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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 

majetku v roce 2017 
(řádná valná hromada za rok 2017 konaná 4. 6. 2018) 

 

 

Činnost představenstva společnosti v roce 2017 

Představenstvo společnosti v roce 2017 pracovalo ve složení:  

Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva 

Ing. Stanislav Blaha, místopředseda představenstva 

Josef Bazala, Ing. Pavel Botek, Ing. Jiří Černý, Ing. Patrik Kunčar a Jan Pijáček, členové 

představenstva 

Představenstvo společnosti se v roce 2017 sešlo na 7 zasedáních a řešilo důležité záležitosti 

společnosti. Představenstvo společnosti schválilo úplné znění stanov společnosti v souvislosti 

se zvýšením základního kapitálu nepeněžitými vklady, projednalo výsledky hospodaření a 

plnění finančního plánu za rok 2016 a připravilo účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku 

ke schválení valnou hromadou a zabývalo se přípravou valné hromady za rok 2016. 

Dále představenstvo schválilo finanční plán na rok 2017 a pravidelně se zabývalo výsledky 

hospodaření společnosti v průběhu roku 2017.   

V závěru roku představenstvo projednalo a schválilo plán investic na rok 2018, změnu cen 

vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2018 a kolektivní smlouvu na rok 2018. 

 

 

Základní kapitál a cenné papíry. 

Základní kapitál společnosti se v průběhu roku 2017 nezměnil.  

Základní kapitál ve výši 849 424 000,-- Kč byl k datu 31. 12. 2017 rozdělen na:  

a) 785 571 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné 

podobě s omezenou převoditelností v držení 58 akcionářů, a to 57 měst a obcí okresu Uherské 

Hradiště a 1 akcionáře Ministerstvo financí ČR, což činilo celkem 92,48 % základního 

kapitálu,  

b) 63 853 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné 

podobě, což činí 7,52 % základního kapitálu. Z těchto akcií bylo v seznamu akcionářů k datu 

31. 12. 2017 evidováno 42 akcionářů držících 60 194 ks akcií.  

Největšími akcionáři jsou Město Uherské Hradiště, které vlastní 31,28 % akcií společnosti, 

a Město Uherský Brod, které vlastní 17,74 % akcií společnosti. 

Valná hromada již v roce 2008 schválila změnu podoby 63 853 ks kmenových akcií na 

majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ze zaknihované podoby na podobu listinnou. 

Nepřevzaté akcie byly prodány dne 17. 6. 2009 v nedobrovolné veřejné dražbě. Výtěžek 

dražby byl po započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s přípravou a realizací dražby a 

po odečtení nákladů na jeho vyplácení postupně vyplácen dotčeným osobám. K datu 31. 12. 

2017 se oproti roku 2016 stav nezměnil a zbývalo vyplatit 199 dotčených osob za 2 905 akcií 

a zůstatek nevyplaceného výtěžku dražby činil 276 160,56 Kč. 
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Hlavní činnosti společnosti v roce 2017 

 

Výroba a dodávka pitné vody 

Společnost v roce 2017 provozovala vodovody pro veřejnou potřebu celkem v 54 městech a 

obcích okresu, zásobovala pitnou vodou 114.836 obyvatel, což je cca 80,56 % obyvatel 

okresu. Společnost provozovala celkem více než 850 km vodovodní sítě a 29.716 kusů 

vodovodních přípojek. V roce 2017 bylo zrealizováno celkem 331 nových vodovodních 

přípojek, což je o 82 více, než bylo realizováno v roce 2016. 

Společnost vlastní celkem čtyři úpravny vody s celkovou kapacitou 443,9 l/s. Jsou to úpravny 

vody Ostrožská Nová Ves, Kněžpole, Bojkovice a Těšov. 

V roce 2017 bylo vyrobeno 5,852 mil. m3 pitné vody, což je ve srovnání s rokem 2016 o 

293 tis. m3 více, to je nárůst o 5,26 %. 

Průměrná celková specifická spotřeba pitné vody z vodovodu v roce 2017 byla 118,7 l/os/den, 

tedy o 2,7 1/os/den více jako v roce 2016. Specifická spotřeba pitné vody u domácností se 

zvýšila o 0,4 l/os/den a byla 75,4 l/os/den. 

Spotřeba pitné vody vzhledem k pokračujícímu suchu ovlivnila vydatnost místních 

individuálních zdrojů a současně zvýšila potřebu připojení na veřejný vodovod provozovaný 

naší společností. Odběr pitné vody vzrostl meziročně o 1,41 %, tj. o 70 tis. m
3
. Nárůst 

spotřeby se projevil především u ostatních odběratelů, a to o 61 tis. m
3
. 

 

Odvádění a čištění odpadních vod 

Společnost v roce 2017 provozovala kanalizaci v 48 městech a obcích okresu, na kterou bylo 

napojeno 102 185 obyvatel, což je cca 71,68 % obyvatel okresu. Společnost provozovala 

celkem 603 km kanalizační sítě, 26 901 ks kanalizačních přípojek. Dále společnost 

provozovala 15 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 211.741 ekvivalentních 

obyvatel. Z toho 3 čistírny odpadních vod byly v majetku společnosti, a to Uherské Hradiště, 

Bojkovice a Huštěnovice.  Celkem 12 čistíren odpadních vod je majetkem měst a obcí a naše 

společnost je provozuje na základě nájemních a provozních smluv. Jsou to čistírny odpadních 

vod Uherský Brod, Uherský Ostroh, Bílovice, Buchlovice, Velehrad, Hluk,  Boršice, Babice, 

Dolní Němčí, Boršice u Blatnice, Ostrožská Lhota a Bánov. Čistírny odpadních vod jsou 

provozovány na základě schválených provozních řádů. Jakost vypouštěných odpadních vod je 

kontrolována laboratoří společnosti. 

Objem čištěné odpadní vody byl téměř na úrovni roku předchozího, což souvisí s nízkými 

srážkami v roce 2017. Celkový objem odkanalizované vody vzrost oproti roku 2016 o 1,56 %, 

tj. o 86 tis. m
3
. Množství odvedené vody u domácností vzrostlo o 1,8 %, tj. o 53 tis. m

3
, u 

ostatních odběratelů byl zaznamenán nárůst 1,2 %, tj. 32 tis. m
3
. 

 

Soutěže na provozování vodohospodářského majetku 

V roce 2017 se naše společnost neúčastnila žádné soutěže na výběr provozovatele kanalizací, 

v obcích, kde byly poskytnuty dotace na výstavbu kanalizace z Operačního programu 

Životního prostředí. 

Ze soutěží na provozovatele z minulých období společnost provozuje ČOV v majetku města 

Uherský Brod na období pěti let od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019, kanalizaci v majetku Města 

Bojkovice na období pěti let, tedy od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021, dále provozuje ČOV a 

kanalizaci v obci Bílovice na období deseti let, tedy od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2026. Další 

provozovanou kanalizací je kanalizace v majetku Města Kunovice na období tří let od 1. 1. 

2017 do 31. 12. 2019 a kanalizaci a související objekty ve vlastnictví města Uherské Hradiště 

na období pěti let od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020. 
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Systém managementu jakosti 

Společnost je držitelem certifikátu integrovaného systému managementu společnosti dle 

standardů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN 

EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 pro činnost 

Provozování vodovodů a kanalizací ze dne 18. 11. 2015 s platností na období do 18. 9. 2018. 

V měsíci květnu a říjnu 2017 proběhly kontrolní audity na prověření funkčnosti 

integrovaného systému, v kterých společnost uspěla. V měsíci září 2018 nás čeká certifikace 

na další tříleté období. 

U útvaru vodohospodářských laboratoří jsme držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN 

ISO/IEC 17025 od Českého institutu pro akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1444 ze dne 30. 

11. 2017 s platností na období do 30. 11. 2022. 

Naše společnost je rovněž držitelem Osvědčení o metrologické, technické a personální 

způsobilosti k ověřování stanovených měřidel, vydaného Českým metrologickým institutem 

pro měřidla protečeného množství vody ze dne 12. 12. 2017 s platností na období do 12. 12. 

2022. 

 

Ostatní činnosti 

Ostatní činnosti, které společnost provozovala v roce 2017, představují doplňkové činnosti 

k provozování vodovodů a kanalizací. Jsou to zejména doprava, laboratoře pitných a 

odpadních vod, opravna vodoměrů, realizace vodovodních přípojek a obchodní činnost. Tyto 

činnosti představují pouze cca 5 % výkonů společnosti 

 

Obnova a rozvoj majetku společnosti 

Investice 

V roce 2017 společnost realizovala investice ve výši 90,318 mil. Kč. Do staveb bylo 

investováno 73,479 mil. Kč, do strojů a zařízení 15,728 mil. Kč, do ostatních investic 1,111 

mil. Kč. Do majetku společnosti byly v průběhu roku 2017 zařazeny investice ve výši 89,640 

mil. Kč a celková hodnota nedokončených investic k 31. 12. 2017 představovala 35,693 mil. 

Kč.  

 

Z významných stavebních investic to jsou akce kogenerační jednotka na čistírně odpadních 

vod Uherské Hradiště za 5,6 mil. Kč, která byla částečně financována z dotace Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu, 

Buchlovice rekonstrukce vodovodu ul. K Buchlovu a Zahrady za 4,4 mil. Kč, Zlechov ul. 

Hlavní rekonstrukce kanalizace za 2,0 mil. Kč, rekonstrukce vodovodního přivaděče 

z Bánova do Uherského Brodu za 6,4 mil. Kč, Sušice ul. Náves rekonstrukce kanalizace za 

5,6 mil. Kč, Babice ul. Zběhy rekonstrukce kanalizace za 2,8 mil. Kč, Uherský Brod ul. U 

Vody dostavba kanalizace za 3,7 mil. Kč, Kněžpole rekonstrukce mostu přes Březnici za 2,7 

mil. Kč, Staré Město ul. Karolíny Světlé rekonstrukce vodovodu za 2,7 mil. Kč, Staré Město 

ul. Na Vyhlídce rekonstrukce vodovodu za 2,9 mil. Kč, Staré Město ul. Svatovítská 

rekonstrukce vodovodu za 3,7 mil. Kč, Salaš rekonstrukce vodovodu za 5,5 mil. Kč, Čerpací 

stanice Východ I rekonstrukce technologie za 2,1 mil. Kč, areál sídla společnosti rekonstrukce 

vozovek za 2,2 mil. Kč a další menší stavební akce 

Významnou strojní investicí bylo pořízení kombinovaného recyklačního vozidla za 9,7 mil. 

Kč. 
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Významné opravy majetku 

Na opravách externími dodavateli se v roce 2017 vynaložilo celkem 56,352 mil. Kč, z toho na 

opravy staveb se vynaložilo cca 49,963 mil. Kč a na opravy strojů a technologie cca 5,520 

mil. Kč. Největší objem oprav byl proveden na opravách kanalizací, a to ve výši 43,710 mil. 

Kč, tj. 77,57 % z celkového objemu oprav. Na vodovodech činily opravy v roce 2017 celkem 

11,291 mil. Kč. 

Z významných stavebních oprav to jsou Uherský Brod oprava vodovodního výtlačného řadu 

za 2,8 mil. Kč, Buchlovice ul. Hradišťská oprava kanalizace BVT za 2,7 mil. Kč, Jalubí ul. 

Hrnčíře oprava kanalizace za 3,0 mil. Kč, Nivnice ul. Podohradí oprava kanalizace za 3,5 mil. 

Kč, Staré Město ul. Svatovítská oprava kanalizace za 2,8 mil. Kč, Staré Město ul. 

Slavomírova oprava kanalizace za 1,9 mil. Kč, Uherské Hradiště ul. Tůně oprava kanalizace 

za 3,2 mil. Kč, Uherský Brod ul. Vlčnovská oprava kanalizace BVT za 8,0 mil. Kč, Uherský 

Brod ul. Prakšická oprava kanalizace za 2,7 mil. Kč, Uherský Brod ul. 9. května oprava 

kanalizace BVT za 1,2 mil. Kč, Veletiny ul. Vlčnovská oprava kanalizace BVT za 4,0 mil. Kč 

a další drobné opravy na vodovodech a kanalizacích.    

 

Hospodaření společnosti 

Hospodaření společnosti je závislé na vývoji tržeb za dodávku pitné a odpadní vody, které 

představují 95,4 % celkových výnosů. Ostatní tržby jsou doplňující k hlavní činnosti. V roce 

2017 vytvořila společnost zisk před zdaněním ve výši 15,260 mil. Kč. Po zaúčtování 

odloženého daňového závazku ve výši 1,010 mil. Kč byl vykázán výsledek hospodaření - zisk 

ve výši 14,250 mil. Kč, tzn. zvýšení o 2,83 %. Dosažený zisk bude rozdělen podle rozhodnutí 

valné hromady.  

Plánovaný hospodářský výsledek byl splněn a překročen o 18,7 %. 

Výnosy společnosti se zvýšily proti předchozímu roku o 2,62 % a dosáhly výše 378,213 mil. 

Kč.  Podstatný vliv na zvýšení výnosů měla zvýšená spotřeba vody z důvodu velkého sucha 

v předchozím období a u stočného rovněž zvýšení ceny. Výnosy ve vodném vzrostly o 1,41 

%, výnosy ve stočném se zvýšily o 4,49 %. Ostatní výnosy jako jsou tržby na nestavební 

práce, laboratorní služby, opravy vodoměrů, tržby za vodovodní přípojky, za vodu odpadní 

předanou, prodej majetku a materiálu a jiné mírně poklesly o 1,4 %. Plánované výnosy byly 

splněny a překročeny o 10,16 %. 

Celkové náklady vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 3,08 %. Zúčtované náklady 

v roce 2017 dosáhly výše 363,963 mil. Kč. Zvýšení nákladů bylo způsobeno především 

zvýšením objemu uskutečněných oprav infrastrukturního majetku, zvýšením nákladů za 

nákup surové vody a vody odpadní předané, mzdových nákladů a ostatních služeb. Plánované 

náklady byly splněny a překročeny o 2,47 %. 

V průběhu celého období byla společnost solventní, byl zajištěn optimální průběh nakládání 

s finančními prostředky. Veškerá provozní činnost byla hrazena z vlastních finančních zdrojů, 

které byly zajištěny pouze vlastní činností, převážně tržbami za vodné a stočné. Společnost 

řádně hradila veškeré své závazky vůči státu, peněžním ústavům, dodavatelům 

i zaměstnancům. 

Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2017 činila 11,326 mil. Kč. V průběhu roku 2017 došlo ke 

snížení úvěrové zadluženosti o 4,513 mil. Kč.  

 

Cenová politika 

Ceny vodného a stočného jsou ceny věcně usměrňované a dle obchodní strategie společnosti 

jednotné pro všechny kategorie odběratelů v rámci provozovaných vodovodů a kanalizací. 

Pro rok 2017 nedošlo k zvýšení ceny vodného, cena zůstala stejná jako v roce 2016. Došlo 
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pouze k mírnému zvýšení ceny stočného o 0,92 Kč/m
3
 včetně DPH, tj. o 2,58 %. Na cenu 

stočného se od roku 2017 vztahuje regulace vyplývající z podmínek přijatých dotací 

Operačního programu Životní prostředí, což ovlivňuje její nárůst. Celková cena vodného a 

stočného v roce 2017 dosahovala výše 75,90 Kč/m
3
 včetně DHP a ve srovnání s ostatními 

vodárenskými společnostmi v ČR se pohybujeme v jejich středu. Odlišná cena stočného byla 

pouze u odběratelů napojených na kanalizaci v majetku Města Kunovice, města Bojkovice, 

města Uherské Hradiště konkrétně místní části Míkovice a Vésky a obce Bílovice, a to 

z důvodu poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí a uplatnění tzv. 

finančního modelu.  

 

Obchodní politika společnosti  

Základním cílem obchodní politiky přetrvává budování vztahu se zákazníkem. Poskytování 

kvalitních služeb, plynulá a bezproblémová komunikace. Důraz je kladen především na 

komunikaci elektronickou, která je dnes ze strany zákazníků velmi žádaná. K 31. 12. 2017 

bylo evidováno 3 416 žádostí, tj. 10,5 % z celkového počtu aktivních odběrných míst, kde již 

byla sjednána e-faktura. Tuto službu je možné objednat prostřednictvím on-line formuláře na 

www stránkách společnosti, který je dostupný také přes QR kód tištěný na každé obálce 

s fakturou. 

Kromě toho má odběratel možnost přímo prostřednictvím formulářů dostupných z www 

stránek vyřídit změnu odběratele, nahlásit změny na stávající smlouvě jako je sjednání 

zálohových plateb, změna příjmení, počtu osob, změna korespondenční adresy, čísla účtu atd., 

podat žádost o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky nebo objednat čištění kanalizace. To 

vše bez nutnosti návštěvy sídla společnosti. 

Počátkem roku 2017 bylo uvedeno do ostrého provozu pořizování on-line odečtů pomocí 

mobilního telefonu. Tímto se zkrátila doba pro zpracování dat a zákazník již obdrží fakturu do 

několika málo dnů po provedení odečtu. Velká pozornost je věnována vymáhání pohledávek 

po lhůtě splatnosti. Velmi se osvědčilo využití pracovníka v terénu pro kontrolu odběrných 

míst i s možností řešení pohledávek.  

V uplynulém roce vystavilo obchodní oddělení celkem 39 893 faktur a evidovalo 30 656 

uzavřených smluv, z toho 11 122 (34,2 %) smluv je již v souladu s novelou zákona č. 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která ukládá vlastníkům 

příp. provozovatelům vodovodu nebo kanalizace uvést smlouvy s odběratelem uzavřené před 

účinnosti tohoto zákona do souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona do 1. ledna 

2024. 

 

Vývoj počtu zaměstnanců a zaměstnanecká politika 

Společnost zaměstnávala v roce 2017 241,13 přepočtených zaměstnanců. Průměrný 

přepočtený stav zaměstnanců se proti předchozímu roku se zvýšil o 1,03 zaměstnance. 

Potřeba nárůstu zaměstnanců vyplývá jednak z odborného zajištění zvyšující se náročnosti 

v investiční činnosti ale i z potřeby zajištění náhrady za odcházející zaměstnance do důchodu. 

Produktivita výnosů na jednoho zaměstnance činila 1 569 tis. Kč a vzrostla o 2,2 %.  

Základní podmínky péče o zaměstnance včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zaměstnanců vyplývají z uzavřené kolektivní smlouvy a navazujících vnitřních směrnic. 

Velká pozornost je věnována zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců. Pro odborný růst 

zaměstnanců jsou zabezpečována školení, odborné kurzy, semináře a exkurze. Všem 

zaměstnancům společnosti je poskytováno závodní stravování, penzijní připojištění a v rámci 

sociálního a stimulačního fondu pak možnost dalšího čerpání na rekreace, sport, zdravotní 

péči, kulturu, odměny za životní a pracovní jubilea a jiné. 

 



 6 

Cíle společnosti na příští období 

 

V oblasti našich hlavních činností a majetku 

Hlavním cílem společnosti je plynulé zásobování našich odběratelů pitnou vodou 

v odpovídajícím množství, kvalitě a tlaku. Prioritou je minimalizace doby přerušení dodávek 

pitné vody z důvodu havárií na vodovodech. V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod 

je cílem nepřerušované odvádění odpadních vod od odběratelů. U čistíren odpadních vod je to 

dodržení limitů kvality a množství odpadní vody dle platných povolení vypouštění odpadních 

vod do toků. 

V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES  zavádíme do všech oblastí činnosti společnosti opatření ochrany osobních 

údajů fyzických osob GDPR. 

V oblasti majetku máme dlouhodobý zájem o postupný majetkový převod infrastrukturního 

majetku vodovodů a kanalizací jiných vlastníků do majetku společnosti formou zvýšení 

základního kapitálu, který by splácel nepeněžními vklady právě tímto majetkem vodovodů a 

kanalizací, hospodářsky využitelným společností. 

 

V cenové a obchodní politice 

V cenové politice je strategickým cílem představenstva nadále udržet jednotnou cenu vodného 

a stočného u provozovaného majetku vodovodů a kanalizací. K narušení jednotné ceny 

vodného a stočného může dojít z důvodů dalšího poskytnutí dotace z Operačního programu 

Životní prostředí a uplatnění tzv. finančního modelu výpočtu ceny pro vodné nebo stočné na 

infrastrukturním majetku jednotlivého investora takové stavby.   

 

V investicích a opravách 

V roce 2018 připravujeme investice v celkovém objemu 83,900 mil. Kč. Z toho v oblasti 

vodovodů cca 41,522 mil. Kč, v oblasti kanalizací cca 33,233 mil Kč a 9,145 mil. Kč 

v ostatních investicích. Nejdůležitější stavební investicí v roce 2018 je rekonstrukce střechy 

budovy filtrace a čerpací stanice na úpravně vody Ostrožská Nová Ves za 12,5 mil. Kč. Tato 

stavba je o to složitější, že výměna střechy je realizována za plného provozu úpravny a 

nutnosti dodržení kvality vyrobené pitné vody. Připravujeme rovněž rozšíření technologie 

čistírny odpadních vod Uherské Hradiště o sušárnu kalů za cca 50 mil. Kč. Na tuto akci 

chceme získat dotaci z příslušného dotačního titulu. Dalším důležitým záměrem v investicích 

bude rozšíření technologie úpravny vody Kněžpole o filtraci aktivním uhlím pro odstranění 

pesticidů v pitné vodě.   

V opravách pro rok 2018 je v plánu náklad 51,143 mil. Kč. Z toho v oblasti vodovodů cca 

10,205 mil. Kč, v oblasti kanalizací cca 39,140 mil. Kč a v ostatních opravách 1,798 mil. Kč. 

Převážná většina investic a oprav je směřována do oblasti ochrany životního prostředí.  

 

Finanční situace 

Zabezpečení finanční stability je prioritním cílem společnosti. Plánovaný investiční program a 

opravy budou přizpůsobeny aktuální situaci na straně příjmů společnosti tak, aby se 

společnost nedostala do finančních potíží a mohla řádně hradit veškeré své závazky vůči státu, 

peněžním ústavům, dodavatelům a zaměstnancům. Důležitým úkolem je minimalizace 

pohledávek a jejich důsledné vymáhání. 
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Záměrem společnosti je dosažení výsledku hospodaření - zisku ve výši minimálně 12 mil. Kč 

bez dalšího zvýšení ceny vodného a stočného bez DPH v průběhu roku 2018. Představenstvo 

předpokládá, že vytvořený zisk se převážně využije na reprodukci stávajícího majetku.  

 

V Uherském Hradišti 5. 4. 2018 

 

 

 

 

       Ing. Lubomír Trachtulec 

                 předseda představenstva 

          Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.  
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