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Vodník 1/2015

ZATMĚNÍ SLUNCE 20.3.2015
 Vím, že Vodník je časopis, který by se měl zabývat tím, co je 
nového v naší společnosti a články by měly mít odborný charak-
ter s vodárenskou tématikou. Nicméně jsem usoudil, že i drobné 
odlehčení nebude na škodu. 
 Asi těžko se najde někdo, kdo by nezaregistroval zatmění 
slunce, ke kterému došlo v pátek, 20. března, léta páně roku to-
hoto. Podobnou událost můžeme očekávat zas za dalších 11 let, 
takže jsem neváhal a využil této příležitosti k vytvoření fotodoku-
mentace. 
 Jak moc se povedlo, můžete sami posoudit, takže dost řečí, 
jde se na fotky.

Martin Břeň
mistr ČOV Holešov
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ÚVODNÍ SLOVO - UŽ JSME ZASE V DALŠÍM ROCE

 Vážení čtenáři, milí kolegové, 
dovolte mi prostřednictvím našeho prvního 
čísla vodárenského zpravodaje, dodatečně Vás 
přivítat v roce 2015. 
 A jaký vlastně byl ten rok předcházející? 
Myslím, že pro vodárnu to byl rok velmi vydaře-
ný. Podařilo se úspěšně realizovat dotační stav-
bu odkanalizování obce Bezměrov s výtlakem 
na ČOV Postoupky, dále uvést do trvalého pro-
vozu Úpravnu vody Kroměříž a realizovat opra-
vy za více než 50 mil. Kč. Kromě toho vynaložila 
společnost také 56,5 mil. Kč na investiční akce 
(z toho 14 mil. Kč bylo financováno z dotačních 

prostředků) a dosáhla tržeb přes 293 mil. Kč. Vý-
sledek hospodaření byl tedy stejně jako v minu-
lých letech ve velmi pěkné výši, a to necelých 17 
mil. Kč.  
 Dále se společnost pustila do úpravy více 
jak 25 tis. smluv o dodávkách vody a odvádění 
a čištění odpadních vod, jak vyplývá z novely zá-
kona o vodovodech a kanalizacích, účinné od 1. 
1. 2014. Z důvodu velkého počtu smluv se jedná 
o časově velice náročný proces, do kterého se 
zaměstnanci společnosti plně vrhli v měsíci září 
loňského roku, a za tu dobu se nám podařilo 
předělat přes 12% doposud uzavřených smluv. 

Do souladu se zněním zákona musejí být všech-
ny smlouvy uvedeny do 1. 1. 2024.
 Jako každý rok proběhl ve společnosti 
finanční audit, nyní zaměřený na účetnictví 
roku 2014, který provedla auditorka Dipl. 
Ing. Ludmila Burešová. Audit stejně jako v 
předchozích letech dopadl na jedničku. Ke 
konci roku byla představenstvem společnos-
ti schválena nová cena vodného a stočného 
pro rok 2015, která je opět jednou z nejniž-
ších cen na Moravě, i když při jejím stanovení 
byla společnost značně ovlivněna podmínka-
mi finanční udržitelnosti projektů, na které jí 
byly poskytnuty dotace. 
 Jak jsem již na začátku uvedla, byl to rok 
pro společnost velmi úspěšný a za to patří 
velké díky nejenom členům představenstva, 
dozorčí rady a managementu společnosti, ale 
také všem zaměstnancům společnosti. Proto 
mi dovolte jménem vedení společnosti Vám 
všem za Vaši práci v uplynulém roce poděko-
vat. 
 A co nám přinese rok letošní? 
 Doufám, že pro vodárnu bude 22. rok její-
ho fungování minimálně tak úspěšný jako byl 
ten uplynulý a podaří se jí překonat nejenom 
běžné provozní problémy, ale i ty, se kterými 
se musí potýkat díky čilé legislativní činnosti 
našich zákonodárců. 
 Chtěla bych Vám všem popřát, aby ten le-
tošní rok byl pro Vás velmi vydařený, nejenom 
v rovině pracovní, ale hlavně v té osobní. 

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer

Ing. T. Andrýsková

NOVÉ TVÁŘE VE VAKU
V této rubrice Vám představujeme nové tvá-
ře společnosti. Smyslem je seznámit stávající 
zaměstnance s novým „přírůstkem“ do naší 
společnosti a prostřednictvím několika otá-
zek přiblížit jeho pracovní minulost, zkuše-
nosti a zájmy.
Dne 1.března 2015 nastoupil na pozici 
„provozní montér GIS“ pan Aleš Vožda.

 Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak Kro-
měříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. 
“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
 Do společnosti VaK Kroměříž jsem se hlá-
sil, protože jsem chtěl mít jistotu stabilního 
zaměstnání u zaměstnavatele, který v našem 
regionu zastává pozici prosperující a stabilní 
společnosti. Dojem ze společnosti byl pozitiv-
ní a zatím i nadále přetrvává.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak
dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici.
Kolegové bez praxe mohou napsat, kde stu-
dovali
 V minulosti jsem měl jedno zaměstnání 
s nástupem po ukončení vojenské základní 
služby. Působil jsem v různých technických 
i netechnických funkcích v útvarech AČR po 
dobu 20.let. V posledních dvou letech jsem 
pracoval jako řidič a údržbář u administrativní 
společnosti.
Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
 V zaměstnání je pro mě důležitý spoleh-
livý kolektiv, dobré pracovní podmínky a prá-
ce, která naplňuje a motivuje. 
Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy… čemu se věnujete po práci, plány do 
budoucna

 Jsem ženatý, dvě děti – synové 12, 22 let. 
Zájmy – sport, turistika, zahrada. Plánů do 
budoucna je spousta a obavám se, že některé 
ani nestihnu realizovat
Máte své životní krédo / motto, kterým se
řídíte?
Všechno se zdá nemožné, dokud to není ho-
tové.
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KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2015
 Není tomu tak dávno, co jste si v našem 
čtvrtletníku mohli přečíst něco málo o tom, 
jaké možnosti, práva ale i povinnosti plynou 
zaměstnancům naší společnosti z uzavřené 
Kolektivní smlouvy. Mezi ty, u zaměstnanců 
oblíbené a vítané, jistě patří nadstandardy a 
benefity, mezi ty, které si už ne tak moc při-
pouštíme, patří naše povinnosti vůči zaměst-
navateli. A přece je to rub a líc jedné mince. 
Těžko se můžeme těšit z přiznání nějakých 
výhod, pokud zaměstnavatel nebude pře-
svědčen o tom, že jeho zaměstnanci odvádí 
perfektní práci. 
 Obecným výčtem našich práv, ale i po-
vinností je Zákoník práce v užším spektru 
pak Kolektivní smlouva. A právě o Kolektivní 
smlouvě mi dovolte několik vět. Každoročně 
o ní mluvíme, každoročně o ní zástupci za-
městnanců jednají s vedením společnosti.
Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí k jednáním 
o Kolektivní smlouvě pro rok 2015.

 Při loňských jednáních se sešlo poměrně 
dost různorodých návrhů změn jak od za-
městnanců, tak od vedení společnosti. Byly 
zde návrhy na úpravu pracovní doby, řešily 
se podmínky příspěvku zaměstnavatele na 
životní pojištění, mzdy zaměstnanců, 
odměny dárcům krve, dovolená, nově 
zdravotní volno, rekreace na chatách a 
další. Všechny tyto návrhy byly v pro-
sinci loňského roku projednány no a ty, 
u kterých došlo k vzájemné shodě jsou 
ve svém výsledku zakotveny v Kolek-
tivní smlouvě.
Pokud se na zmíněná témata podívá-
me blíže, tak návrh:  
•	  pracovní doba – zůstala beze 

změn (jednalo se o návrhu zave-
dení pružné pracovní doby TH 
pracovníků). Beze změn s odů-
vodněním na možné negativní 
dopady chodu provozů a pracov-
ních útvarů.

•	  příspěvky zaměstnavatele na 
ŽP byly projednávány z důvodů 
úprav dotčených vnitropodniko-
vých směrnic vůči zákonu ( vý-
plata plnění v průběhu pojištění, 
uznatelnost daňového zvýhodně-
ní )

•	  mzdy zaměstnanců  -  rozhodnutí 
o navýšení mezd od 1.1.2015  o 2 
%

•	 •	odměny	dárcům	krevní	 plazmy	 -		
nově zavedená odměna  1 – 5 tis.
kč dle počtu odběrů

•	  řádná dovolená – zvažoval se pří-
nos, ale i negativa možného zave-
dení celozávodní dovolené v dél-

ce cca. dvou týdnů.  Z důvodů nutnosti 
zajištění poskytovaných služeb a nepře-
tržitého chodu společnosti však návrh 
neprošel. Nařízená dovolená zaměst-
navatelem je pouze 31.12.15. Ostatní 
čerpání dovolené je ponecháno zcela na 
vůli zaměstnanců. 

•	  zdravotní volno – nově zavedený bonus 
3 dnů placeného volna pro zdravotní po-
třeby zaměstnance bez nutnosti dolože-
ní lékařského potvrzení.

•	  rekreace na chatách  - rozšíření před-
nostní rekreace zaměstnanců o měsíc 
červen a září. Tedy celkově vyhrazené 
období určené přednostně zaměstnan-
cům k rekreaci jsou měsíce červen, čer-
venec, srpen a září.

 Pokud mám s toho výčtu, ale i s letošní  
Kolektivní smlouvy jako celku sdělit svůj do-
jem z loňských jednání s vedením společnos-
ti, tak musím říct, že je velmi, velmi dobrý. 
 
 Dovolte mi tedy, abych za sebe, ale i za 
Vás zaměstnance vyslovil prostřednictvím to-
hoto článku poděkování vedení společnosti 
zejména panu řediteli za trpělivost a podporu 

navržených změn, bez které by se jistě zmíně-
ná ujednání do Kolektivní smlouvy nedosta-
la. 

 Závěrem tohoto článku mi také dovolte 
krátkou informaci o proběhlých volbách zá-
stupců naší odborové organizace při VAK Kro-
měříž, a.s. Tyto volby byly součástí programu 
Výroční schůze základní organizace konané 
dne 3.března 2015  v jídelně hlavní budovy 
VAK na Kojetínské ulici v Kroměříži. Vzhledem 
k tomu, že z řad členstva nebyli navrženi žád-
ní noví kandidáti, potvrdili přítomní členové 
svou volbou stávající představitele Závodní-
ho výboru v tomto složení:

Strašák Milan   předseda
Navrátil František   místopředseda
Přecechtěl Leoš   předseda revizní komise
Kutějová  Renata   hospodářka
Šmerdová Helena      jednatelka

Děkujeme všem za vyjádřenou podporu.

Strašák Milan
předseda ZOOS při VAK Kroměříž,a.s

Pan ředitel a pan předseda při podpisu 
nové Kolektivní smlouvy, dne 22.12.2014
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ČOV HOLEŠOV

 Tak jako na ostatních větších objektech 
naší společnosti, tak i na ČOV Holešov k pří-
ležitosti Světového dne vody proběhl 21. 3. 
2015 den otevřených dveří. 
 „Tak co,“ říkal jsem si, „pracovní sobota, 
sednu, dám kafčo, možná někdo přijde, pro-
jdu s nimi čistírnu a budu si pokračovat ve 
svém lebedění.“ Jaký to bláhový omyl v mém 
podání. Od deváté hodiny ranní se nám tu 
dveře netrhly a po absolvování jedné ob-
chůzky už v suterénu u nachystaného stolu 
s omalovánkami, pastelkami a nějakou tou 
sladkostí, čekala na prohlídku další skupinka 
zvědavců, krátící si čas výtvarnou činností. A 
tak se to opakovalo pořád dokola, až do té-
měř jedné hodiny, kdy jsme zavřeli krám. 
 Samozřejmě jsem se nezapomněl zeptat, 
že když nejsou z žádné rodiny zaměstnanců, 
kde se o této akci dověděli. Všichni odpo-
věděli, že v Holešovsku, takže inzerce v této 
tiskovině padla na úrodnou půdu. A když se 
k tomu přidá krásné slunečné počasí, tak to 
vlastně ani nemohlo dopadnout jinak. 
 Z reakcí návštěvníků bylo patrné, že ná-
vštěva čistírny pro ně byla přínosná a vět-
šina neskrývala překvapení z toho, jak je to 
tu rozlehlé a jak je proces čištění odpadních 
vod složitý. V závěru každé prohlídky jsem jim 
všem říkal: „Viděli jste, co sem přitéká a vidíte, 
co odtud odtéká.“ A já věřím tomu, že alespoň 
v jejich očích prestiž naší společnosti stoupla.

Martin Břeň
mistr ČOV Holešov

Děti si s radostí prohlédly speciální 
kombinovaný vůz

V uměleckém koutku bylo rušno

ČOV KROMĚŘÍŽ

 V sobotu dne 21. března se i na čistírně 
odpadních vod v Kroměříži, u příležitosti svát-
ku Dne vody, otevřela brána pro veřejnost.  
Již před devátou hodinou začali přicházet zá-
jemci o prohlídku a v průběhu celého dopo-
ledne se přišlo na čistírnu podívat asi padesát 
osob.  
 Ve srovnání s minulými roky byl letos zá-
jem opravdu velký. Svoji pozitivní roli sehrálo 
pěkné slunečné počasí a kvalitní propagace 
celé akce.  Většina účastníků prohlídky byla 
na čistírně odpadních vod poprvé a dle jejich 
otázek a projevu, bylo možno usoudit, že byli 
překvapeni složitostí a náročností  procesu 
čištění.
 Po prohlídce byly děti pozvány do jídelny 
ČOV, kde na výkresech ztvárnily své dojmy, za 
což je čekala sladká odměna. Věřím, že děti 
i rodiče odcházeli spokojeni a plní dojmů a 
rádi se zúčastní dalších setkání.
 Jsem přesvědčen, že celá akce byla velmi 
zdařilá a přispěla ke zlepšení informovanosti  
veřejnosti o práci naši vodárenské společnos-
ti.

Otakar Stratil
mistr ČOV Kroměříž

ÚV KROMĚŘÍŽ

 Společnost Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a.s. umožnila u příležitosti Světového 
dne vody, formou dnes již tradičně pořáda-
ného Dne otevřených dveří, volný vstup na 
některé nejvýznamnější objekty, jichž je pro-
vozovatelem. Tato akce se konala v sobotu 
21.3.2015 od 8,00 – 13,00 hodin na úpravně 
vody v Kroměříži, ČOV v Kroměříži a ČOV v 
Holešově.
 Během dne otevřených dveří měli zájem-
ci jedinečnou příležitost prohlédnout si pro-
story a nové technologické zařízení rekon-
struované Úpravny vody Kroměříž.
 Do areálu přicházeli zvědavci a zájemci 
od osmé hodiny ranní a to jak starší lidé, tak 
i rodiče s malými dětmi, kterým dospělí chtěli 
ukázat, kde se „vyrábí“ a upravuje pitná voda 
pro město Kroměříž a pro další obce našeho 
regionu. I v tomto roce prošlo úpravnou vody 
několik zájemců z řad rodinných příslušníků 
našich zaměstnanců, jejich dětí a také býva-
lí zaměstnanci, kteří u nás pracovali v letech 
minulých a dnes jsou již v penzijním věku. 
 Návštěvníkům se věnovali v roli průvodců 
na úpravně vody a v prostorách centrálního 
dispečinku zaměstnanci provozu pitných vod 
– pan Eduard Sedlář, Libor Liška, František 
Navrátil, Ing. Vladislav Olšina.  Vodohospo-
dářskými laboratořemi provázela zájemce o 
prohlídku Ing. Marie Chudárková. Nejmenším 
návštěvníkům se věnovala  Bc. Jana Šustková. 
 Příchozí byli uvedeni do velké zasedací 
místnosti a zde jim byly poskytnuty základ-
ní informace o nové moderní technologii 
využívající plynného ozonu k odstranění že-
leza a manganu ze surových vod čerpaných 
na úpravnu vody. Doplněním odborného 
výkladu bylo průběžné promítání asi dva-
cetiminutového filmového dokumentu na-
točeného během probíhající rekonstrukce 
úpravny vody. Menším dětem byl promítán 
krátký kreslený film „O vodičce“, který velmi 
názorně zobrazuje koloběh vody v přírodě.  
Naši nejmenší návštěvníci byli za pozornost 
při výkladu odměněni drobnými reklamními 
předměty a někteří z nich nám namalovali 
hezké obrázky inspirované prohlídkou úprav-
ny vody.    Vzhledem k velkému počtu přícho-
zích bylo třeba v průběhu dopoledne řešit 
doplnění drobných propagačních předmětů 
a také lentilek pro ty nejmenší, protože ty šly 
velmi rychle na odbyt.
 I v tomto roce je možné považovat Den 
otevřených dveří za úspěšný. Určitě splnil svůj 
účel i v tom, že se veřejnost mohla seznámit 
s novou moderní technologií výroby vody ve  
zrekonstruovaných prostorách úpravny, kde 
je jednoznačně vidět, do čeho jsou získávané 
finanční prostředky investované.   

Ing. Vladislav Olšina
technolog pitných vod
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ÚPRAVNA VODY KROMĚŘÍŽ MÁ DALŠÍ MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH

 V pátek 20.3.2015 se v Praze v Kongreso-
vém centru (bývalém Paláci kultury) konalo 
slavnostní vyhodnocení Vodohospodářské 
stavby roku 2014. Pořadatelem akce byl Svaz 
vodního hospodářství a Sdružení oborů vo-
dovodů a kanalizací SOVAK. Celá akce byla 
pořádána jako slavnostní shromáždění sta-
vebních vodohospodářských firem, VAKů, 
podniků povodí a ministerstva zemědělství, 
ministerstva životního prostředí a SFŽP ke 
Dni vody. Účast byla na vysoké úrovni nejen 
počtem delegátů – cca 250 osob, ale i zastou-
pením významnými osobnostmi – ministrem 
ŽP p. Brabcem, náměstky MŽP a MZE a SFŽP, 
ale především mnoha významnými osob-
nostmi z vodohospodářského oboru. Bylo mi 
velkou ctí přebírat za společnost VaK Kromě-
říž, a.s. nejvyšší ocenění v kategorii staveb o 
investičním nákladu nad 50 mil Kč za stavbu 
Rekonstrukce úpravny vody Kroměříž společ-
ně s projektantem Ing. Pavlem Adlerem za 
Voding Hranice a realizačními firmami IMOS 
Group s.r.o. a ARKO Technology a.s. Celé shro-
máždění se neslo ve velmi slavnostním du-
chu a bylo provázeno řadou doprovodných 
akcí a přednášek.
 Druhý den , tedy v sobotu 21.3.2015 jsem 
přebíral další mimořádné ocenění stavby Re-
konstrukce úpravny vody Kroměříž a to cenu 
České komory autorizovaných inženýrů 2014. 
Tato akce byla tentokrát konána v Národním 
domě na Smíchově při příležitosti slavnost-
ního shromáždění delegátů ČKAIT. Na akci 
byly zúčastněni rektoři vysokých škol v Praze 
i Brně a také zástupci ministerstva pro místní 
rozvoj, včetně ministryně p. Šlechtové. Jedná 
se o nejvyšší odborné ocenění stavby, kterou 
lze získat od odborné veřejnosti.
 Vzpomenu-li na fakt, že naše Úpravna 
vody získala v loňském roce prestižní cenu 
hejtmana Zlínského kraje, mohu s velkou 
hrdostí na naši společnou práci mnoha tech-
niků a dělníků konstatovat, že jsme získali 
všechny ceny, které může stavební dílo získat. 

Jedná se o zcela mimořádný úspěch, který 
nebude jednoduché zopakovat. Naše vy-
tvořené dílo je vysoce hodnoceno nejen po 
stránce technické, ekonomické, ale i estetické 
a je přínosné technickému pokroku v daném 
oboru. 
 Jsem rád, že jsem se celého procesu vý-
stavby úpravny vody mohl zúčastnit a na zá-
věr bych ještě jednou chtěl poděkovat všem, 

kteří se na této stavbě podíleli a přispěli svým 
dílem k tak zdařilé stavbě, jejíž pozitivní vliv 
na zdraví obyvatel okresu Kroměříž prostřed-
nictvím kvalitní a cenově dostupné pitné 
vody není ještě dostatečně veřejností v okre-
se Kroměříž vnímáno.  

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek
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ODBORNÉ PRAXE 
pro mladé do 30 let

ve Zlínském kraji
 Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s. se zapojila v roce 2014 do projektu 
realizovaného úřadem práce ČR „Od-
borné praxe pro mladé do 30 let ve Zlín-
ském kraji“.
 V měsíci únoru 2015 převzala první 
stážistka – Ing. Eva Mrázová „Osvědčení 
o absolvování odborné praxe“ na pozici 
mikrobiolog.
 Projekt nám ulehčil rozhodnutí, zda 
vůbec přijímat na některé pozice absol-
venty nebo uchazeče s minimální pra-
xí. Začlenit takového zaměstnance do 
pracovního procesu mnohdy vyžaduje 
značné časové úsilí jeho nadřízeného 
zaměstnance, zvýšenou kontrolu čin-
nosti po delší období a zvýšené finanční 
náklady spojené s jeho doškolením. Pří-
spěvek pomohl naší společnosti výraz-
ně snížit náklady na zaškolení nového 
zaměstnance.
Ing. Evě Mrázové byl prodloužen pra-
covní poměr na dobu určitou. 

Marie Muselová
mzdová účetní

POZDRAV Z ČOV BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
 Sluneční paprsky probouzí přírodu a všechny bytosti k činnosti i já to poznávám na své čistírně. Jarní úklid křovin a stromků kolem 
plotu mě ukázal v lepším světle pro okolí, ať všichni vidí, jak pracuji a čistím.
 Nový rok jsem začala v plném výkonu čištění. Mlékárna mi pořád dává zabrat, i když jsem slyšela, že budou zvětšovat svou čističku a 
tím se mi konečně uleví, uvidím v dubnu. Přesto já čistím a čistím a snažím se to zvládnout. Každá úprava a zlepšení mé činnosti mě vždy 
potěší. Zpracovávám více kalu, vyrábím více bioplynu a tím více el. energie.  Mám už nové míchadlo v jímce směsného kalu a slyšela jsem 
o dalších změnách a opravách, které se zde budou v tomto roce dít. Nechám se mile překvapit a budu ráda, když se vše podaří a budu mít 
něco nového. Moc to potřebuji. Loučí se svámí vaše ČOVKA.

Václav Přivřel
mistr ČOV Bystřice p.Hostýnem

BEZMĚROV
slavnostní přestřižení pásky

u nové čerpací stanice

 Veškeré odpadní vody z Bezměrova 
budou díky nově vybudovaným čerpacím 
stanicím a výtlaku odváděny do Hradiska a 
následně do nově zrekonstruované čistírny 
odpadních vod v Postoupkách. Slavnostního 
předání stavby se zúčastnil Ladislav Lejsal – 
předseda představenstva VaK Kroměříž, mís-
topředseda představenstva Miloš Malý a další 
členové. Bezměrov zastupoval nejen starosta 
Josef Večerka, ale i zástupci občanského sdru-
žení, pozváni byli i další hosté z řad dodava-
telů, úřadů a administrátorů projektu, kteří se 
na realizaci projektu podíleli.
 Dílo bylo financováno z peněz daňových 
poplatníků evropské unie ve prospěch naše-
ho regionu a hlavně obyvatel obce Bezměrov, 
našich akcionářů a zákazníků. Výstavba kana-
lizace a výtlaku si vyžádala téměř 21 milionů 
korun, z toho ve výši 13 310 924,- Kč z progra-
mu podpory Operačního programu životní 
prostředí EU a 782 996,- Kč ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. Rozdíl finančních pro-
středků v částce 6 834 051,- Kč byl financován 
z rozpočtu společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Kroměříž, a.s.. Akciová společnost plnila 
úlohu investora a konečného příjemce pod-
pory. Zhotovitelem stavby bylo Sdružení Bez-
měrov firem SMO a.s., Otrokovice a VHS Brno 
a.s. Projekt realizovala firma REALKA – Ing. 
Rubíček Jan, stavební dozor a koordinátora 
BOZP zajišťovala firma CHALUPA – STAVITEL 
s. r. o. Hulín. Subdodávky pak zajišťovala fir-
ma EL PREMO spol. s.r.o. Olomouc. Žádost o 
dotaci a komplexní administraci projektu ve 
vztahu k SFŽP ČR zajišťovala firma RENARDS 
dotační s.r.o. Brno.
 Projekt je dalším přínosem pro zlepšení 
životního prostředí, zlepšení místních odto-

kových poměrů a snížení rizika škod z příva-
lových vod při deštích na veřejném a soukro-
mém majetku. Zároveň se i zvýší kvalita vod, 
jak podzemních tak i povrchových. Vlastní 
realizace obsahovala výstavbu kanalizačního 
výtlaku, objektů dvou čerpacích stanic, zpev-
nění přístupových komunikací, vybudovány 
byly i dva dešťové oddělovače. Celkem bylo 
vybudováno 1 525 metrů nové kanalizace. 
Jedná se již o čtvrtou dotaci z Evropských 
fondů, kterou naše společnost získala. 
 K možnosti získat peníze z evropských 
fondů jistě přispěl i fakt, že naše společnost, 
která je žadatelem dotací, si prozřetelností 
akcionářů a zastupitelů měst, zejména města 
Kroměříže, Morkovic, obcí Dřínova, Zborovic 
a dalších zachovala svoji vlastnickou struktu-
ru a tím zároveň splnila i náročné podmínky 
pro získání dotací v maximálních částkách.  
 Mít čisté potoky, řeky a hlavně zdroje pit-
né vody je i do budoucna cílem představitelů 
akciové společnosti VaK Kroměříž. 

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti

a předseda představenstva
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CO SE UDÁLO 
NA FINANČNÍM

ÚTVARU
v I. ČTVRTLETÍ

2015
 Nový rok 2015 začal na finančním útvaru 
velkými změnami, přičemž tou největší změ-
nou nejen pro zaměstnance finančního útva-
ru, ale pro všechny zaměstnance společnosti, 
bylo zavedení nového číselníku hospodář-
ských středisek. Jeho potřeba byla vyvolána 
požadavky kalkulace cen vody pitné a vody 
odpadní na sledování nákladů a výnosů na 
jednotlivé vodní zdroje, vodovody, kanali-
zace, čistírny odpadních vod. Nový číselník 

je tedy členěn podle jednotlivých 
obcí a měst, a tak podrobně sledu-
je jednotlivé náklady a výnosy. Na 
to pochopitelně musely navázat i 
úpravy dalších programů, jako je 
„vodné a stočné“ a „mzdy“.
 Další novinkou nového 
roku 2015 je to, že fakturace ostat-
ních prací a služeb je prováděna v 
novém modulu Faktury vydané od 
společnosti KARAT Software,a.s. 
Zprovozněn byl také další modul, 
a to Rizikové firmy. Tento modul 
by měl upozornit na nespolehlivé 
plátce, dodavatele a odběratele, 
kteří by se mohli ocitnout v insol-
venci. Ve druhém čtvrtletí chys-
táme zavedení nového modulu 
Work Flow, přes který bude probí-
hat proces schvalování objedná-
vek a zejména elektronický oběh 
faktur přijatých ve společnosti. 
Všechny výše uvedené moduly by 
měly zkvalitnit a urychlit práci a 
zejména umožnit co největší pro-
pojení do jednoho informačního 
systému KARAT. 

 Od 1.3.2015 došlo rovněž k přerozdělení 
pracovních činností u zaměstnanců finanč-
ního útvaru. Jedná se o paní Kateřinu Vacu-
líkovou, která bude nově zajišťovat úhrady a 
zpracování bankovních výpisů u jednotlivých 
bank a pod finanční útvar přešla paní Pavla 
Jablunková, která mimo svou stávající pra-
covní činnost bude zajišťovat  práce, týkající 
se zařazení a vyřazení drobného hmotného a 
nehmotného majetku. 
 Všechny tyto změny si vyžádaly zapojení 
úsilí všech zaměstnanců, aby systém mohl 
řádně fungovat, za což jim patří poděkování.

Ing. Marie Jonášová
finanční manažer

Výsledky hospodaření za rok 2014

UKAZATEL Měrná jednotka
Celkové výnosy a.s. tis. Kč 293 635
Celkové náklady a.s. tis. Kč 276 765
Zisk před zdaněním tis. Kč 21 984
Zisk po zdanění tis. Kč 16 870
Zaměstnanci 190
Průměrný výdělek Kč 26 328
Nákladové mzdy tis. Kč 60 417
Rentabilita nákladů ( zisk/ náklady ) % 6,10
Rentabilita výkonů ( zisk/výnosy ) % 5,75
Ziskovost na zaměstnance  Kč 88 792
Produktivita na zaměstnance Kč 1 545 491
Podíl nákladových mezd k celkovým nákladům % 21,83
Podíl nákladových mezd k celkovým výkonům % 20,58
Zadluženost vlastního kapitálu  ( cizí  zdroje/vlast. kap.) % 21,70
Celková zadluženost ( cizí zdroje/ aktiva celkem) % 17,81
Koeficient samofinancování ( vlast. kap./aktiva celkem) % 82,09
Stupeň finanční samostatnosti ( vlast. kap. /cizí zdroje ) 4,61

Ing. Marie Jonášová
Finanční manažer

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

NOVÝ TÝM INTERNÍCH AUDITORŮ
 Po odchodu MVDr. Michala Gutha z naší 
společnosti v listopadu loňského roku, nasta-
la změna v oblasti ISO. Do funkce manažera 
kvality byla jmenována Bc. Jana Šustková a v 
březnu letošního roku došlo také ke změně 
týmu INTERNÍCH AUDITORŮ.
 Nově jmenovaní interní auditoři absolvo-
vali jednodenní školení, které všichni úspěš-
ně zvládli. Obdrželi CERTIFIKÁT dle ČSN EN 
ISO 9001:2009, který je opravňuje po dobu 
dvou let vykonávat ve společnosti interní au-
dity. 
Nový tým tvoří : 
Bc. Andělová Kamila, Ing. Blahutová Jarmila, 
Bc. Fuksová Miroslava, Hýžová Bohdana, Ku-
tějová Renata, Veselá Sylva 
 Novému - ryze ženskému týmu přeji hod-

ně úspěchů a trpělivosti s mistry a vedoucími 
jednotlivých provozů, středisek, oddělení, 
útvarů, kde budou provádět interní audit.
 Auditovaným přeji, aby jednotlivé audity 
proběhly vždy v příjemné atmosféře a aby zá-
věrečná zpráva byla bez zjištěných neshod a 
nápravných opatření.
 Tímto také velmi děkuji bývalému týmu 
interních auditorů za spolupráci při zlepšová-
ní systému kvality v naší společnosti, jmeno-
vitě Ing. T.Andrýskové , L.Liškovi, H.Šmerdové 
a Ing.J.Blahutové, která dále pokračuje v této 
oblasti a vzhledem ke znalostem a praxi bude 
velmi milým rádcem pro naše nováčky.

Bc. Jana Šustková
vedoucí SAÚ, manažer kvality

Tým interních auditorů / horní řada zleva: 
Bc. Kamila Andělová, Bc. Miroslava Fuksová, Bc. Jana Šustková-manažer kvality, Ing. Jarmila Blahutová. 
Dolní řada zleva: Renata Kutějová, Sylva Veselá, Bohdana Hýžová
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REKONSTRUKCE KALOVÉ KONCOVKY NA ČOV HOLEŠOV – II. část
 Minule jsme si něco pověděli o vyčištění 
uskladňovacích nádrží, tentokrát se zaměří-
me na lisovnu a skládku kalů. A začneme tedy 
skládkou. Práce byly zahájeny již v říjnu minu-
lého roku. Původní betonový povrch byl peč-
livě vyčištěn a posloužil jako podklad pro vy-
rovnávací vrstvu betonu, na kterou pak patří 
železobetonová základní deska. Nebudu se 
moc o tom rozepisovat, jeden obrázek vydá 
za tisíc slov.

 Tolik pro tentokrát co se skládky kalů 
týká, nyní přesuneme svou pozornost k lisov-
ně kalů. I zde došlo ke značným změnám. Dva 
původní pásové kalolisy CENED 2000 nahra-
dila jedna dekantační odstředivka Alfa Laval 
ALDEC 45 VFD. 

 Již z fotek je zřejmé, jaké rozdíly mezi li-
sem a odstředivkou jsou nejen co se velikosti 

týče. V případě kalolisů je kal distribuován 
přímo na pásové síto nijak nekrytý, tudíž se 
nevyhneme spoustě nečistot a zápachu s tím 
souvisejících. Navíc obsluha musela ručně 
dávkovat flokulant, což je chemikálie slouží-
cí ke srážení kalu a jeho separaci od vody a 
toho bude ušetřena, protože vše proběhne 
automaticky ve flokulační stanici. A samotný 
kal je dávkován 
do bubnu od-
středivky, takže 
zůstane v nejvyš-
ší míře izolován 
od okolního pro-
středí, které tak 
zůstane nepo-
měrně čistší, než 
tomu tak bylo 
doposud. Celá 
stavba se již blíží 

ke svému konci, takže předpokládám, že další 
pokračování bude poslední. Tam se blíže po-
díváme na rekonstrukci uskladňovacích nádr-
ží a její strojovny a samozřejmě se podíváme 
na již hotové dílo. 

Martin Břeň
mistr ČOV Holešov

Pokládání železobetonové konstrukce základní desky

Montáž železobetonové konstrukce
a bednění na obvodové stěny Montáž střešní konstrukce

Současný stav 

Kalolisy jsou již minulostí… …místo nich – dekantační odstředivka Alfa Laval
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OPRAVA OPLOCENÍ
NA VDJ BARBOŘINA

 V polovině roku 2014 jsme začali 
s opravou oplocení na VDJ Barbořina. 
Zvedla se výška plotu a oplocení se 
opatřilo ostnatým drátem. V rámci letní 
aktivity mládeže nám brigádníci čelní 
část oplocení natřeli. 
 V březnu 2015 proběhla druhá fáze 
opravy. Staré pletivo kolem vodojemu 
jsme odstranili a nahradili ho novým 
pletivem.  Jak vypadá oplocení v sou-
časné době, posuďte sami – viz.foto.

František Navrátil
mistr úpravny vody Kroměříž

SETKÁNÍ S ÚŘEDNÍKY NA ÚPRAVNĚ VODY
KROMĚŘÍŽ

 Ve čtvrtek 9.4.2015 se uskutečnilo již del-
ší dobu plánované setkání s úředníky odborů 
životního prostředí v našem regionu. Pozváni 
byli především všichni pracovníci vodopráv-
ních úřadů, ale také někteří další úředníci, se 
kterými v poslední době úzce spolupracuje-
me – a to z MěÚ Bystřice pod Hostýnem, MěÚ 
Holešov, MěÚ Kroměříž a také Krajského úřa-
du Zlínského kraje. Po úvodním slově výrob-
ně technického náměstka Ing. Vedry, který se 
kromě informování o ukončené rekonstrukci 
a všech problémech s ní spojených pochlubil 
úspěchy a cenami, které tato stavba v posled-
ní době obdržela. Odborně promluvil také 
technolog pitných vod Ing. Olšina a stručně 
přítomné seznámil s novou technologií. 
 Při kávě a koláčcích úředníci pak se zájem 
shlédli krátký film o vlastní rekonstrukci i slav-
nostním otevření. Následně se všichni vydali 
prohlédnout úpravnu vody naživo. Všichni 

se vrátili opět do zasedací místnosti, kde při 
obědě sledovali animovaný film určený ze-
jména pro školy. Film byl přijat velmi kladně 
a rozproudila se už více méně neformální 
debata nejen o úpravně, ale o mnoha problé-
mech, které nás v současné době zejména s 
legislativou trápí. Na závěr si ještě při odcho-
du mnozí prohlédli úpravnu z venku a obdi-
vovali tamní krásné zahradní úpravy a právě 
bohatě kvetoucí narcisy a jiné jarní květiny, 
které každého kolemjdoucího rozhodně po-
těší.
 Z celé akce zůstal velmi pozitivní dojem 
na obou stranách, tak jen doufáme, že to 
všem přítomným úředníkům vydrží i v dalším 
období!

Ing. Jarmila Blahutová
vodohospodářka
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI
 Na začátku letošního roku proběhl v naší 
společnosti průzkum spokojenosti, týkající se 
pracovních podmínek, benefitů a námětů na 
jejich zlepšení. Vyhodnocení bylo provede-
no ze 136 vrácených tiskopisů (z celkového 
počtu 191 ks), tj. 71 % dotázaných zaměst-

nanců odpovědělo na celkem 13 otázek. Za 
personální oddělení bychom tímto chtěli za-
městnancům poděkovat za vstřícnost a čas, 
strávený nad vyplněním dotazníku, a zároveň 
vedení společnosti, které tímto vyjádřilo zá-
jem o potřeby nás zaměstnanců a umožnilo 

nám  průzkum provést. Jelikož se jedná o 
poměrně velký objem dat (plná verze vyhod-
nocení je zveřejněna na VAKPORTALU), vybí-
ráme několik nejzajímavějších dotazů:

Měl/a byste zájem o školení, kurzy z těchto oblastí:
Zaměstnanci projevili zájem o rozšíření řidičského průkazu na C, E, 
jazykové kurzy a o školení nových technologií čištění odpadních vod.

Bc. Simona Polášková, DiS.,
personalista

Můj vzkaz vedení společnosti - náměty na zlepšení:
Zaměstnanci projevili zájem o kvalitnější pracovní oděv, změnu pra-
covní doby (dřívější začátek), zvýšení mzdového ohodnocení zejména 
pro dělnické profese, jazykové kurzy, zlepšení nabízeného sortimentu 
občerstvení v kantýně, obnovení ozdravných pobytů v Luhačovicích.
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Vodník 1/2015

ODCHOD DO
STAROBNÍHO DŮCHODU

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ROCE 2015

LEDEN
Šenkyřík Jan     50 let,  Nováková Blanka     60 let

ÚNOR
Hudeček Josef     50 let

BŘEZEN
Švančárek Josef     60 let

PRACOVNÍ VÝROČÍ
20 let v organizaci Nedomová Hana  (1.3.)
30 let v organizaci Pěničková Jana (1.1.)

Nováková Blanka leden

Bc.Simona Polášková
personalista společnosti
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VÝTVORY MALÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ ZE DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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