce 
Rohatec 
člen, zástupce Obce Hrubá Vrbka
člen, člen zastupitelstva 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
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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

3. Údaje  o zaměstnancích a osobních nákladech  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, z toho řídících 
pracovníků

zaměstnanci
273,75

z toho řídící pracovníci
14,8

Mzdové náklady (v tis. Kč)
(účet 521)

zaměstnanci
74 769

z toho řídící pracovníci
10 075

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

statutárních

240

dozorčích

258

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
- pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
- životní pojištění statutárních orgánů a vedení a. s.
- 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 zajištěné 
   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).
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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 klasifikace 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 kur-
sem, 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

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

244 825
20 468
73 623

130 780
1 325

181 412
17 769 
63 330

101 882
973

Celkem účet 022 a 082 471 111 365 366

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

18 946
2 321

21 267

10 593
1 968

12 561

c) Nájemce - finanční 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

8 955
51

9 006

                   838
10 927
11 765

3 430
 1 210
1 869
3 410

199
10 118
10 281

0
0
0

 0
323
323

1 317
 569

5 020
1 775

24
8 705  
2 683
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e) DHM neuvedený v rozvaze v tis. Kč
    DNM neuvedený v rozvaze v tis. Kč

19 946
606 

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

Zástava v tis. Kč
ČOV Veselí n/Moravou
ČOV Dolní Bojanovice
Kaiser
ČOV Hodonín
ČOV Bzenec
ČOV Strážnice
ČOV Ratíškovice

PC
15 954
12 776

9 624
247 122

61 990
16 710
 9 321

Oprávky
3 382

830
100

129 991
38 078

4807
1 655

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 5 115

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

3. Vlastní kapitál 

a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu 
     účetního období: 

V průběhu účetního období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu 
o 15 691 tis. Kč.    
Rezervní fond pro investiční výstavbu byl čerpán na úhradu ztráty 
z předchozího období a výplatu tantiém v celkové výši 1 335 tis. Kč.
Sociální fond byl vyčerpán. 

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2010 byl vytvořen ve výši 
20 434 tis. Kč. Po zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši 275 
tis. Kč a daně z příjmů za rok 2010 ve výši 3 629 tis. Kč činí hospodářský 
výsledek 16 530 tis. Kč.

b) Rozdělení zisku předcházejícího účetního
     období

Ztráta za předchozí účetní období 2009 ve výši 985 076,97 Kč byla kryta 
dosaženým ziskem z předchozích období. Tantiémy ve výši 350 000 Kč 
byly vyplaceny rovněž ze zisku předchozích období. 
Rezervní fond pro investiční výstavbu byl celkově snížen 
o 1 335 076,97 Kč.

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
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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                                  164 579 tis. Kč
odvádění a čištění odpad. vod                      173 307 tis. Kč    
ostatní služby                                                 10 833 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

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 31.12.2010 je  25 598 175 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
V r. 2010             274 932 Kč
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13. Přijaté dotace

a) Na investiční účely

V průběhu roku 2010 byla Státním fondem životního prostředí přiznána 
dotace na Projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko ve výši 5 000 000 Kč. 
Ke 31.12.2010 bylo poskytnuto 90 %, tj. 4 500 000 Kč. Zbývajících 10 % 
bude poskytnuto na základě závěrečného vyhodnocení akce v průběhu 
roku 2011.

b) Na provozní účely nebyla

14. Dlouhodobé bankovní úvěry

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

Kaiser Eco Combi              5 136 121,03 Kč

Referenční úroková sazba 3,09 %
Zajištění úvěru – Kaiser Eco Combi
Splátky za rok 2010    2 690 944,93 Kč
Poslední splátka          15.09.2012

Revolvingový úvěr          86 403 360,14 Kč

Určen na financování Projektu Střední Pomoraví.
V roce 2010 byl překlopen na investiční úvěr.
Úroková sazba  12M Pribor + 0,08 % p.a.
Poslední splátka      r. 2025

Investiční úvěr               150 000 000 Kč 

 Určen na financování Projektu Střední Pomoraví.
Pohyblivá úroková sazba 12M Pribor + 0,58 + p. a.
Zajištění úvěru – zástava ČOV Hodonín, Bzenec, Strážnice, Ratíškovice
Splátka za r. 2010   10 000 000 Kč
Poslední splátka 30.09.2025

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

Nenastaly

16. Ostatní události

Závazky vůči dodavatelům Projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko byly 
v plném rozsahu vypořádány. Nadále však zůstává otevřeno vypořádání 
20 % pozastávky ze SFŽP. Vypořádání je ovlivněno vyhodnocením 
Závěrečné zprávy orgány Evropské unie. Naše společnost Závěrečnou 
zprávu zaslala v požadovaném termínu. Předpokládáme, že finanční 
vypořádání bude ukončeno v průběhu roku 2011.

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 provozo-vání vodohospodářských zařízení.
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Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

 
Vše zapsáno na LV č. 4589, katastrální území 780731Veselí – Předměstí
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/1, katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/2, katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/3, katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/4, katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/5, katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/6, katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/7, katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/8, katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/9, katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/10, katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 pozemek parc. č. 1401/1 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 8031), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 pozemek parc. č. 1401/2 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 251), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 pozemek parc. č. 1401/3 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 1660), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 pozemek parc. č. 1401/4 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 336), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 pozemek parc. č. 1401/5 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 294), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 pozemek parc. č. 1401/6 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 165), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 pozemek parc. č. 1401/7 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 194), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 pozemek parc. č. 1401/8 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 259), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 pozemek parc. č. 1401/9 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 31), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 pozemek parc. č. 1401/10 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 403), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí,
 pozemek parc. č. 1401/11 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 193), katastrální území 780731 Veselí – Předměstí

Vše zapsáno na LV č. 3203, katastrální území 628701 Dolní Bojanovice
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 4001/5, katastrální území 628701 Dolní Bojanovice,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 4001/6, katastrální území 628701 Dolní Bojanovice,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 4001/7, katastrální území 628701 Dolní Bojanovice,
        okres a katastrální úřad Hodonín
 pozemek parc. č. 4001/4 – ostatní plochy (výměra 1359), katastrální území 628701 Dolní Bojanovice,
 pozemek parc. č. 4001/5 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 51), katastrální území 628701 Dolní Bojanovice 
 pozemek parc. č. 4001/6 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 407), katastrální území 628701 Dolní Bojanovice 
 pozemek parc. č. 4001/7 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 112), katastrální území 628701 Dolní Bojanovice 
 pozemek parc. č. 4001/8 – ostatní plocha (výměra 119), katastrální území 628701 Dolní Bojanovice

Kaiser Eco Combi vedený pod inventárním číslem 6686

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
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 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. 2204/28 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
 pozemek č. parc.č. 2204/37 – ostatní plocha, způsob využití – jiná komunikace
 pozemek č. parc.č. 2204/38 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/39 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/40 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/41 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/42 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/43 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/44 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/45 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/46 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/47 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/48 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/49 – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
 pozemek č. parc.č. 2204/50 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
 pozemek č. parc.č. 2204/55 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha
 pozemek č. parc.č. 2204/59 – orná půda
 pozemek č. parc.č. 2204/62 – orná půda
 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
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 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. 4185/3 – trvalý travní porost
 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
 pozemek parc.č. 5194/4 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
 pozemek parc.č. 5199/603 – orná půda
 pozemek parc.č. 5209/4 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
 pozemek parc.č. 5210/13 – trvalý travní porost
 pozemek parc.č. 5211/4 – trvalý travní porost
 pozemek parc.č. 5229/1 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5229/3 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5231/4 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5232/2 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
 pozemek parc.č. 5232/4 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5232/5 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5232/6 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5232/7 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5232/8 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5232/9 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5232/10 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5232/11 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5232/12 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5232/13 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5258/3 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
 pozemek parc.č. 5258/8 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
 pozemek parc.č. 5258/9 – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
 pozemek parc.č. 5259 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha
 pozemek parc.č. 5260 – lesní pozemek
 pozemek parc.č. 5261 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha
 pozemek parc.č. 5263 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha
 pozemek parc.č. 5265 – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha
 pozemek parc.č. 5266 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 5267 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
 pozemek parc.č. 5269/90 – orná půda
 pozemek parc.č. 4066/5 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
 pozemek parc.č. 4183 – zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek parc.č. 4184/1 – trvalý travní porost
 pozemek parc.č. 4184/3 – trvalý travní porost
 pozemek parc.č. 4184/4 – trvalý travní porost
 pozemek parc.č. 4185/1 – trvalý travní porost
 pozemek parc.č. 4185/2
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 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 – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/10
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/11
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/9
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/9
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba občanského vybavení, na parc.č. 4183
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/11
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5229/1, 5229/3, 

5231/4
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba občanského vybavení, na parc.č. 5266
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/7
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – rodinný dům, na parc.č. 5103/10
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/5
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/6
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/13
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/4
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/8
 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – stavba technického vybavení, na parc.č. 5232/12

Laboratoř - chemická služba vodovodů

Vedoucí CHS vodovodů
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Provoz vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou

Stěžejní náplní činnosti provozu vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou je provozování 
vodovodů a kanalizací především ve vlastnictví společnosti VaK Hodonín, a.s, dále ve vlastnictví 
měst a obcí a i jiných subjektů. Působnost provozu tak zahrnuje území 15 měst a obcí, přičemž 
v obcích Nová Lhota, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka a Kuželov přímo zajišťuje pouze odvádění a čiš-
tění odpadních vod. U posledních tří jmenovaných obcí na požádání dílčí objednávkou zajišťuje 
samostatné úkony spojené především s opravami poruch na vodovodní síti. 

 Samotná dodávka pitné vody je obstarávána 11 pracovníky provozu a to prostřednictvím 
256 km vodovodních sítí, 8 824 ks přípojek o celkové délce 67,3 km, dále 9 vodojemů a 6 čer-
pacích stanic. Součástí běžné činnosti provozu je taktéž montáž vodovodních přípojek, výměna 
vodoměrů, rekonstrukce vodoměrných sestav, výměna šoupátek, hydrantů, vzdušníků a další 
práce související s údržbou a s odstraňováním poruch vodovodních sítí a objektů, včetně zajiště-
ní náhradního zásobování vodou při plánovaných i neplánovaných odstávkách. 

Odpadní vody jsou odváděny 218 km kanalizačních sítí s 35 přečerpávacími stanicemi 
a s 8 779 přípojkami o jejich celkové délce 68,8 km. Odkanalizované vody jsou v rámci provo-
zu Veselí nad Moravou čištěny na 10 čistírnách odpadních vod. Provoz kanalizací je zajišťován 
osádkami o celkovém počtu 34 osob, jež zajišťují zejména provoz kanalizačních sítí, objektů 
na kanalizačních sítích a čistíren odpadních vod v souladu s provozními a kanalizačními řády. 
Dále v rámci své činnosti provádí monitoring kanalizačních sítí, zkoušky nepropustnosti díl-
čích úseků kanalizací, výměnu kanalizačních poklopů, vývoz a likvidaci odpadních vod z jímek 
(žump a septiků), čistění kanalizačních přípojek a další práce spojené s provozem a údržbou 
kanalizační sítě a souvisejících objektů. 
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Činnost provozu vodovodů a kanalizací je řízena 5 technickými pracovníky ve složení ve-
doucí provozu, technik provozu, mistr údržby vodovodních sítí, mistr údržby kanalizačních sítí 
a vedoucí čistíren odpadních vod a technickoadministrativní pracovnice. Veškerá provozní čin-
nost je prováděna ve spolupráci s centrálním dispečinkem, pracovištěm GIS a dalšími odděle-
ními obchodního a technického úseku společnosti. V rámci provozní činnosti je zabezpečena 
nepřetržitá poruchová služba, jejiž úkolem je zajištění plynulé dodávky pitné vody a odvádění 
a čištění odpadních vod.

Provoz Veselí nad Moravou – voda

Středisko Obec Vodovodní sítě v m

1503 Blatnička  7 973

1506 Bzenec 52 499

1532 Moravský Písek 14 020

1538 Petrov  9 895

1547 Strážnice 32 435

1549 Sudoměřice 11 231

1555 Tvarožná Lhota 10 682

1559 Veselí nad Mor. 60 300

1562 Vnorovy 16 084

1563 Vracov 40 889

Provoz celkem 256 008
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Provoz Veselí nad Moravu - kanál

Střed Obec Kanalizace
celkem m

Počet
čerpacích

stanic
Napojení na ČOV ČOV

2403 Blatnička 4 214 0 ČOV x

2406 Bzenec 31 208 1 ČOV x

2417 Kuželov 2 173 0 ČOV Hr. Vrbka

2432 Moravský Písek 15 649 6 ČOV Bzenec

2437 Nová Lhota 5 207 2 ČOV x

2438 Petrov 11 945 4 ČOV Strážnice

2447 Strážnice 30 904 2 ČOV x

2449 Sudoměřice 7 341 0 ČOV x

2455 Tvarožná Lhota 4 668 0 ČOV x

2455 Tv. Lhota - Lučina 2 259 0 ČOV x

2459 Veselí n. Mor. 47 116 9 ČOV x

2462 Vnorovy 18 544 2 ČOV x

2463 Vracov 29 061 8 ČOV Bzenec

2484 Hrubá Vrbka 6 221 1 ČOV x

Malá Vrbka 1 459 0 ČOV Hr. Vrbka

Provoz celkem 217 969 35 10

Mistr údržby vodovodů
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Vedoucí provozu vodovodů a kanalizací

Technicko-administrativní pracovnice

Mistr údržby oprav vodovodních sítí

Technik vodovodů a kanalizací

PROVOZ VESELÍ NAD MORAVOU FOTOGALERIE 

Vedoucí provozu 
ČOV, údržby a oprav 
kanalizačních sítí
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PROVOZ VESELÍ NAD MORAVOU Úsek vodovodů

Rozdělení práce - vodovody

Montáž vodoměru

Montáž vodovodní přípojky
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Oprava poruchy vodovodního řadu
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Oprava poruchy vodovodního řadu
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Práce na odstranění vodovodní poruchy
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Údržba vodovodní sítě
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Montáž vodoměru
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Vodojem Dražky Veselí nad Moravou - nová část

Vodojem Dražky Veselí nad Moravou - stará část

Vodojem Petrov Vodojem Tvarožná Lhota

Vodojem Vracov
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PROVOZ VESELÍ NAD MORAVOU Úsek kanalizací 

Rozdělení práce - kanalizace

Monitoring kanalizace
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Vytýčení kanalizační poruchy

Údrža kanalizační sítě
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Vývoz odpadních vod

ČOV Vnorovy

Pohled na město Bzenec
(v pozadí ČOV)
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