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Životní a pracovní výročí, 
odchod na „seniorskou dovolenou“
životní jubileum termín termín
Zdeňka Bucňáková  srpen 50
Roman Běhal  srpen 50
Radomír Hejníček  září 50
Michal Sichálek  říjen 50
Ondřej Hložek  srpen 55
Pavel Vaculík  říjen 55
Václav Přivřel  listopad 55
Ing. Soňa Horáková  prosinec 55
Aleš Bulíček  prosinec 60

pracovní jubileum výročí termín
Romuald Waller červenec 25
Zdenek Kučera srpen 45
Josef Matouš srpen 25
Jiří Buksa srpen 35
Pavlína Otáhalíková srpen 30
Petr Vymětal září 20
David Zelenka září 25
Petra Zavadilová říjen 25
Miroslav Hložek listopad 25

odchod na seniorskou dovolenou  
Pilíšek Karel listopad
Kučera Zdenek prosinec

Olšina Vladislav Ing. prosinec

 Marie Langová 
 personalista společnosti
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Šťastné a veselé
Vážení a milí čtenáři, 

pomalu ale jistě už nám klepou na dveře 
Vánoce…. pro mnohé z nás ta nejkrásnější 
roční doba, kdy se splní nejedna dětská přá-
ní. Každý je prožíváme různě. Mnohé zvyky  
a zlozvyky však dodržujeme asi všichni – sle-
dování pohádek, Mrazíka nevyjímaje, zvýše-
nou hladinu cukru z nadměrné konzumace 
cukroví, smaženou rybu nebo řízek na štědro-
večerní večeři s bramborovým salátem a také 
netrpělivé čekání u stromečku na Ježíška. 
Jak ale tyto svátky prožívají jinde ve světě? 

V Německu dětem rozdává dárky Weihna-
chtsmann – Vánoční muž se zrzavými vlasy 
a vousy. Tento zrzavý mužík lítá krajinou na 
osedlaném a zkroceném větru a dříve se vě-
řilo, že dárky nosí jenom hodným dětem, ty 
zlobivé prý unášel. Němci si stejně jako my 
pochutnávají ve svátky na rybě, bramboro-
vém salátu, dále na vinných klobásách a také 
na štole. Francouzské děti se zase těší na 
Otce Vánoc – Pere Noëla, který přináší dětem 
dárky do bot zavěšených ke krbu nebo přiva-

zuje dárky stuhami na stromeček.  Na slav-
nostní večeři se zde podává pečený krocan  
s nádivkou, dále le reveillon – pokrm z ústřic 
a chybět by na sváteční tabuli neměli ani husí 
játra. V Itálii prožívají Vánoce asi, tak jak by 
si přálo mnoho z nás – v poklidu a bez stre-
su, kdy italské hospodyňky nepečou cukroví  
a nehoní se za dokonale uklizenou domác-
ností. S dárky to mají stejně rozmanité jako je 
tato země sama – v některých částech Itálie 
dětem dárky nosí hodná, leč ošklivá čaroděj-
nice Befana, a to až na Tři krále. Jsou ale regi-
ony, kde děti obdarovává Babbo Natale, který 
cestuje do Itálie až z dalekého Finska na sa-
ních se soby, aby dětem 24.12. splnil všechna 
přání. Řeckým dětem nosí dárky Svatý Miku-
láš, který je nenechává pod stromečkem, ale 
v postýlce. Asi je celkem překvapivé, že Ře-
kové ještě před pár desetiletími vůbec neznali 
vánoční stromeček a dodnes se s ním také 
ve všech domácnostech nesetkáme. V někte-
rých rodinách se obdarovávají nejen 25. pro-
since, ale také na Nový rok. V Anglii si děti na 
dárky musejí počkat až na Boží hod a dárky 
jim naděluje Otec Vánoc – Father Christmas.  

V každé domácnosti se peče krocan s nádiv-
kou a klasický vánoční puding – a Angličané 
při jeho přípravě dodržují hezký zvyk, a to ta-
kový, že se na jeho přípravě podílí celá rodina, 
aby každý mohl pošeptat své přání ve chvíli, 
kdy bude v ruce dřímat vařečku a míchat. 
Finské děti rozbalují své dárky stejně jako  
u nás 24. prosince a nosí jim je Joulu Pukki, 
který se hodně podobá Santa Clausovi a kte-
rý bydlí na nejsevernějším finském výběžku. 
Spolu s ním také přichází vánoční skřítkové, 
kteří odnáší zlobivé děti do ledového králov-
ství. Finové si namísto cukroví pochutnávají 
na dezertech v podobě švestkové polévky  
a perníku. 

Ať už máte o Vánocích jakékoliv tradice  
a zvyky přeji Vám jménem svým i jménem ve-
dení společnosti, ať jsou to Vánoce radostné 
a šťastné, ať se při nich zastavíte a načerpáte 
pohody a klidu a ať je strávíte se svými nej-
bližšími.

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer
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Děkuji všem
Zima se blíží a s ní i konec roku, a já mohu 
poděkovat všem, co se mnou mají co doči-
nění. Rok uběhl velice rychle a já se cítím po 
všech opravách zase lepší. 

Na co si vzpomenout a co zhodnotit. Hlavní 
byla generální oprava plynojemu, která pro-
běhla přes léto. Plynojem byl odstrojen a pak 
celý opískován. To se mi moc nelíbilo, protože 
písek byl tak jemný, že byl všude, i tam kde 
jsem jej nechtěla. Pak přišel základní nátěr  
a zjistilo se, že dno je celý děravý a musí se 
dělat nový, a pak opět nátěr a další nátěr  
a další nátěr. Barvy už bylo dost, dala se nová 
membrána a opravila se ještě strojovna ply-
nojemu i zevnitř a zvenku, aby ladila k ply-

nojemu. Tak pěkně zářím pro každého, kdo 
zamnou přijde.

Pak se mi stala velká událost, narodilo se mi 
miminko v Hlinsku pod Hostýnem, je malé,  
a ještě v plenkách. Učí se svoji práci pomalu, 
jak může. Nejvíce mu dělá problém potrava, 
musí se ještě dokrmovat, aby bylo k světu.  
Přivítání do života bylo krásné a všem děkuji, 
hlavně těm co se o mě starají.

Nový rok nás vítá a my se na něj smějeme. 
Ať Vám ten úsměv vydrží co nejvíce, to Vám 
všem přeje Vaše čovka z Bystřice pod Hos-
týnem.

Václav Přivřel 
mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem

V Hlinsku pod Hostýnem byla slavnostně 
otevřena nová čistírna odpadních vod
Ve čtvrtek 18. října 2019 byla slavnostně 
otevřena čistírna odpadních vod v Hlinsku 
pod Hostýnem za přítomnosti statutárních  
a kontrolních orgánů akciové společnosti Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž, zástupců měs-
ta Bystřice pod Hostýnem, osadního výboru, 
zhotovitele a všech co se podíleli na výstavbě 
moderní čistírny odpadních vod. Stavba pod 
názvem „Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hos-
týnem“ byla zahájena v červnu 2018 a do-
končena k 31.7. 2019. Rozhodnutím Státního 
fondu životního prostředí ČR nám byla při-
dělena na tuto stavbu dotace ve výši 11 876 
598,93 Kč z programu podpory Operačního 
programu životní prostředí Evropské unie  
a 2 095 870,00 Kč ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR. Na základě otevřeného 
výběrového řízení předložila ekonomicky nej-
výhodnější nabídku akciová společnost Ha-
kov, a.s., VCES a.s., zastoupená Hakov, a.s. s 
cenou ve výši 27 312 971,75 korun bez DPH  
s DPH 33 048 696,00 korun. Rozdíl finančních 
prostředků byl financován z rozpočtu společ-
nosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.  
a to v celkové výši 13 340 501,02 Kč bez DPH. 
K této částce bude přičtena cena za staveb-
ní dozor, autorský dozor, koordinátora BOZP 
a požární ochrany a administraci projektu po 
dobu deseti let. Akciová společnost plní úlo-
hu investora a konečného příjemce podpory. 
Hlavním cílem celého projektu bylo zlepšení 
kvality životního prostředí našeho regionu, 
vypouštěných odpadních vod v místní části 

Hlinsko pod Hostýnem, Slavkovského potoka 
a hlavně našich zákazníků. Provozovatelem  
a majitelem čistírny odpadních vod je akciová 
společnost Vodovody a kanalizace. Kapacita 
nově budované ČOV bude 380 ekvivalentních 
obyvatel (EO). Uvedením čistírny odpadních 
vod do zkušebního provozu mohou majitelé 
nemovitostí v obci zrušit nebo vyřadit z pro-
vozu předčištění odpadních vod (septiky nebo 
domovní ČOV).

Poskytnutá dotace je jíž sedmou dotací z ev-
ropských fondů do okresu Kroměříž. Naše ak-
ciová společnost si k tomu za podpory akcio-
nářů měst a obcí vytvořila všechny potřebné 
podklady. K získání peněz z evropských fondů 
přispěl i fakt, že naše společnost si zachova-

la díky městu Kroměříž, Morkovicím, obcím 
Dřínov, Zborovice a dalším obcím svoji vlast-
nickou strukturu a akcie zůstaly ve vlastnictví 
těchto měst a obcí. Společnost je vlastněna  
z 94,06% městy a obcemi. Tím jsme zároveň 
splnili i náročné podmínky pro získání do-
tací v maximálních částkách. Další stavbou  
z evropských dotací je výstavba „Kanalizace 
a ČOV v obci Střílky“, za cenu 76 995 005,00 
Kč bez DPH, dále byla zahájena stavba pod 
názvem „Obnova vodovodního přivaděče 
Břest - Chropyně a výstavba vodojemu Chro-
pyně“ za 54.897797,38 Kč bez DPH, žádosti 
o dotace budeme podávat v listopadu 2019 
na výstavbu ČOV v Podhradní Lhotě za cenu 
54 974 571,87 Kč bez DPH a odkanalizová-
ní obce Prusinovice, případně v Pačlavicích  
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V Hlinsku pod Hostýnem byla slavnostně 
otevřena nová čistírna odpadních vod

a na obnovu vodovodního přivaděče pitné 
vody z vodojemu Žopy do vodojemu Bystřice 
pod Hostýnem. 

Ukončením této akce se znovu potvrdilo,  
že pracovní kolektiv akciové společnosti Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž, řízený českým 
managementem, vodárenskými odborníky  
a podporovaný nejen majoritním akcionářem, 
dokáže řešit, ale i zabezpečit splnění všech 
rozhodujících úkolů akciové společnosti na 
úseku zásobování pitnou vodou, odkanalizo-
vání, čištění odpadních vod a získávání dotací 
z Evropských fondů. Za toto pracovní nasa-
zení a dobrou spolupráci jim patří velké po-
děkování. Opakovaně jsme potvrdili, že naše 
společnost je stabilní a chce být spolehlivým 
partnerem pro své akcionáře a odběratele.

Ing. Ladislav Lejsal
místopředseda představenstva

a ředitel společnosti 

Obnova vodovodního přivaděče 
Břest - Chropyně a výstavba VDJ Chropyně
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s. zahájila v červenci letošního roku stav-
bu nového věžového vodojemu a navazující 
obnovy vodovodního přivaděče Břest – Chro-
pyně za účelem zlepšení zásobování města 
Chropyně pitnou vodou. Vzhledem k velikosti 
nadzemní stavby vodojemu, která bude do-
sahovat výšky cca 47 m s objemem hlavní 
nádrže 500 m³ bude tato stavba tvořit jednu  
z dominant okolí města Chropyně. 

Před samotným vypsáním výběrového řízení 
probíhaly více než dvouleté přípravné práce 
na zpracování projektové dokumentace a pří-
pravu území pro samotnou realizaci stavby. 
Na této spolupráci se velkou měrou podíle-
lo i město Chropyně a zejména zpracovatel 
projektové dokumentace společnost Voding 
Hranice spol. s r.o., která naši společnost za-
stupovala při vyřizování veškerých záležitostí 
včetně vydání stavebního povolení. Velkou 
zásluhu na zdárné přípravě celé akce má 
také již bývalý zaměstnanec naší společnosti, 
pan Bohumil Alexa.

Na základě výběrového řízení se dodavatelem 
této stavby stalo Sdružení Břest – Chropyně, 
které je složeno ze dvou společníků a to Vodo-
hospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. a spo-
lečnost Rovina stavební, a.s. Vítězná cena díla 
činí 54 897 797,38 Kč bez DPH. K financování 
akce bylo využito dotace ve výši cca 45% ceny 
díla z fondu Ministerstva zemědělství.

 Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap 
výstavby. V první etapě, která je naplánová-
na do konce letošního roku, bude postaven  
a zprovozněn věžový vodojem Chropyně. 
Druhá etapa je naplánována v průběhu roku 
2020, kdy bude provedena obnova stávající-
ho azbestocementového potrubí vodovodního 
přivaděče Břest – Chropyně DN 350 v celkové 
délce 4 285 m. Způsob provádění bude pře-
vážně bezvýkopovou technologií, kdy do stá-
vajícího potrubí bude vtaženo nové potrubí.  
V průběhu těchto prací bude zajištěno ná-
hradní zásobování pitnou vodou pomocí 
suchovodu, který bude využívat akumulaci 
nového vodojemu Chropyně. V rámci obnovy 
je uvažováno i s obnovou všech stávajících 
armaturních šachet a taktéž bude provedena 
celková sanace stávajícího vodojemu Břest.

V současné době je dokončena podzemní 
část vodojemu, kterou tvoří 9 ks vrtaných 
železobetonových pilot do hloubky 12 m pod 
základovou spárou. Na těchto pilotách je při-
pravena kruhová stupňovitá základová deska 
o průměru 9,4 m, do které bude ukotvena 
konstrukce válcového dříku vodojemu. Jed-
notlivé díly nadzemní konstrukce jsou v těch-
to dnech připravovány a převáženy na místo 
stavby výrobcem vodojemů, společností Ma-
rek a syn s.r.o.

Ing. Libor Janků
vedoucí technického provozu
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Opravy výtlačného řadu ČS Holešov 
VDJ Žopy, 3. etapa
Dne 30.09.2019 jsme předali staveniště fir-
mě SMO, a.s., která byla vyhodnocena při 
výběrovém řízení na výše uvedenou zakázku 
jako ekonomicky nejvýhodnější. Její nabídko-
vá cena činila 3.719.586,- bez DPH.

Firma SMO a.s. již realizovala 2. etapu oprav 
výtlačného řadu, tudíž pan stavbyvedoucí p. 
Hanák, věděl, co ho čeká. Vyměnili jsme staré 
OC potrubí DN300 za nové potrubí HDPE 315 
x 28,6mm PE10RC v celkové délce trasy 536 
m za 8 týdnů vč. protlaku pod hlavní komu-
nikací a náročného propojení nového potrubí 
na stávající.

Velké díky za 100% vstřícnost a součinnost 
při stavbě patří panu Petru Rudolfovi, mistrovi 
jímání vod Holešov.

Odborný technický dozor ve výběrovém říze-
ní vyhrál pan Ing. Emil Chalupa, který svou 
odborností a osobitým přístupem, přispěl ke 
klidnému průběhu celé výstavby. 

I přes nepříznivé počasí v průběhu oprav, 
jsme stavbu dokončili v řádném termínu 
24.11.2019.
  

Romana Bartolšicová 
technický zaměstnanec

Rekonstrukce koupelen na rekreačním 
zařízení Rusava
V průběhu měsíce listopadu došlo k pláno-
vané rekonstrukci koupelen na chatách na 
Rusavě. Původní vybavení bylo sice funkční, 
ale již nesplňovalo požadavky dnešní doby. 
Rekonstrukcí koupelen byla pověřena firma 
Stavofloor s.r.o. Kroměříž. Po demontáži za-
řizovacích předmětů firma přistoupila k li-
kvidaci obkladů a dlažeb. Bylo nutné provést 
hydroizolaci sprchového koutu, došlo k mo-
dernizaci elektroinstalace a hlavně přemís-
tění ohřívače vody a s tím spojenou úpravou 
rozvodů vody. Tímto krokem se koupelny sta-
ly prostornější a vzdušnější. Koupelny dostaly 
nový „kabátek“ v podobě obkladů, dlažby, 
sprchového koutu, umyvadla a ……………. 
zkrátka, přijeďte se přesvědčit v kteroukoliv 
roční dobu.

Sylva Veselá
referent zákaznického centra
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Recertifikační audit
Dne 11. 11. 2019 proběhl v naší společnos-
ti „Recertifikační audit QMS dle ČSN EN ISO 
9001:2016“. Audit provedla společnost TÜV 
SÜD CZ s.r.o., se kterou spolupracujeme již 
10 let. Zastoupená byla auditory Ing. Pavlem 
Klofáčem a Ing. Milanem Kunkou.

Externí audit byl zaměřen na následující ob-
lasti a střediska: všeobecné požadavky QMS 
včetně vedení jeho dokumentace, personalis-
tiku, zákaznické centrum, sklady, metrologii, 
infrastrukturu, úpravnu vody, ČOV Kroměříž  
a ČOV Hulín.

Standard ISO 9001 je norma, která slouží jako 
referenční model pro nastavení základních ří-
dicích procesů v organizaci, které pomáhají 
neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných 

výrobků či služeb a spokojenost zákazníka 
(proto systém řízení kvality), strategické říze-
ní a řízení a práci s riziky. Je to norma pro-
cesně orientovaná. Stejně jako ostatní normy 
ISO vyžaduje následnou certifikaci zavede-
ného systému řízení (zavedených procesů) 
v organizaci. Výsledkem je certifikát, který 
je mezinárodně uznávaný a je předpokla-
dem určité zralosti a vyspělosti organiza-
ce. Certifikátem ISO 9001 dáváme svým zá-
kazníkům, obchodním partnerům či úřadům 
jasný vzkaz, že QMS (Quality Management 
System) je v naší společnosti na vysoké úrov-
ni a že se mohou na kvalitu našich produktů 
a služeb opravdu spolehnout. Zároveň plníme 
i kritérium pro účast na veřejných zakázkách 
podle zákona 134/2016 Sb.

Naše společnost certifikát během recerti-
fikačního auditu úspěšně obhájila.
Tímto bych chtěla poděkovat všem kolegů, 
kteří se podíleli na přípravě a průběhu auditu 
za vzornou přípravu a spolupráci.
Na závěr mi dovolte všem popřát krásné vá-
noční svátky a hodně zdraví, štěstí a pohody 
v  roce 2020.

Renata Kutějová
referent pověřený řízením 
skladu a manažer kvality

Cena vody pro rok 2020
Jak se určuje cena vodného a stočného?
Cena vodného a stočného je cenou věcně 
usměrňovanou. To znamená, že není regu-
lována trhem, ale vychází z obecně závaz-
ných cenových předpisů. Provozovatel si tedy 
nemůže cenu nastavit dle svého uvážení. 
Do ceny vodného a stočného lze započítat 
ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený 
zisk. Předpisy rovněž stanovují, které nákla-
dy se do ceny vody započítat nemohou. Za 
ekonomicky oprávněné náklady se považují 
náklady bezprostředně spojené s uvedenou 
činností a v obvyklé úrovni a za přiměřený 
zisk je považován zisk umožňující přiměře-
nou návratnost vloženého kapitálu a gene-
rování zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospo-
dářské infrastruktury. Cena bývá kalkulována 
zpravidla na období jednoho roku a její výše 
je uvedena v platném ceníku dodavatele. 
Dodavatel je povinen každou změnu ceny 
vodného a stočného vhodným způsobem 
zveřejnit, zpravidla oznámením na příslušný 
městský (obecní) úřad a na svých webových 

stránkách. Vždy po skončení období platnosti 
ceny je dodavatel povinen provést vyúčtování 
všech nákladů a toto vyúčtování zveřejnit.

Co se promítá do celkové ceny vody?
Mezi položky, které se výrazně promítají do 
ceny vodného a stočného, patří především 
náklady související s provozovaným majet-
kem – opravy, odpisy majetku, případně ná-
jemné vlastníkům vodárenské infrastruktury. 
Z těchto položek vychází více než 40 % z cel-
kové ceny. Zastaralé a dožité vodovodní a ka-
nalizační řady bohužel napovídají, že uvedené 
náklady v příštích letech spíše ještě porostou. 
Se vstupem do EU navíc ČR přijala závazek, 
že vybuduje či zrekonstruuje čistírny odpad-
ních vod ve více než 500 lokalitách.

Další výrazné složky z ceny za vodné a stočné 
tvoří náklady na energie, chemikálie, služby, 
mzdy či poplatky za vypouštění odpadních 
vod. Významná část nákladů v neposlední 
řadě připadne na samotný nákup surové vody 

z povrchových zdrojů či na poplatky za užívá-
ní podzemních zdrojů.

Výsledná cena významně závisí na objemu 
fakturovaného vodného a stočného, neboť 
fakturační objemy jsou při výpočtu ceny jme-
novatelem, kterým se dělí celkové náklady. 
Vzhledem k tomu, že přibližně 80 % všech 
nákladů na dodávku a odkanalizování vody 
tvoří fixní (tedy na spotřebě nezávislé) nákla-
dy, mají fakturované objemy na vývoj ceny 
velký vliv. Vodné a stočné tak může růst 
nejenom proto, že stoupají náklady na vý-
robu a čištění vody, ale také proto, že se  
v dané lokalitě sníží prodej vody.
Na základě rozhodnutí představenstva ze 
dne 21. 10. 2019 vyhlašuje společnost Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž a. s. cenu 
vody na rok 2020. 
Od 1. 1. 2020 vstupují pro zákazníky Vodovo-
dů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto 
ceny za dodávku vody pitné a za odvádění  
a čištění odpadních vod:

Cena v Kč/m3 bez DPH Cena v Kč/m3 vč. DPH 15%

Voda pitná 34,74 39,95

Voda odpadní 37,60 43,24

Cena celkem 72,34 83,19

Oproti roku 2019 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,26 Kč, tj. o 4,08 % včetně DPH. 

Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dojde s platností od 1. 5. 2020 ke snížení 
sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. Na základě toho rozhodlo představenstvo společnosti, že s účinností od 1. 5. 2020 vstupují pro 
zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

Cena v Kč/m3 bez DPH Cena v Kč/m3 vč. DPH 10%

Voda pitná 34,74 38,21

Voda odpadní 37,60 41,36

Cena celkem 72,34 79,57
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S platností od 1. 5. 2020 dochází oproti roku 2019 k poklesu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 0,36 Kč, tj. o 0,45% včetně DPH.

Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku nárůstu nákladů na elektrickou energii, modernizaci odečtových zařízení, čištění 
vodovodních a kanalizačních zařízení a obnovu infrastrukturního majetku. 

Srovnání cen platných v roce 2019 s ostatními VaK v Kč / m3 vč. DPH

VaK Vodné Stočné Celkem

Přerov 42,80 34,50 77,30

Brno 38,80 40,73 79,53

Kroměříž 38,36 41,57 79,93

Hodonín 38,71 46,06 84,77

Vsetín 48,30 36,57 84,87

Olomouc 39,62 45,39 85,01

Zlín 44,40 43,29 87,69

Praha 48,96 40,70 89,66

Prostějov 45,52 44,17 89,69

Vyškov 47,98 42,87 90,85

Znojmo 51,04 42,18 93,22

Břeclav 47,84 51,75 99,59

Zdroj: sovak.cz
Ing. Kamila Andělová

účetní, kalkulant

Novinky v informačním systému QI
Je to již 2,5 roku, co byl uveden do provo-
zu nový ucelený informační systém QI. Od té 
doby stále pracujeme na jeho zdokonalování. 
V letošním roce vedení společnosti rozhodlo, 
že se v programu QI bude kompletně admi-
nistrovat doprava naší společnosti. Proto byl 
pořízen modul DOPRAVA, ve kterém se nyní 
evidují veškerá vozidla. Pracujeme na tom, 
aby zde byla v evidenci i veškerá mechani-
zace, která spotřebovává pohonné hmoty 
a tím se získal komplexní přehled o stavu  
a využívání jednotlivých vozidel a ostatní 
techniky. Informace a výstupy, které budeme 
z modulu DOPRAVA získávat, budou sloužit  

k přehledu mistrů a vedení o tom, jak efek-
tivně využíváme techniku, kterou vlastníme  
a hlavně budeme znát z hlediska tvorby ceny 
vodného a stočného nákladovost jednotlivých 
vozidel v členění na konkrétní střediska, pro-
tože doposud se náklady rozpočítávaly pouze 
procentuálním poměrem. Tímto rozšířením 
funkčnosti informačního systému tedy bude-
me upřesňovat výpočet ceny vody. 

Zavádění této novinky s sebou v průběhu 
implementace přineslo i návrh na změnu  
v přijímání objednávek prací na vodovodní, 
kanalizační a další práce. Protože v pracích 

pro třetí osoby se také evidují vozidla. Tato 
změna je teprve u zrodu, nicméně cílem pro-
jektu je vytvořit jedno místo, na kterém se 
budou objednávky přijímat a z něj bude pro-
bíhat přidělování na provozy a mistry. Jedná 
se o nový OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM. Každá 
objednávka bude mít přidělený identifikátor, 
který s ní půjde společně se všemi podklady 
až do procesu fakturace. Přínosem bude opět 
větší přehled o stavu nevyřízených objedná-
vek, termínech realizace, apod. Žijeme zkrát-
ka v digitální době, která vyžaduje rychlou 
informovanost, takže cílem je získat na pár 
„kliknutí“ co nejvíce informací.

Ing. Ivana Štouračová
finanční manažer

Kontrola Ministerstva financí ČR byla ukončena
Dne 15.11.2019 jsme obdrželi Rozhodnutí 
MF ČR, kterým bylo ukončena kontrola ce-
notvorby za roky 2014-2016. Kontrola byla 
zahájena v únoru 2017 a jejím výsledkem 
bylo udělení sankce naší společnosti. Kont-
rolní orgán nám vytknul, že jsme do nákla-
dů do kalkulací ceny vodného a stočného za 
uvedené roky neoprávněně zahrnuli penzijní 
a životní pojištění zaměstnanců, které je hra-
zeno z prostředků naší společnosti. Kontrola 

probíhá i v dalších třech moravských vodár-
nách, i zde se kontrolní orgán zaměřil na pen-
zijní a životní pojištění a pravděpodobně je jen 
otázkou času, kdy vodárny obdrží, stejně jako 
my, oznámení o zahájení správního řízení  
a následně Rozhodnutí. 

Rozhodnutí zatím není v právní moci, podali 
jsme proti němu rozklad a očekáváme odpo-
věď. V případě neúspěchu jsme připraveni jít 

k soudu, protože s výsledkem kontroly kate-
goricky nesouhlasíme. A to pak bude běh na 
delší trať…. každopádně děláme vše pro to, 
abychom plánovaný hospodářský výsledek 
splnili a naši zaměstnanci tak mohli obdržet 
roční odměnu v plánované výši.

Ing. Ivana Štouračová 
finanční manažer
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ŠKOLENÍ MARUSHKA - NOVINKY 
Během měsíce října proběhlo školení a se-
známení s novinkami ve webové aplikaci 
Marushka. Pro ty z vás, kteří s Marushkou 
nepřicházíte příliš do styku, zopakujeme, že 
aplikace slouží k prohlížení grafických dat, 
které pořizujeme a spravujeme na našem 
středisku GIS. Najdete tam sítě vodovodů, 
kanalizací, ostatních inženýrských sítí, různé 
podkladové mapy a mnoho dalších. Maru-
shka je uživatelské prostředí, ve kterém není 
možno data editovat, ale pouze si je prohlížet 
a pracovat s nimi.

Protože spektrum využití Marushky je velmi 
široké, a ne každý uživatel potřebuje znát 
všechny její funkce ke své práci, rozdělili 
jsme školení do tří skupin podle probíraných 
témat. Postupně jsme proškolili technicky 
zaměřené kolegy a mistry v provozech, dále 
obchodní oddělení včetně zákaznických cen-
ter a v neposlední řadě také management  
a vedoucí provozů.
Na začátku jsme předvedli asi nejobsáhlejší 
novinku, a tou je propojení GISu a Zákaznic-

kého informačního systému (ZIS).  To zna-
mená, že si v Marushce dokážete zobrazit 
vybrané údaje o odběrateli ze ZISu. Např. 
jméno, informace o vodoměru, stav, posky-
tované služby na odběrném místě. Vazba je 
provedena mezi číslem odběrného místa (ZIS) 
a ID ukončení přípojky (GIS). Technicky nelze 
provést vazbu automaticky, proto dochází  
k provazbování ručně. Z necelých 27 tis. 
odběrných míst je jich zatím navazbeno asi 
50%. 

Nově v Marushce také přibyla tematická 
mapa na vodovodu – podle tlakového pásma. 
Při zapnutí této vrstvy uvidíte u zpracova-
ných obcí barevně rozlišená tlaková pásma 
vodovodu. V Marushce také v najdete novou 
vrstvu funkčních a nefunkčních uzávěrů na 
vodovodu, taktéž barevně rozlišených. Zpra-
cování těchto dat je závislé na informacích 
přímo z provozu. V tom nám velmi pomáhají 
naši montéři GIS, kteří připravují podklady pro 
vložení do GISu.
U kanalizace si můžete zobrazit tematickou 
mapu kamerovaných úseků nebo jejich tech-
nický stav. U všech odlehčovacích komor  
v Kroměříži si prohlédnete přiloženou doku-
mentaci, fotky nebo stavební výkresy. U ka-
nalizačních šachet nadmořské výšky poklopů 
a dna šachet.
Vzhledem k tomu, že od začátku roku 2019 
v naší společnosti existuje nový vyjadřovací 
portál, který pracuje nad GISEM, přidali jsme 
do Marushky vrstvu „Žádosti o vyjádření“. Při 
jejím zapnutí uvidíte nad zobrazeným úze-
mím polygony, kde bylo zažádáno o vyjád-
ření. V případě, že vyjádření již bylo vydáno, 

můžete si jej s použitím informačního dotazu 
zobrazit a přečíst přímo v Marushce. 
Za zmínku ještě stojí zavádění věcných bře-
men do Gisu. Lze si je prohléhnout i v Ma-
rushce zapnutím vrstvy „Věcná břemena“. 
Tímto se prosvítí veškerá věcná břemena 
zapsaná na katastru nemovitostí ve vztahu  
k naší společnosti.

Marushka obsahuje ještě spousty dalších 
vrstev a funkcí, které zde nemá smysl jmeno-
vat. Tyto Vám samozřejmě na našem středis-
ku GIS rádi ukážeme.

středisko GIS

Obr. Zobrazení vodovodu 
v obci Přílepy- podle tlakových 
pásem- Marushka

 Obr. Zobrazení propojení ZIS-GIS - Marushka
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Nové kamerové vozidlo IBAK
Vážení zaměstnanci,
v roce 2012 zakoupila společnost Vodovo-
dy a kanalizace Kroměříž, a.s. kamerové 
vozidlo ITV, které bylo ve své době na velmi 
vysoké úrovni a splňovalo veškeré potřeby 
a požadavky, které od tohoto systému naše 
společnost očekávala. Jak ale jistě všichni 
vnímáte, technický pokrok zejména v oblasti 
elektroniky, počítačové techniky a techniky 
vůbec, je nezastavitelný. Ne jinak je tomu  
i v monitorovací technice kanalizačních sítí, 
kdy je nezbytnou součástí monitoringu přes-
né měření ovality, sklonů, průměrů, ale také 
monitoring kanalizačních přípojek a jejich 
trasování. Přesné údaje o stavu a technických 
parametrech kanalizační sítě jsou nezbytné 

pro plánování a navrhování oprav a sanace 
kanalizační sítě. A právě z těchto důvodů se 
stal stávající kamerový systém nevyhovující. 
Navíc po sedmi letech provozu již vyžado-
val nákladnou opravu systému měření ova-
lity a kompletní výměnu HW a SW vozidla. 
Vzhledem k těmto okolnostem, bylo v letoš-
ním roce vedením společnosti rozhodnuto  
o vypsání výběrového řízení na nové kame-
rové vozidlo. Mezi základními požadavky byl 
monitoring v rozlišení FULL HD, monitoring 
kanalizace od dimenze DN150 s odbočením 
do přípojky, přesné měření ovality kanalizace 
atd. Ve výběrovém řízení byl vybrán systém 
od německé firmy IBAK za cenu 5 805 277 Kč 
bez DPH. 

Společnost IBAK je německá rodinná firma, 
která vyrábí a dodává monitorovací kamerové 
systémy již více jak 60 let a byla první světo-
vou společností, která v roce 1956 vyrobila 
monitorovací kamerový systém a po celou 
dobu udává trend technického vývoje v této 
oblasti. Jsme velmi rádi, že můžeme s tímto 
vysoce sofistikovaným systémem pracovat 
a doufám, že systém firmy IBAK bude plnit 
dlouhá léta náročné požadavky naší společ-
nosti, kladené zejména na technickou úroveň 
prováděného monitoringu a přesnost zjiště-
ných údajů. 

Ing. Tomáš Mozola
vedoucí provozu odpadních vod

Veletrh práce a vzdělávání
Ve dnech 12. – 13. listopadu proběhl pod záštitou Okresní hospodář-
ské komory Kroměříž, Městem Kroměříž a Úřadem práce ČR, Kon-
taktní pracoviště Kroměříž, Veletrh práce a vzdělávání v prostorách 
Domu kultury v Kroměříži, kterého se zúčastnilo celkem 37 středních 
škol a 14 nejvýznamnějších zaměstnavatelů v našem regionu. Zúčast-
nila se jej také naše společnost, kterou reprezentovaly Marie Langová, 
Ing. Tereza Andrýsková a Bc. Kamila Matoušková. Cílem veletrhu bylo 
poskytnout žákům vyšších ročníků základních škol, jejich rodičům, 
pedagogům a široké veřejnosti přehled o nabídce učebních a studij-
ních oborů na středních školách Zlínského kraje a také probudit zájem  
o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové. Vý-
znamní zaměstnavatelé regionu pak představili účastníkům veletrhu 
možnost uplatnění vybraných profesí na trhu práce. Doufejme tedy, 
že veletrh pomohl žákům k získání informací pro jejich rozhodování  
o budoucích profesí. 

Ing. Tereza Andrýsková 
obchodní manažer
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Den otevřených dveří  
na nové ČOV Hlinsko pod Hostýnem
Rok se s rokem sešel a společnost Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a.s. po nedávném ote-
vření ČOV Počenice uvedla dne 17. 10. 2019 
do provozu slavnostním otevření další dotační 
stavbu „Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hos-
týnem“. Stavba byla dne 1. 11. 2019 pravo-
mocným rozhodnutím uvedena do zkušební-
ho provozu a začala tak plnit funkci, pro níž 
byla postavena. Vzhledem k velkému zájmu 
občanů Hlinska pod Hostýnem proběhl na 
ČOV Hlinsko pod Hostýnem dne 9. 11. 2019 
den otevřených dveří pro občany obce. Zá-
jem občanů o prohlídku této nové stavby byl  
i přes nepříznivé počasí velký. Během sobot-
ního dopoledne navštívilo ČOV 32 občanů, 
kteří projevili velký zájem jak o stavbu samot-
nou, tak i o samotný proces čištění odpadních 
vod.

Ing. Tomáš Mozola
vedoucí provozu odpadních vod

Bowlingové klání
Již se to stává tradicí, že vždy ke konci roku, 
se sejdou zaměstnanci finančního a obchod-
ního útvaru a jdou si zaboulet. Letos jsme se 
ke sportovním výkonům sešli 8. listopadu. 
Vítězství z minulých ročníků se snažili obhájit 
Ing. Ivana Štouračová, Sylva Veselá, David Ze-
lenka a Miroslav Hložek. Podařilo se to však 
jenom Ing. Štouračové, kterou doplnilo nové 
trio vítězů. Ovšem výkony podávali všichni 
velmi kvalitní a proto i oni si mohli odnést  
z klání domů diplom za „vynikající bowlin-
gový výkon“. Sláva vítězům a více tréninků 
poraženým! Budu se těšit zase příští rok!

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer
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NOVÉ TVÁŘE VE VAKU
Radek Bartoš
V dubnu letošního roku nastoupil na ČOV Kroměříž na pozici strojník. 

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv. „rozkoukání“ společnost udělala 
dojem?
Potřeboval jsem změnu, po nástupu jsem byl 
mile překvapen, jednáním a přístupem.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a – na jaké pozici? 
(kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali)
Pracoval jsem v soukromé firmě jako instala-
tér. Byl jsem tam 22let.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Klid, pohoda a přátelský kolektiv.

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto 
slovo znamená?
Aby se dařilo v zaměstnání a v osobním  
životě.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, 
zájmy, čemu se věnujete po práci?
Jsem ženatý, mám dva syny, můj největší  
koníček je rybaření.

Jaké máte plány do budoucna  
(osobní/pracovní)?
Žádné převratné, hlavně aby všichni byli 
zdraví a spokojení. 
  
Oblíbená kniha: 
Jakákoliv válečná.

Oblíbená hudba/kapela: 
Rock, Kabáti.

Oblíbený nápoj/jídlo: 
Pivo, svíčková.

Vysněná destinace pro dovolenou: 
Karibik.

Dominik Gahura
Nastoupil do společnosti v červnu 2019 na pozici administrativně technický zaměstnanec. 

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Hledal jsem kancelářskou práci a navíc je síd-
lo společnosti relativně blízko mého bydliště. 

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a – na jaké pozici? 
(kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali)
Pracoval jsem jako finanční poradce asi půl 
roku. 

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, 
zájmy, čemu se věnujete po práci? 
Posilovna a fotbal. 

Oblíbená hudba/kapela: 
NF, 21 Savage, Drake, Tyga, Lil Peep, MGK. 

Vysněná destinace pro dovolenou: 
Seychely. 

Kým nebo čím byste chtěl/a být v příštím 
životě?
Fotbalistou. 

Je něco, co byste chtěl/a vzkázat kolegům?
Šťastný nový rok. 

Z čeho máte radost: 
Ze svých synů.

Je něco, co byste chtěl/a vzkázat kolegům?
Jsem rad že mě přijali mezi sebe.
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Miroslava Vymazalová
V dubnu nastoupila do společnosti na pozici administrativně technický zaměstnanec. 

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Na pozici administrativně – technického za-
městnance jsem se hlásila kvůli pružné pra-
covní době, jistoty stabilního zaměstnaní a z 
rodinných důvodů, kdy pro mě bylo důležité 
abych byla schopná lépe časově skloubit ro-
dinu, koníčky a práci.  

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
Nejdůležitější je pro mě jistota práce a „dobrý 
kolektiv“.  

Je něco, co byste chtěl/a vzkázat kolegům?
Všem kolegům bych popřála krásné VÁNOCE 
a vše nej do Nového roku :)

Petr Strnka
V červnu letošního roku nastoupil do společnosti na pozici řidič kanalizace 2.

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Do Vaku jsem se přihlásil, protože jsem chtěl 
změnit práci a jsem velmi spokojený, že jsem 
si vybral Vaši společnost. 

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a – na jaké pozici? 
(kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali)
Před prací ve Vaku jsem pracoval 6 let jako 
řidič v místní pekárně. 

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, 
zájmy, čemu se věnujete po práci? 
Mám dvě děti, manželku a také dvě čivaví 
fenky, po práci se věnuji zedničině. 

Oblíbená hudba/kapela: 
Kabát.

Oblíbený nápoj/jídlo: 
Oblíbené jídlo mám tatarák a z pití pivečka. 

Vysněná destinace pro dovolenou: 
Vysněná dovolená je Řecko. 

Z čeho máte radost:
Radost mi v životě dělají děti a otevření piva. 

Kým nebo čím byste chtěl/a být v příštím 
životě?
V příštím životě bych chtěl být sládkem. 

Je něco, co byste chtěl/a vzkázat kolegům?
Hoši makejte, ať máme čisté odpady :-D



Vodník 2/08/2019
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Setkání zaměstnanců společnosti  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Ve stylových prostorách Záhlinického pivova-
ru se uskutečnilo dne 22. listopadu setkání 
zaměstnanců naší společnosti. Setkání se 
zúčastnilo celkem 150 zaměstnanců a bě-
hem večera mohli nahlédnout i do zákoutí 
pivovaru s jeho provozním, p. Šmídem, který 
třem skupinkám zaměstnanců podal odborný 
výklad nejenom o pivovaru ale také o „tajem-
ství“ vaření piva. Zaměstnanci si tak mohli 

A jaké byly ty správné odpovědi? 
Jaké suroviny se používají pro výrobu piva? Voda, slad, chmel, kvasnice
Do jakých základních kategorií se řadí výroba piv? Svrchně kvašená piva a spodně kvašená piva
Celosvětově vyhlášený český chmel se jmenuje? ŽPČ (Žatecký Poloraný Červeňák)
Proč se namáčí ječmen a zase se suší pro výrobu sladu? Aby vznikly enzymy k rozkladu škrobů v obilce
Podle čeho se udává stupňovitost piva? Podle cukernatosti mladiny
Může mít jedenáctka více alkoholu jak dvanáctka? Ano
Kolik stojí kilogram chmele +- 400 Kč – 1 500 Kč
Kolik kg sladu se využije na 1 000 l hotového piva desetistupňového? 200 kg
Černé pivo se barví čím? Praženým sladem
Kolik hodin se vaří pivo na várně? 10

odnést mnohé poznatky, které byly následně 
prověřeny pivovarnickým testem. A že si toho 
opravdu hodně zapamatovali dokazuje i po-
čet vítězů. 

Na prvním místě se umístila skupina ve 
složení: Ing. Vedra, Ing. Janků, A. Mlčoch, M. 
Vymazalová a R. Bartolšicová, která věděla 
správné odpovědi na všechny otázky. 

Na druhém místě se umístily hned 4 sku-
piny, které dokázaly správně odpovědět na 
devět z deseti otázek, byly to: 
• Pastva, Hublík, Večeřa
• Roman, Vybíral, Hložek, Zelenka a Kroutil
• Mirka F., Zdenka, Soňa, Jarka a Dominik
• Gisáčci z Vaku

Kdo si neodnesl potřebné vědomosti z pro-
hlídky, ten si mohl prověřit svou mušku na la-
serové střelnici. Nejlépe to ten večer střílelo 
Romaně Bartolšicové a Petru Šiškovi. 

A nám ostatním, kterým to nestřílelo a ani si 
toho moc o pivu nezapamatovalo, nezbývalo 
než si pochutnat na výborném rautu od spo-
lečnosti Quick Deli, ochutnat místní pivo na 

čepu anebo si zatančit na skupinu Classic. 
Věřím, že i toto bylo pro mnohé zaměstnance 
příjemné zpestření pátečního večera, že si jej 
užili, poznali se zaměstnanci ze všech zákoutí 
naší společnosti a že za dva roky se v přinej-
menším ve stejném počtu zase sejdeme!

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer
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Vážení zaměstnanci, obchodní partneři, akcionáři, zákazníci.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce.

Do nového roku 2020 Vám přejeme pevné zdraví, 
mnoho štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

Za vedení společnosti

Ing. Ladislav Lejsal
místopředseda představenstva a ředitel společnosti


