
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 
o  podnikatelské  činnosti a  stavu  majetku společnosti VaK Kroměříž, a.s. 
 
Vážení akcionáři, dámy a pánové,  
 
          představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. předkládá řádné valné 
hromadě akcionářů zprávu o podnikatelské činnosti, výsledcích hospodaření a stavu majetku 
společnosti za rok 2017, která má zhodnotit plnění základního poslání společnosti, tj. zásobování pitnou 
vodou, odvádění a čištění odpadních vod a plnění cílů v rozvoji společnosti.  
V uplynulém roce akciová společnost splnila valnou hromadou a představenstvem společnosti 
stanovené podnikatelské cíle, a to nejen v hlavních ukazatelích jako je zisk, výplata podílů na zisku 
akcionářům společnosti, ale i v kvalitě dodávané pitné vody, v množství odkanalizování, čištění 
odpadních vod, plnění plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, v realizaci investičních akcí 
v oblasti dodávky pitné vody a čištění odpadních vod a hlavně v kvalitě ve vztahu k akcionářům a 
zákazníkům společnosti. Pokračovali jsme v nepřetržité a náročné práci naplňující naše základní 
poslání – výroba a dodávka pitné vody odběratelům a odvádění a čištění odpadních vod při zachování 
společensky přijatelné ceny vodného a stočného. Při jejím stanovení jsme se museli řídit vývojem cen 
stanovených ve finanční analýze, která byla sestavena a propočtena pro stanovení výše podpory 
dotovaných investic. Dodržování finanční analýzy dává poskytovatelům dotace (SFŽP ČR a Evropská 
unie), garanci, že výše prostředků získaných z vodného a stočného bude v budoucnu postačovat na 
obnovu stávajícího majetku společnost. Cílem představenstva bylo a vždy bude zachování kolegiální 
ceny vodného a stočného pro naše zákazníky, vždy vyvážené a pod hranicí stanovené sociálně únosné 
ceny. Zároveň takové ceny, která svým přiměřeným ziskem bude zajišťovat obnovu majetku a současně 
rozvoj akciové společnosti se zachováním dividendové politiky pro své akcionáře. K tomu jsme se 
zaměřili na zefektivnění řídící práce, zvýšení produktivity práce, snížení provozních nákladů a dosažení 
co nejlepších hospodářských výsledků, aniž by došlo ke snížení úrovně poskytovaných služeb 
akcionářům a zákazníkům společnosti. Naše cena vodného a stočného patřila tradičně k těm nižším 
v České republice, při zisku 14 351 tis. korun a výnosech 310 315 tis. korun. Tímto hospodářským 
výsledkem úspěšně opět navazujeme na dobré výsledky z let minulých, když jsme překročili plánovaný 
hospodářský výsledek o 2 351 tis. korun. Ve výsledku hospodaření společnosti se ale výrazně projevilo 
zvýšení nákladů na likvidaci kalů z čistíren odpadních vod z 350,- Kč/t na 850 Kč/t, celkem o 4 500 tis. 
korun a snížení tržeb u společnosti Sladovny Soufflet ČR, našeho největšího odběratele o 2 856 tis. Kč, 
která upravila technologie máčení sladu s nižší spotřebou pitné vody.  
Společnost byla po celé účetní období solventní a byla schopna plnit své závazky. I když v roce 2017 
vykázala společnost zisk, nevznikla jí za zdaňovací období roku 2017 povinnost odvodu daně z příjmů 
právnických osob, kromě účtování o odložené dani ve výši 4 811 tis. Kč.  Celkové pohledávky po lhůtě 
splatnosti činily 4 452 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo k poklesu o 1 343 tis. Kč. Problematice pohledávek 
věnovalo představenstvo společnosti i management trvalou a soustavnou péči.  Hospodářským 
výsledkem za tok 2017 úspěšně navazujeme na dobré výsledky z let minulých. Překročený hospodářský 
výsledek znamená pro akcionáře společnosti výplatu podílů na zisku a pro zaměstnance výplatu podílu 
na zlepšeném hospodářském výsledku společnosti. Spokojený akcionář a zaměstnanec je dobrým 
předpokladem dobře fungující akciové společnosti. Představenstvo i vedení společnosti si uvědomuje, 
že pro růst společnosti potřebují motivované zaměstnance a klid pro svou práci.  

Přestože byl rok 2017 ve srovnání s rokem 2016 více deštivým, dále pokračovaly poklesy 
hladiny podzemních vod na našich prameništích. Tuto situaci jsme vyřešili v listopadu 2017, kdy jsme 
dokončili obnovu jímacího území Hulín včetně vystrojení 10 vrtů, rekonstrukce čerpací stanice 
s výměnou čerpací techniky, elektro instalace, řízení s dálkovým přenosem, odplynění surové vody a 
obnovu přivaděče surové vody v délce 7,5 kilometrů. Stavba byla uvedena v listopadu 2017 do trvalého 
provozu. V oblasti odpadních vod jsme přijali „Strategický plán výstavby ČOV“ v působnosti společnosti 
a to v obcích, kde naše společnost vlastní a provozuje převážnou část kanalizační sítě. Strategický plán 
zahrnuje výstavbu 21 malých čistíren odpadních vod. Odhadované náklady na celkovou jejich výstavbu 
činí 699 mil. korun. V roce 2017 byly podány žádosti o dotaci na SFŽP ČR dvě akce, a to „Kanalizace 
a ČOV Hlinsko pod Hostýnem“, rozpočet projektu činil 27 510 tis. Kč bez DPH a „Kanalizace a ČOV 
Počenice – Tetětice – centrální sběrač a podchycení výustí“ s rozpočtem 44 737 tis. Kč bez DPH.  
V červnu jsme pak obdrželi informaci od Výběrové komise řídícího orgánu Operačního programu životní 
prostředí 2014 – 2020, že dne 13.6. 2017 byly schváleny a doporučeny k financování oba naše projekty.  
Za posledních pět let nám byly poskytnuty dotace z Operačního programu životní prostředí a EU a ze 
Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 212,7 milionů korun a z MZE 25 428 tis. Kč. Rozdíl 
finančních prostředků u všech výše uvedených staveb byl financován z rozpočtu společnosti Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a.s.  



Vlastní hospodářské výsledky společnosti se odvíjely od klimatických podmínek. Přestože rok 
2017 by ve srovnání s rokem 2016 více deštivým, dále pokračovaly poklesy hladiny podzemních vod 
na našich prameništích v závislosti na čerpání. Při zjištění většího poklesu hladin jsme pak čerpání 
snížili a nahradili je jinou lokalitou, tak aby nedocházelo k dramatickým poklesům. Tuto situaci jsme 
vyřešili v listopadu 2017 po kolaudaci přivaděče z prameniště Hulín na úpravnu vody v Kroměříži. 
Potvrdila se tak správnost dlouhodobé koncepce hledání a budování nových zdrojů pitné vody pro celou 
oblast působnosti akciové společnosti. I přes tytu skutečnost zásobování odběratelů pitnou vodou bylo 
po celé hodnocené období plynulé, bez vážných poruch. Kvalitě vody byla soustavně věnována prioritní 
pozornost naší akreditované laboratoře.  

Poslední valná hromada společnosti se uskutečnila v dubnu 2017 s tím, že rozdělila 
hospodářský výsledek ve výši 20 142 tis. Kč. Část z tohoto zisku ve výši 1 500 tis. korun byla přidělena 
i do sociálního fondu pro zaměstnance a část ve výši 8 061 tis. korun se vracela do investičního fondu 
na rekonstrukce a modernizace zařízení společnosti. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na akcionáře, 
kterým byly vyplaceny podíly na zisku ve výši 8 567 tis. korun, tj. 11,- Kč na 1 akcii a výplatu podílů na 
zisku členům představenstva a dozorčí rady.  

Představenstvo společnosti v roce 2017 pracovalo ve složení Ing. Ladislav Lejsal ve funkci  
předsedy představenstva, Mgr. Jaroslav Němec ve funkci místopředseda představenstva a členové 
Mgr. Radek Vondráček, Mgr. Pavel Horák, PhDr. Pavel Motyčka Ph.D., Marek Šindler, Ing. Věra 
Sigmundová. V roce 2017 se sešlo celkem 12 řádných zasedáních, z nichž jedno bylo společné 
s dozorčí radou. Účast na zasedáních byla velmi dobrá, žádné zasedání nebylo nutné zrušit z důvodů 
nízké účasti. Všechny absence byly řádně a včas omluveny. Na pořadech zasedání představenstva 
společnosti byla vždy zabezpečena kontrola usnesení, hodnocení plnění hospodářského plánu včetně 
stanovení nových úkolů a opatření, vycházejících z činnosti akciové společnosti. Výsledky hospodaření 
se předkládaly dozorčí radě. Představenstvo dále na svých zasedáních řešilo koncepční úkoly, zejména 
v oblasti investiční politiky, oprav majetku, cenové politiky, přípravy a vyhodnocení řádné valné 
hromady, dále pak přípravy finančního plánu, úvěrovou politiku, audit společnosti, ochranu 
akcionářských práv, soudní spory, žádosti a připomínky akcionářů. Potrápily nás reklamace vycházející 
z uzavřené Smlouvy na “Rekonstrukci a rozšíření úpravny vody v aglomeraci  Kroměříž“, se 
společnostmi IMOS group s.r.o. a ARKO TECHNOLOGY, a.s., kde jsme byli nuceni vystavit smluvní 
pokuty za včasné neodstranění reklamovaných vad v částce 780 tis. korun a 1 360 tis. korun. Vzhledem 
k tomu, že smluvní pokuty nebyly uhrazeny, podali jsme žádost prostřednictvím KB, a.s., na PPF banku, 
a.s., v Praze, před soudním vymáháním smluvní pokuty, o plnění z bankovní záruky. Naší žádosti bylo 
vyhověno a požadované částky uhrazeny z bankovní záruky. V prosinci 2017 byl ke Krajskému soudu 
v Brně, podán Odpor proti platebnímu rozkazu ze dne 30.10.2017 od žalobkyně ARKO TECHNOLOGY, 
a.s., o zaplacení částky ve výši 1 360 000, 00 Kč a 4 080 Kč s příslušenstvím.   

Představenstvo společnosti věnuje trvalou pozornost i péči o majetek společnosti a to jak 
formou oprav, tak i rekonstrukcí. Na opravy bylo vynaloženo celkem 64 756 tis. Kč.  Na nové investice, 
které mají pro společnost velký význam, jsme v uplynulém roce vynaložili částku 96 200 tis. Kč., z toho 
bylo financováno 25 428 tis. Kč dotačně, 38 000 tis. Kč úvěrem a z vlastních prostředků bylo 
financováno za 31 517 tis. Kč nových investic. Na splátkách investičních úvěrů bankám a Zlínskému 
kraji jsme uhradili částku 18 841 tis. Kč. Tyto úvěry jsou spojeny s dofinancováním evropských dotací, 
které jsme využily na rekonstrukce čistíren odpadních vod a Úpravny vody v Kroměříži. Rozhodující 
část investic směřovala do obnovy vodohospodářského majetku společnosti. Naplňujeme tak základní 
strategii oboru vodovodů a kanalizací, a to postupné zajištění samofinancovatelnosti provozu, obnovy 
a rozvoje vodohospodářské infrastruktury společnosti.  

Představenstvo společnosti předloží valné hromadě návrh na schválení řádné účetní závěrky, 
rozdělení zisku a návrh na schválení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům 
představenstva, dozorčí rady a oznámení o odstoupení člena představenstva Mgr. Vondráčka Radka a 
návrh na volbu nového člena představenstva 

Nyní k jednotlivým oblastem  našeho základního poslání – výroba a dodávka pitné vody 
odběratelům a odvádění a čištění odpadních vod: 
 
Oblast zásobování  pitnou vodou 
 

Na úseku výroby a dodávky  pitné  vody bylo přímým odběratelům dodáno celkem 4 367 tis. m3, 
z toho v kategorii  obyvatelstvo  2 766 tis.m3  a ostatním odběratelům 1 601 tis. m3.  Při porovnání 
s rokem 2016 došlo k celkovému poklesu fakturace vodného o 0,37%. Našim hlavním cílem v této 
oblasti je neustálé zlepšování kvality dodávané vody a hledání nových odběratelů. K tomu byla 
zaměřena činnost jednotlivých středisek. Spočívá v kontrole napojení jednotlivých nemovitostí, čištění 



vodovodních sítí, akumulací vodojemů, odkalování problémových úseků sítí a v rekonstrukci 
technologických zařízení.  

 
V celém okrese Kroměříž bylo zásobování pitnou vodou plynulé, bez vážnějších poruch, mimo 

konce roku 2017, kdy díky velkým mrazům došlo k velkému počtu poruch bez náhradního zásobování. 
Díky profesionálnímu přístupu našich zaměstnanců byla dodávka pitné vody vždy obnovena 
v přijatelném termínu pro odběratele. Po dobu odstranění poruch na rozvodné síti, docházelo k 
omezování dodávek vody spotřebitelům jen místně a krátkodobě. Odstávky byly podle potřeby a počasí 
v závislosti na teplotě dokonale řešeny náhradním nouzovým zásobováním. Zpracované bilance hovoří 
o dostatečných zdrojích kvalitní podzemní pitné vody. Kvalita dodávané vody je jednou z hlavních priorit 
a je soustavně sledována akreditovanou laboratoří a.s. Četnost a rozsah prováděných rozborů plně 
odpovídá příslušným státním normám a požadavkům Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.  
 
Oblast vody odkanalizované 
 
 Celkové množství fakturovaných odpadních vod v roce 2017 činilo 4 899 tis. m3, z toho v 
kategorii obyvatelstvo 2 375 tis. m3 v kategorii ostatní odběratelé 2 524 tis. m3. Při porovnání skutečnosti 
roku 2017 s rokem 2016 můžeme konstatovat, že došlo k poklesu fakturace stočného o 1,21 %. Zvláštní 
péče byla věnována odběratelům, kteří využívají své studny a vypouští znečištěnou vodu do naší 
kanalizace a přepočtu plochy pro výpočet srážkových vod. V tomto úkolu budeme pokračovat i 
v následujícím roce.  
          Těžiště činnosti provozních středisek se soustřeďuje na kontrolu napojení jednotlivých 
odběratelů, běžnou údržbu kanalizace a objektů na stokové síti, odstraňování poruch a čištění stokové 
sítě. Společnost dále průběžně řeší nedostatečný technický stav kanalizačních sítí v některých 
lokalitách, včetně dobudování dalších částí kanalizací, sběračů a výtlaků na čistírny odpadních vod.  
 
Čistírny odpadních vod 
 

V současnosti provozuje 15 čistíren odpadních vod, z toho 13 vlastníme a 2 provozujeme na 
základě smlouvy o provozování. Dále průběžně řešíme nedostatečný technický stav kanalizačních sítí 
v některých lokalitách, včetně dobudování dalších částí kanalizací, sběračů a výtlaků na čistírny 
odpadních vod. V průběhu 6 let jsme realizovali rozsáhlé projekty na rekonstrukce a intenzifikace 
čistíren odpadních vod v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Byla 
dokončena rekonstrukce ČOV v Hulíně, Chropyni a napojení obce Bezměrov na ČOV v Postoupkách. 
Z vlastních prostředků jsme realizovali i další etapu rekonstrukce ČOV Holešov. Menšími opravami 
procházejí průběžně všechny vlastněné ČOV. Všechny tyto čistírny odpadních vod splňují náročné 
požadavky Evropské unie a nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. V nejbližších 10 letech bude naše společnost ve 
spolupráci s ostatními obcemi muset řešit přiměřené čištění v řadě obcí vzhledem k tomu, že bude 
postupně končit platnost povolení k vypouštění do vod povrchových. Z těchto důvodů představenstvo 
společnosti přijalo „Strategický plán výstavby ČOV“ v působnosti společnosti a to v obcích, kde naše 
společnost vlastní a provozuje převážnou část kanalizační sítě. Strategický plán zahrnuje výstavbu 21 
malých čistíren odpadních vod. Odhadované náklady na celkovou jejich výstavbu činí 699 mil. korun. 
V roce 2017 byly pro podání žádostí o dotaci na SFŽP ČR připraveny dvě akce, a to „Kanalizace a ČOV 
Hlinsko pod Hostýnem „ rozpočet projektu 27 510 tis. Kč bez DPH a „Kanalizace a ČOV Počenice – 
Tetětice – centrální sběrač a podchycení výustí“, s celkovým rozpočtem 44 737 tis. Kč bez DPH. V roce 
2018 budou podány další dvě žádosti, a to na výstavbu ČOV Střílky a Prusinovice. V letech 2018-2019 
pak na výstavbu ČOV Pačlavice a Podhradní Lhota. Další výstavba se bude odvíjet od ekonomických 
možností společnosti v návaznosti na možnost získání dalších dotací. 
 
Personální oblast a zaměstnanci 
 
            Personální politika společnosti v roce 2017 vycházela z rozhodnutí představenstva společnosti 
a z cíle zajistit a pokrýt všechny své činnosti kvalifikovaným, vysoce odborným a profesně zdatným 
personálem při dodržení optimálního počtu zaměstnanců na jednotlivých střediscích. Společnost 
zaměstnávala v roce 2017 v přepočteném stavu 188 zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2016 došlo 
k poklesu o 3 zaměstnance. Mzdový vývoj probíhal v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou. 
Spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací je korektní. V souladu s ustanovením 
Kolektivní smlouvy vynakládá naše společnost finanční prostředky na zajištění svých sociálních 
zaměstnaneckých programů, zejména na stravování, životní a pracovní výročí, rekreace, sportovní a 



kulturní akce zaměstnanců. Společnost rovněž přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění a 
životní pojištění. Tyto dvě položky byly v roce 2017 předmětem kontroly Ministerstva financí ČR, zda se 
jedná o oprávněný náklad v kalkulaci usměrňované ceny za vodné a stočné. Kontrola nebyla uzavřena. 
Další sociální výhody přináší zaměstnanecké účty v rámci sociálních nákladů ve společnosti. Kontrola 
prováděná pověřenými zaměstnanci na všech úrovních řízení přispěla k tomu, že v průběhu roku 
nedošlo k žádnému smrtelnému ani k těžkému pracovnímu úrazu. 
 
Oblast životního prostředí 
 
Naše společnost považuje přístup k životnímu prostředí za velmi důležitý a z těchto důvodů velmi citlivě 
přistupuje k vodě, jako surovině, a to ve všech výrobních procesech, jak při výrobě pitné vody, tak i při 
čištění odpadních vod. Do řízení našich činností zavádíme nejnovější poznatky z oboru, které pomáhají 
šetření životního prostředí.   
 
Hodnota  vlastního kapitálu v r. 2017 
 
Hodnota vlastního kapitálu akciové společnosti k 31.12. 2017 činila 1 030 825 tis. Kč. Přepočtená 
hodnota na jednu akcii byla 1 323,- Kč. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení o 3,- Kč na jednu akcii. 

 
V posledním bodě bych Vás chtěl seznámit s rozhodujícími cíli, které si představenstvo 

společnosti stanovilo pro rok 2018 : 
 

Poř. č. Název akce 

1.  Naplňování usnesení valné hromady 

2.  Udržet dobrou spolupráci a vzájemnou podporu s městy a obcemi, akcionáři společnosti 

3.  Zajistit výplatu podílů na zisku akcionářům společnosti 

4.  Realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku společnosti, jehož 
cílem je zajistit včasnou obnovu infrastrukturního majetku společnosti 

5.  Pokračovat v realizaci investičních akcí v oblasti dodávky pitné vody a čištění odpadních 
vod, které mají rozhodující význam pro zlepšení životního prostředí 

6.  Pokračovat v přípravách projektů pro podání žádostí o dotace z dotačních titulů 
poskytujících finanční prostředky z Evropské unie na výstavbu čistíren odpadních vod 
v obcích Střílky, Prusinovicích, Podhradní Lhota a z Ministerstva zemědělství ČR na 
„Obnovu vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavba VDJ Chropyně“. 

7.  Zahájit výstavbu investičních akcí spolufinancovaných ze SFŽP a to : 
a) Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice – centrální sběrač a podchycení výustí, na které 
jsme podali žádosti o dotace na SFŽP ČR. 
b) „Kanalizace  a ČOV Hlinsko pod Hostýnem“. 

8.  Pokračovat ve finanční podpoře měst a obcí při přípravě a realizaci projektů na rekonstrukce 
vodovodů a kanalizací nebo výstavbu kanalizačních čerpacích stanic na stávající ČOV, 
které vycházející z plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, z Evropských 
fondů a projektů schválených představenstvem společnosti 

9.  Řešit havarijních situace 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

10.  Usnadňovat zákazníkům přístup ke službám, které poskytujeme v zákaznických centrech 
v Kroměříži a Holešově 

11.  Sledovat spokojenost zákazníků a zveřejňovat výsledky  

12.  Pokračovat ve snižování ztrát nefakturované vody 

 
Vážení akcionáři, 

 

 uplynulý rok znovu potvrdil, že pracovní kolektiv akciové společnosti Vodovody a kanalizace 

Kroměříž, řízený českým managementem společnosti, vodárenskými odborníky a podporovaný nejen 

majoritním akcionářem, dokáže řešit, ale i zabezpečit splnění všech rozhodujících úkolů akciové 

společnosti na úseku zásobování pitnou vodou, odkanalizování, čištění odpadních vod a získávání 

dotací z Evropských fondů. Za toto pracovní nasazení a dobrou spolupráci jim patří velké poděkování. 

Opakovaně jsme potvrdili, že naše společnost je stabilní a chce Vám být spolehlivým partnerem. 

Z těchto důvodů byla i naše společnost založena.  
  



Závěrem mi ještě dovolte, abych vyslovil poděkování nejen všem členům představenstva a 
dozorčí rady společnosti, ale i všem spolupracovníkům a zaměstnancům za jejich úsilí, iniciativu a 
zodpovědnost, se kterou přistupovali k nelehkým úkolům a podíleli se tak na dosažení velmi příznivých 
výsledků společnosti za rok 2017.                                            

                      
 
 

                  Ing. Lejsal Ladislav                                                                               
předseda představenstva      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚVODNÍ SLOVO                                                     
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA       
 
Vážení akcionáři,  
                       
 předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž za rok 
2017, která by Vám, akcionářům společnosti, měla zobrazit základní charakteristiku hodnoceného 
období a krátké připomenutí významných událostí a vývojových mezníků v činnosti společnosti za rok 
2017. Tento rok byl dvacátým čtvrtým rokem naší akciové společnosti od jejího založení v roce 1993. 
Po celé období fungování společnosti jsme my, i naši předchůdci vždy usilovali o vybudování stabilní 
vodohospodářské firmy, která zajišťuje komplexní vodohospodářské služby nejen v kroměřížském 
regionu, a to jak pro obyvatelstvo, zemědělství, tak i podnikatelskou sféru.  
Domníváme se, že s odstupem právě těchto dvaceti čtyř let, se nám tyto služby daří velmi dobře 
naplňovat a jejich kvalita se výrazně zvýšila. To vše při zachování společensky přijatelné ceny vodného 
a stočného pro naše odběratele i akcionáře společnosti s maximálním čerpání nejen evropských dotací. 
Naše cena vodného a stočného patřila tradičně k těm nižším v České republice, při zisku 14 351 tis. 
korun a výnosech 310 milionů korun. Tímto hospodářským výsledkem úspěšně opět navazujeme na 
dobré výsledky z let minulých. Do hospodaření společnosti se ale výrazně projevilo zvýšení nákladů na 
likvidaci kalů z čistíren odpadních vod z 350,- Kč/t na 850 Kč/t, celkem o 4 500 tis. korun a snížení tržeb 
u společnosti Sladovny Soufflet ČR, našeho největšího odběratele o 2 856 tis. Kč, která upravila 
technologie máčení sladu s nižší spotřebou pitné vody.  
Překročený hospodářský výsledek znamená pro akcionáře společnosti výplatu podílů na zisku, který i 
za rok 2017 zůstává na hodnotě 11,- korun na jednu akcii a pro zaměstnance společnosti výplatu podílu 
na zlepšeném hospodářském výsledku společnosti. Spokojený akcionář a zaměstnanec je dobrým 
předpokladem dobře fungující akciové společnosti, a to se letos opět podařilo. Představenstvo i vedení 
společnosti si uvědomuje, že pro růst společnosti potřebují motivované zaměstnance a klid pro svou 
práci.  

V uplynulém roce akciová společnost splnila valnou hromadou a představenstvem společnosti 
stanovené podnikatelské cíle, a to nejen v hlavních ukazatelích jako je zisk, výplata podílů na zisku 
akcionářům společnosti, ale i v kvalitě dodávané pitné vody, v množství odkanalizování, čištění 
odpadních vod, plnění plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, v realizaci investičních akcí 
v oblasti dodávky pitné vody a čištění odpadních vod a hlavně v kvalitě ve vztahu k akcionářům a 
zákazníkům společnosti. Nezapomněli jsme také na přípravu projektů pro podání žádostí o dotace 
z dotačních titulů poskytujících finanční prostředky z Evropské unie nebo z Ministerstva zemědělství 
ČR. Dokázali jsme zajistit čerpání prostředků z Ministerstva zemědělství ČR. Jedná se o investiční akci 
„Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody 
na úpravnu vod“, která může zajistit až 100 l/s surové pitné vody z prameniště Hulín na Úpravnu vody 
v Kroměříži. Začali jsme plnit „Strategický plán výstavby malých ČOV“ v působnosti akciové společnosti 
a to v obcích, kde naše společnost vlastní a provozuje převážnou část kanalizační sítě. Strategický plán 
zahrnuje výstavbu 21 malých čistíren odpadních vod. Odhadované náklady na celkovou jejich výstavbu 
činí 699 mil. korun. V lednu 2017 jsme podali žádosti o dotaci na výstavbu „Kanalizace a ČOV Počenice 
– Tetětice – centrální sběrač a podchycení výustí“ a „Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem“  
V červnu jsme pak obdrželi informaci od Výběrové komise řídícího orgánu Operačního programu životní 
prostředí 2014 – 2020, že dne 13.6. 2017 byly schváleny a doporučeny k financování oba naše projekty.  

Pokračovali jsme v nepřetržité a náročné práci naplňující naše základní poslání – výroba a 
dodávka pitné vody odběratelům a odvádění a čištění odpadních vod. I v tomto roce jsme se zaměřili 
na zefektivnění řídící práce, zvýšení produktivity práce, snížení provozních nákladů a dosažení co 
nejlepších hospodářských výsledků, aniž by došlo ke snížení úrovně poskytovaných služeb akcionářům 
a zákazníkům společnosti.  

 Voda je život, chraňme ji.  Voda není 

komerčním produktem jako ostatní výrobky, ale 

spíše dědictvím, které musí být chráněno. Mít čisté 

potoky, řeky a hlavně zdroje pitné vody je i do 

budoucna cílem představitelů akciové společnosti 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
 



Přestože byl rok 2017 ve srovnání s rokem 2016 více deštivým, dále pokračovaly poklesy 
hladiny podzemních vod na našich prameništích. Tuto situaci jsme vyřešili v listopadu 2017, kdy jsme 
dokončili obnovu jímacího území Hulín včetně vystrojení 10 vrtů, rekonstrukce čerpací stanice 
s výměnou čerpací techniky, elektro instalace, řízení s dálkovým přenosem, odplynění surové vody a 
obnovu přivaděče surové vody v délce 7,5 kilometrů.  
Kvalitě vody byla soustavně věnována prioritní pozornost naší akreditované laboratoře. Dobrá 
spolupráce a vzájemná podpora s městy a obcemi (akcionáři společnosti) patří k dlouhodobým prioritám 
našeho podnikání, a to nejen v těch případech, kde vlastníme vodohospodářskou infrastrukturu, ale i 
tam, kde ji na základě smluv o provozování provozujeme. 
  

Jsme klasickým přirozeným monopolem, který musí nést odpovědnost za to, že všechny 
systémy zásobování, odvádění a čistění vod musí fungovat i v mimořádných situacích. Je to velký 
závazek, z něhož vyplývá potřeba vysoce profesionálního přístupu členů představenstva, dozorčí rady, 
ale především i managementu společnosti. Společnost se může více než kdykoli předtím spolehnout 
na profesionalitu a odbornost všech svých zaměstnanců. To je její důležitou silnou stránkou, kterou 
hodláme nadále rozvíjet. Podnikáme celou řadu kroků, abychom si dokázali udržet stávající talentované 
zaměstnance, spolupracujeme s učňovským školstvím v Kroměříži, umožňujeme učňům odbornou praxi 
v naší společnosti. Spolupracujeme se zaměstnanci společnosti na jejich profesním rozvoji a nabízíme 
na základě výběrového řízení pracovní příležitosti ve společnosti podle pravidel z uzavřené Kolektivní 
smlouvy. 
 
 
Vážení akcionáři, 
 
 závěrem mi ještě dovolte, abych vyslovil poděkování nejen všem členům představenstva a 
dozorčí rady společnosti, ale i všem spolupracovníkům a zaměstnancům za jejich úsilí, iniciativu a 
zodpovědnost, se kterou přistupovali k nelehkým úkolům a podíleli se tak na dosažení příznivých 
výsledků společnosti za rok 2017. 
             
 
 
 
 

                                                                                     Ing. Lejsal Ladislav 
                                                                               předseda představenstva                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 


