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Úvodní slovo
Vážení zaměstnanci, kolegové,
jsem rád, že Vás opět mohu pozdravit ze 
stránek našeho firemního časopisu, který se 
vám do rukou dostává v letošním roce po-
prvé. Možná si při obracení těchto stránek 
také uvědomujete, že je určitým důkazem, že 
naše společnost se neustále někam posou-
vá, připravuje nové věci, nové projekty, žádá  
o nové dotace, ale zároveň i postupně obmě-
ňuje své letité zaměstnance, kteří odcházejí 
na zasloužený „odpočinek“ po náročné prá-
ci v naší společnosti, a to ať už jako technik 
nebo dělník. Každá práce, která se dělá pocti-
vě má své místo v naší společnosti.   

Máme za sebou první pololetí, které bylo 
protkáno jediným tématem a to bojem  
s koronavirem, který zasáhl do všech ob-
lastí našeho konání. Byli jsme a možná 
ještě budeme omezeni jak v osobním, tak  
i profesním životě. Základním posláním naší 
společnosti je dodávka pitné vody našim 
odběratelům a zároveň i čistění odpadních 
vod bez ohledu na opatření vydané vládou 
ČR. Každý náš odběratel chce mít ve svém 
kohoutku nezávadnou pitnou vodu. Tuto 
skutečnost jsme splnili a plnit budeme, 
ale s celou řadou opatření směřující nejen  
k bezpečnosti našich zaměstnanců, ale i na-
šich odběratelů. U vody odpadní už je to tro-
chu větší problém. I zde jsme museli přijmout 
celou řadu výrazných opatření na ochranu 

našich zaměstnanců. Musíme si uvědomit, 
že odpadní voda je velmi bohatá na mikroby  
a viry. Mezi první přijatá opatření patřilo roz-
dělení zaměstnanců všech profesí na dvě 
skupiny, které se střídaly. Riziko výskytu ne-
moci koronavir bylo v té době příliš vysoké 
a naše služby svým zákazníkům musíme 
poskytovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Celou situaci jsme však zvládli a žádný ze za-
městnanců společnosti nebyl přímo zasažen 
nemocí COVID-19. Přijatá organizační opatře-
ní byla ukončena ke 4. 5. 2020 a společnost 
přešla do normálního stavu činnosti spojené 
s aktuálním karanténním opatřením Nouzo-
vého stavu vyhlášeného Vládou ČR na území 
České republiky. Dopad byl „pouze“ finanční 
a to ve výši 7 milionů korun v tržbách. O tuto 
částku jsme museli snížit i nákladové položky.
Z důvodu špatné epidemiologické situace  
v naší republice společnost musela zrušit Den 
vody – prezentaci naší společnosti vč. vodá-
renské techniky v Kroměříži a Holešově pro 
děti základních škol, dále tolik oblíbený a rok 
od roku navštěvovanější Den dětí na úprav-
ně vody v Kroměříži a také jsou pozastave-
ny veškeré exkurze na zařízeních naší spo-
lečnosti. Kvůli koronaviru jsme museli také 
odložit setkání bývalých zaměstnanců naší 
společnosti, které se mělo konat v dubnu le-
tošního roku. Snad již příští rok bude situace 
příznivější a všechny tyto akce budeme moci 
realizovat. 

Nyní jsme v období dovolených, tedy v období 
času na odpočinek, ale i nadále cítíme strach 
a nervozitu z této nemoci. Proto asi všichni 
budeme obdivovat jen krásy České republiky, 
na kterou jsme v posledních letech zapomně-
li, využívat našich chat na Rusavě, cestovat 
na kole po krásných i méně krásných cyk-
lostezkách, kolem Moravy, vinohrady apod. 
Ale musíme se zamyslet i kolik času jsme 
věnovali v minulosti své rodině, svým zná-
mým a kamarádům a co nás spojilo v boji  
s koronavirem. 

Jak již jsem uvedl v úvodu máme za sebou 
první pololetí roku, čas na práci a čas na 
odpočinkovou dovolenou, po ní se opět vrh-
neme se stejným nadšením do druhého po-
loletí letošního roku. Čeká nás další práce, 
ale pro nás vodohospodáře pořád ta stejná, 
kterou děláme rádi a s láskou.  Naším priorit-
ním úkolem bude i nadále zachovat s městy  
a obcemi vlastnickou strukturu a tím zároveň 
splnit i náročné podmínky pro získání dotací  
v maximálních částkách. Těch jsme za po-
sledních 8 let získali 418 milionů korun.  
 

Ing. Ladislav Lejsal
místopředseda představenstva 

a ředitel společnosti
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ČOV Holešov – III.Etapa – Oprava 
dosazovacích nádrží
Tato stavba byla součástí III. etapy rekon-
strukce ČOV Holešov, obsahující stavební  
a technologickou obnovu odstavené dosazo-
vací nádrže. Předmětem stavební části bylo 
částečné odbourání poškozených betonových 
konstrukcí zhlaví a stěn dosazovací nádrže  
a stropu čerpací stanice s následným nahra-
zením novými konstrukcemi.

Již dosloužilou technologii nahradilo nerezo-
vé vystrojení a nový pojezdový most nádrže 
současně s armaturami, tvarovkami a potru-
bím v čerpací komoře. 
  
Realizace technologické části stavby se 
zhostila společnost Medmes s.r.o., stavební 
část provedla společnost Nadir s.r.o., obě se 
sídlem v Hranicích, v celkovém nákladu 13 
607 307 Kč, bez DPH.

Jak tomu nezřídka u tohoto typu staveb bývá, 
i zde byly v průběhu stavby zjištěny některé 
odlišnosti původního stavu oproti projekto-
vé dokumentaci a bylo nutno věci řešit tak 
říkajíc za pochodu. Nejinak tomu bylo i zde 
a je na místě uvést, že dodavatelé stavby ke 
všem komplikacím přistoupili zodpovědně  
a konstruktivně, takže se stavbu podařilo re-
alizovat v termínu a vysoké kvalitě provedení. 

Rovněž je na místě poděkování zaměstnan-
cům provozu ČOV Holešov, kteří k úspěšnému 
provedení díla aktivně přispěli především při 
nezbytném omezení provozu v průběhu vý-
stavby.

Pavel Vaculík
technický zaměstnanec
a stavební dozor stavby



5

Oprava vodovodu ul. Vejvanovského, 
Kroměříž
V letošním roce byla realizována oprava vo-
dovodu v ulici Blahoslavova a Vejvanovského. 
Zhotovitelem stavby byla firma VHS Brno, a.s. 
Oprava vodovodu v těchto ulicích navázala na 
opravu kanalizace, vodovodu a plynu v ulici 
Vodní, která byla provedena v loňském roce 
včetně opravy povrchů komunikace a chod-
níků. Ulice Blahoslavova a Vejvanovského je 
frekventovanou trasou směrem do centra 
města pro pěší i osobní dopravu včetně záso-
bování, a proto byl kladen důraz na postupné 
zábory parkovacích míst a omezování prů-
chozí šířky chodníku. 

Při zahájení výkopových prací na ul. Vejva-
novského bylo zjištěno, že stávající vodovod 
je uložen na historické odvodňovací stoce, 
která vede z ulice Vodní. Jedná se o zděný 
podzemní objekt z 19. století. Tento podzemní 

prostor prohlédl archeolog a stanovil podmín-
ky pro další postup prací. 
I přes zdržení opravy vodovodu vyvolané 
prověřováním historické stoky byla stavba 
provedena v požadovaném termínu a dobré 
kvalitě.     

Lubomír Veselý
technický zaměstnanec 
a stavební dozor stavby

Posílení kapacity stoky CP – ul. Purkyňova 
Kroměříž
Dne 14.7.2020 jsme předali staveniště fy. Ro-
vina stavební a.s. u ZŠ Zachar na ulici Purky-
ňova v Kroměříži a ta se svým subdodavate-
lem fa. TALPA – RPF s.r.o. zahájila zajímavou 
investiční akci Posílení kapacity stoky CP za 
1.734.643 Kč bez DPH.
Stavba je situována v areálu ZŠ Zachar na 
ploše atletického - fotbalového stadionu, což 
pro stavitele je nelehká situace. Úkol tedy zní 
jasně „Provést špičkovou práci a nepoškodit 
ani 1 cm2 sportovní plochy“.
Přibližně v 1/3 fotbalového hřiště se pod po-
vrchem nachází šachta, která je nedostupná, 
ale ani to nebylo pro projektanta akce, pana 
Ing. Foukala, R. ze společnosti VEGI s.r.o. Kro-
měříž, problém. Navrhl stavbu vyřešit „Říze-
ným šnekovým vrtáním“.

Vykopala se startovací jáma o rozměrech 
3x3,5 m hloubky cca 3,4 m a koncová jáma  
o rozměrech 2x4 m a hloubce cca 3,4 m. Obě 
jámy kvůli bezpečnosti byli zapaženy přílož-
ným pažením. Řízené šnekové vrtání DN400 
se provádělo šnekovou vrtně protláčecí sou-
pravou. Souprava hydraulicky zatláčela ocelo-
vou chráničku se současným odvrtáním zemi-
ny a vynášením výkopku do startovací jámy. 
Dále se pak zatláčelo nové kameninové potru-
bí DN400. Délka šnekového vrtu byla 59 bm.

Stavba se prováděla za plného provozu spor-
toviště. Tímto děkuji za 100% dodržení BOZP 
oběma výše zmiňovaným firmám a panu Te-
saři za dohled nad dodržováním BOZP.

Romana Bartolšicová
technický zaměstnanec
a stavební dozor stavby
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Obnova vodovodního přivaděče  
Břest – Chropyně a výstavba VDJ Chropyně
Již v červenci loňského roku zahájila společ-
nost Vodovody a kanalizace  Kroměříž, a.s. 
stavbu nového věžového vodojemu Chropyně 
a navazující obnovu vodovodního převaděče 
Břest - Chropyně za účelem zlepšení a sta-
bilizace zásobování města Chropyně pitnou 
vodou. 

Na základě výběrového řízení se dodavate-
lem této stavby stalo Sdružení Břest-Chropy-
ně, které je složeno ze dvou společníků, a to 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. 
a společnost 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 ze-
mědělství. 

Stavební práce byly rozděleny do dvou etap. 
V rámci první etapy byl postaven vodojem 
Chropyně již v červnu 2020, a následně 
uveden do zkušebního provozu rozhodnutím 



7

vodoprávního úřadu, Městského úřadu Kro-
měříž. Vzhledem k výšce stavby vodojemu, 
která činí 47 metrů, s objemem nádrže 500 
m3, tvoří tato stavba bezesporu nepřehlédnu-
telnou dominantu v širém okolí.

V současné době probíhá druhá etapa, kte-
rá zahrnuje obnovu stávajícího azbestoce-
mentového potrubí vodovodního přivaděče 
Břest-Chropyně DN 350 v celkové délce  
4 285 metrů. Práce jsou prováděny převážně 
bezvýkopovou technologií, kdy do stávajícího 
potrubí je vtahováno potrubí nové PE100 – 
RC PN 10 SDR 17 280 x 16,6 mm. V průběhu 
prací je zajištěno náhradní zásobování pitnou 
vodou pomocí suchovodu. V rámci této etapy 
je prováděna obnova všech stávajících ar-
maturních šachet na přivaděči, a aktuálně se 
zahajují práce na výměně trubního vedení ve 
vodojemu Břest. 

Dokončení veškerých prací na přivaděči  
a uvedení stavby vodojemu Chropyně do 
trvalého provozu je plánováno do konce to-
hoto roku, přičemž výše uvedenou stavbou 
by měla být zajištěna dodávka pitné vody  
a stabilizace tlaku v síti pro Chropyni.

Ing. Igor Hýbner
vedoucí provozu pitná voda
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Výměna aeračních elementů v aktivačních 
a regeneračních nádržích ČOV Holešov
Psal se rok 2007, kdy na ČOV Holešov pro-
běhla velká rekonstrukce biologické linky 
ČOV Holešov. A právě v tento rok byly aktivač-
ní a regenerační nádrže osazeny systémem 
FORTEX s aeračními disky. Ne každý má asi 
ponětí, o co se vlastně jedná a k čemu to 
slouží, takže stručně: aktivační směs slouží-
cí jako biologická část čištění odpadních vod 
není nic jiného, než spousta mikroorganismů, 
říkáme jim kal, které se nečistotou ve vodě 
živí. A jakožto každý živý organismus potře-
buje k životu kyslík. Aerační element je disk 
opatřený membránou, která je v podstatě 
velmi jemné sítko, které vzduch proudící do 
elementu rozmělní na drobounké bublinky, 
které se lépe rozptýlí v odpadní vodě než 
bublina velká a jsou tak pro náš kal snadněji 
využitelné. Časem dochází k zarůstání mem-
brány nečistotami, takže jednak se zvyšuje 
energetická náročnost na protlačení vzduchu 
skrz membránu, protože dmychadla musí víc 
foukat a jednak se zvětšují bubliny, které tím 
rychleji unikají z vody ven, takže toho vzdu-
chu musíme dodat víc, než když je mem-
brána čistá, což způsobí, že dmychadla opět 
musí víc foukat. 

Každé 2 roky si zveme na čistírnu potápěče, 
kteří nám aerační elementy vyčistí. Někdo 
možná namítne, protože cena za čtyřdenní 
zákrok je 160 000 Kč a zdá se jim to hodně 
peněz, proč jednoduše nádrž nevyčerpáme  
a elementy nevyčistíme sami? Jednoduše 
proto, že membránu lze efektivně čistit pou-
ze pod tlakem a toho u vyčerpané nádrže 
nedosáhneme. Pokud se o to pokusíme bez 
tlaku, pak nečistoty do membrány ještě více 
zatlačíme a spíš její životnost ještě zkrátíme. 
Další dotaz by mohl znít: Vyplatí se to vůbec? 
Dovolím si tvrdit, že jednoznačně. Běžná ži-
votnost aeračních elementů je dle vyjádření 
zástupce dodavatele firmy FORTEX 6 – 7 let. 
My jsme ji pravidelným čištěním prodloužili 
na 13 let, což je téměř na dvojnásobek. Vý-
měna vyjde na 1 600 000 Kč a potápěč se tu 
za celý životní cyklus elementů ukáže pětkrát 
a to dělá 800 000 Kč. Pokud bych počítal se 
sedmiletou standartní životností, pak příští 
rok je musíme měnit už po druhé, zatímco 
my si vystačíme pouze s jednou výměnou, 
takže když zůstanu u zdi, úspora činí 600 –  
700 000 Kč a to není úplně zanedbatelná po-
ložka.

Teď něco málo k samotné výměně. Celá akce 
probíhá na dvě etapy, na ČOV Holešov lze ak-
tivační nádrže rozdělit na 2 samostatné linky, 

takže v červenci jsme absolvovali výměnu  
u pravé linky nádrží, teď v srpnu nás čeká 
levá linka. Vzhledem k tomu, že nádrže nelze 
vypustit, musí se vyčerpat. To trvá jeden den. 
Pak naklušou všichni zaměstnanci, které má 
ČOV k dispozici, do jámy a pomocí lopat a sa-
cího vozu musí celou aktivační a následně re-
generační nádrž důkladně vyčistit. Vzhledem 
k poměrně značné ploše, toto trvá 6 dní, než 
můžeme prohlásit, že jsou nádrže nachys-
tány na výměnu aeračních elementů. Tuto 
už provádí zaměstnanci firmy FORTEX, kteří 
musí vyměnit a odzkoušet 675 ks elementů  

v aktivační nádrži a 162 ks elementů v re-
generační nádrži, což nám dohromady dělá  
837 ks aeračních elementů na jednu linku. 

Pak už jen stačí nádrže naplnit. To nám za-
bere taky tak den, protože je potřeba zajistit 
plynulý nátok a předejít stavu, kdy se v jed-
né aktivační nádrži kal nahromadí, zatímco 
druhá bude jen samá voda. Jak je tato fáze  
u konce, pak čistírna opět fičí jako znovuzro-
zená na plný výkon.

Martin Břeň
mistr ČOV Holešov
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KAŽDÝ SE ZASMĚJE, 
KDYŽ HO NĚKDO POTĚŠÍ
Každý se zasměje, když ho někdo potěší, 
slůvkem, pohledem, stačí jen maličkost, co 
srdce pohladí. Dívám se, dívám, a i já se 
usmívám na vás, co mi pomáháte zvládat ka-
ždodenní očistný provoz. 

Jaro nám uteklo s velkým nasazením v čiště-
ní, desinfekcí s nějakým virem, který nás teď 
ovlivňuje a snaží se v nás vyvolat strach, a to 
mě velice mrzí. Já se snažím to vše vyčistit  
a pomoc Vám se toho zbavit. Přesto vidím, 
že se toho nebojíte a pokračujete v opravách  
a každodenní údržbě provozu. Hned z jara 
jste mi opravily fasády na Uskladňovací a Za-
hušťovací nádrži. Na podzim plánuje se opra-
vit fasáda Čerpací stanice a příští rok možná 
dojde i na Česlovnu. Když jsme u té Česlovny, 
tak mám opravené topení a věřím, že nebudu 
mrznout. Dále jsem byla překvapena, že jste 
se pustili do čištění aktivačních nádrží, aby se 
mi lépe dýchalo, za to vám děkuji.

Teď ještě pár slov o mém dítěti v Hlinsku pod 
Hostýnem. Malá, nová čistírna se má k světu, 
ale pořád je potřeba ji kojit, aby žila a snažila 

se. Pořád se učí zpracovávat nečistoty, které 
ji zatím přitékají. Spojení se mnou a s vámi, je 
už stabilní, trochu rezne a já se musím brá-
nit u dodavatele stavby. Okolí má, ale krásně 
upravené a do dědiny pěkně zapadá. To se 
mi tam líbí.

Přeji Všem čtenářům i zaměstnancům Vaku 
klid a pohodu na práci. Vaše čovka z Bystřice 
pod Hostýnem.

Václav Přivřel
mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem
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Valná hromada ukončila 
hospodářský rok 2019  
Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., se konala v pondělí 29. 6. 2020 od 9,00 hodin v konferenčním sále 
Domu kultury v Kroměříži, s následujícím programem:

1. Zahájení řádné valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2. Návrh na zvolení orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019
4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019
5. Návrh na stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady 
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení 

zisku za rok 2019 
7. Návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na schválení rozdělení zisku, návrh na stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku 

akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady
8. Návrh na schválení změny Zásad odměňování členů představenstva a dozorčí rady ze dne 20. 4. 2011 a změny smlouvy o výkonu funkce 

člena představenstva a dozorčí rady.
9. Návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 a 2021
10. Závěr

Na valné hromadě bylo přítomno 16 akcio-
nářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, je-
jichž jmenovitá hodnota představuje 72,68 
% základního kapitálu akciové společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž. Předseda 
představenstva Mgr. Jaroslav Němec se-
známil přítomné akcionáře se zprávou před-
stavenstva o podnikatelské činnosti a stavu 
majetku za rok 2019, návrhem na rozdělení 
zisku za rok 2019 ve výši 13 217 tisíc korun  
a stanovením podílů na zisku a jejich vypla-
cení akcionářům, členům představenstva a 
dozorčí rady za rok 2019. Předseda dozorčí 
rady Mgr. Pavel Horák přednesl zprávu dozor-
čí rady společnosti o výsledcích kontrolní čin-
nosti v roce 2019 včetně stanoviska k řádné 
účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku 
za rok 2019 a k návrhu na stanovení podílů 
na zisku a jejich vyplacení. Součástí rozděle-
ní zisku společnosti byl příděl do rezervního, 
sociálního a investičního fondu, ale i výplata 
podílů na zisku akcionářům společnosti ve 
výši 11 Kč na jednu akcii. Celkem bude vy-
placena akcionářům společnosti částka ve 
výši 8 587 821 korun. Jen namátkově pro 
město Kroměříž, jehož podíl na základní ka-
pitálu společnosti je 46,2% je to částka 3 967 
573, Holešov (141 065 ks x 11,- Kč = 1 551 
715,- Kč, Bystřici pod Hostýnem (18 260 ks x 
11,- Kč = 200 860,- Kč, obec Kvasice (9 916 
ks x 11,- Kč = 109 076,- Kč, město Hulína 
(66 649 ks x 11,- Kč = 733 139,- Kč, obce 
Bezměrov (1 649 ks x 11,- Kč = 18 139,- 
Kč). Částky jsou zdaněny 15% mimo město 
Kroměříž a Holešov, které jsou od daně osvo-
bozeny. Navrhovaná částka odpovídá hospo-
dářským výsledkům společnosti za rok 2019.  
V neposlední řadě i změna zásad odměňování 

členů představenstva a dozorčí rady a změny 
smlouvy o výkonu funkce člena představen-
stva a dozorčí rady pro neuvolněné členy or-
gánů. Valné hromady se nezúčastnil zástupce 
České infrastrukturní, a.s., který by mohl, na 
základě plných mocí, zastupovat akcionářská 
práva v celkovém počtu 258 005 kusů a to 
za město Holešov (141 065 ks), Chropyni (20 
466 ks), Bystřici pod Hostýnem (18 260 ks), 
obce Kvasice (9 916 ks), města Hulína (66 
649 ks) a obce Bezměrov (1 649 ks). Z uve-
dených akcionářů měst a obcí byli přítomni 
akcionáři za město Kroměříž, Hulín, Holešov, 

Chropyni a Bystřice pod Hostýnem, kteří na 
základě pověření zastupitelstva vykonávali 
svá hlasovací práva. Všichni přítomní akci-
onáři byli seznámeni s tím, jak společnost  
v uplynulém období hospodařila a rovněž 
jim byly zodpovězeny jejich dotazy. Zástupce 
společnosti PMS Reality a.s., a HSK Invest, 
a.s. předložil v termínu před konáním valné 
hromady písemnou žádost o vysvětlení ně-
kterých bodů programu valné hromady. Na 
část otázek bylo odpovězeno přímo na valné 
hromadě a na ostatní otázky bylo odpovězeno 
písemně. 

Schválené rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019: 

Ukazatel Kč

Výsledek hospodaření za účetní období 2019 13 216 711,89

Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let 0,00

Po úhradě neuhrazené ztráty minulých let 13 216 711,89

Příděl do rezervního fondu 1 % 132 167,12

Příděl do sociálního fondu 1 500 000,00

Podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady 1 396 989,00

Příděl do investičního fondu 1 599 734,77

Výsledek hospodaření 2019 po naplnění rezervního fondu, so-
ciálního fondu, investičního fondu a podílů na zisku

8 587 821,00

Nerozdělený zisk za účetní období 2019 8 587 821,00

Podíly na zisku akcionářů za rok 2019 8 587 821,00

Počet vydaných akcií 780 711

Výše podílu na zisku na 1 akcii 11,00

Nerozdělený zisk za rok 2019 0,00

 Zdroj: Ing. Ivana Štouračová, finanční manažer
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Závěrem mi dovolte ještě poděkovat všem 
členům představenstva a dozorčí rady, vedení 
společnosti a zaměstnancům za jejich práci 
ve prospěch společnosti. Nyní lze jen konsta-
tovat, že činnost společnosti na další roční 
období není nijak „ohrožena“ kromě epide-
mie COVID-19, který nás začátku roku 2020 
výrazně potrápil. Pokles v tržbách za posled-
ního půlroku činí 7 milionů korun.  Čtenář 
však neví a ani netuší, co nás to stálo obětí, 
jednání, nervů a kompromisů, abychom dnes, 
nejen díky zastupitelům města Kroměříže, 
Morkovic, Dřínova, Zborovic, ale i ostatním 
malým i velkým akcionářům mohli konstato-
vat, že činnost Vaku není nijak ohrožena a že 

máte jako odběratelé jednu z nejnižších cen 
vodného a stočného v České republice při 
maximálním čerpání dotací z Evropské unie 
a Ministerstva zemědělství, které dosáhly 
418 milionů korun. Po valné hromadě zase 
začíná naše všední a každodenní práce, kdy 
bojujeme s úřady o co nejnižší ceny vodného 
a stočného, aniž bychom museli, kdy mo-
dernizujeme a zdokonalujeme infrastrukturu 
společnosti a v neposlední řadě, poskytujeme 
jistotu a zázemí všem našim zaměstnancům 
a díky nim i všem lidem, kteří jsou závislí na 
jejich činnosti. Přitom všem neseme na bed-
rech tlak společenský, politický, i tlak všech 
auditních orgánů a ministerstev, díky úspěš-

nému čerpání dotačních prostředků z Evrop-
ské unie. A to vše dobrovolně a s hrdostí. 

Ing. Ladislav Lejsal
místopředseda představenstva 

a ředitel společnosti

Exkurze na vodárenských zařízeních
Letošní rok jsou bohužel dveře našich zaří-
zení pro školáky a jejich doprovod z důvodu 
epidemie COVID-19 uzavřené, ovšem v minu-
lém roce byla účast na vodárenském zaříze-
ní velmi hojná, zúčastnilo se jí více jak 650 

dětí – jenom na ČOV Morkovice jich bylo více 
než 150. Kromě základních škol se do našich 
zařízení přišly podívat také děti ze středis-
ka volného času Holešov - TYMY, dále děti 
z příměstského táboru Milosrdných sester  

Počet exkurzí Zařízení

6x Úpravna vody v Kroměříži

4x ČOV Kroměříž

2x ČOV Holešov

2x ČOV Chropyně

1x ČOV Hulín

1x ČOV Bystřice pod Hostýnem

1x ČOV Morkovice

1x ČOV Věžky

v Kroměříži nebo i děti z vodáckého sdruže-
ní. Stejně jako v minulých letech se přišli na 
úpravnu vody podívat i posluchači z Mende-
lovy univerzity v Brně. 

Celkem tedy se dveře našeho zařízení pro návštěvníky exkurzí v roce 2019 otevřely 18krát. 

Naši zaměstnanci, kteří prohlídky pro děti uskutečňovali, se snažili jim předat co nejvíce poznatků a informací a já věřím, že u spousty dětí se 
jim to povedlo, a i v budoucnu povede. A proto velký dík Vám všem, kteří se dětem, žákům, studentům věnujete a aktivně se snažíte jim vštípit 
poznatky o výrobě vody a o jejím čištění. 

Ing. Tereza Andrýsková
Obchodní manažer
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Dotace jsou pro nás velkou výzvou 
k rychlejší realizaci důležitých investic
Pro naši společnost bylo, je a bude možnost 
využití dotací, a to jak ze státního rozpočtu 
ČR nebo z Evropských dotací, velkou výzvou,  
a zvláště odpovědným rozhodnutím. Vždyť 
podání samostatných žádostí je velmi ná-
ročné, zdlouhavé a někdy i se záporným 
výsledkem velké snahy zaměstnanců společ-
nosti. To však neplatí u společnosti Vodovody  
a kanalizace Kroměříž, a.s. Za období od roku 
2012 do července 2020 jsme obdrželi dota-
ce v celkové částce 418 082 082,60 korun. 
Dotace se pro nás staly příležitostí k rychlejší 
realizaci důležitých investic, než by tomu bylo 
jen z vlastních a úvěrových zdrojů. Jednalo se 
hlavně o zajištění kvalitní pitné vody pro naše 
odběratele na jediné Úpravně vody v Kromě-
říži, která dodává pitnou vodu pro celý okres 
Kroměříž, pro více jak 100 000 odběratelů,  
rekonstrukce čistíren odpadních vod v Hulí-
ně, Chropyni, výstavbu kanalizace a výtlaku 
odpadních vod z Bezměrova, zkapacitnění 
jímacího území Hulín, výstavbu kanalizace  
a čistírny odpadních vod v obcích Počenice – 
Tetětice, v Hlinsku pod Hostýnem, výstavbu 
přivaděče pitné vody a vodojemu v Chropyni, 

výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod 
ve Střílkách. Máme ukončené výběrové řízení 
na dodavatele stavby Kanalizace a ČOV Pod-
hradní Lhota a Odkanalizování obce Prusino-
vice, kde každým dnem čekáme na přiznání 
dotace ze Státního fondu životního prostře-
dí. Za stávajících podmínek dotačních titulů  
z OPŽP ČR je šance získat dotaci ve výši 50-
65 % oprávněných nákladů. Procenta podpory  
z Evropských dotací neustále klesají, národní 
dotační tituly z Ministerstva zemědělství jsou 
rovněž nižší a to mezi 40-45%. Dofinancování 
výše uvedených akcí zajišťuje výhradně naše 
společnost z tržeb vodného a stočného. Pro 
někoho je dotace „sprosté slovo“, pro někoho 
jediná možnost, jak zajistit rozvoj společnosti, 
naplnit tak plán financování obnovy vodovodů 
a kanalizací stanovený zákonem o vodovo-
dech a kanalizacích, a přitom výrazně ne-
zvyšovat cenu vodného a stočného. Přípravu 
těchto projektů vždy provází celá řada kom-
plikací, a to od sporů s vlastníky případných 
dotčených pozemků, změny územních plánů, 
nedokončené digitalizace pozemků až po ne-
ochotu některých obcí situaci řešit, možná  

i z finančních důvodů, ale výsledek za to sto-
jí. Těch 420 milionů korun, které již přišli do 
staveb v okrese Kroměříž a které jsou pro nás 
klíčové, nám již nikdo nevezme, ale musíme 
po dobu deseti let zajistit udržitelnost doto-
vaných projektů, jejich administraci včetně 
nesčetných kontrol od poskytovatele dotací 
nebo řešit soudní spory s dodavateli. My však 
tyto práce děláme rádi a s láskou.

Naše akciová společnost si k tomu za pod-
pory akcionářů měst a obcí vytvořila všechny 
potřebné podklady. K získání peněz z evrop-
ských fondů přispěl i fakt, že naše společnost 
si zachovala díky městu Kroměříž a Morko-
vice, obcím Dřínov, Zborovice a dalším, svoji 
vlastnickou strukturu a akcie zůstaly ve vlast-
nictví těchto měst a obcí. Společnost je vlast-
něna z 94,06% městy a obcemi. Opakovaně 
jsme potvrdili, že naše společnost je stabilní  
a chce být spolehlivým partnerem pro své ak-
cionáře a odběratele.

Ing. Ladislav Lejsal 
místopředseda představenstva

a ředitel společnosti 

Název akce Výše dotace Kč Poskytovatel
Rok 

poskytnutí 
dotace

Rekonstrukce ČOV Hulín Dotace ve výši 41 294 017 Kč z programu podpory Operačního programu 
životní prostředí EU a 2 429 059 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

SFŽP ČR 2012

Rekonstrukce ČOV Chropyně Dotace ve výši 47 718 705 Kč z programu podpory Operačního programu 
životní prostředí EU a 2 806 982 Kč

SFŽP ČR 2013

Rekonstrukce Úpravny vody 
v Kroměříž

Dotace ve výši 106 047 380 Kč z programu podpory Operačního programu 
životní prostředí EU a 6 266 837 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.

SFŽP ČR 2013

Výstavba kanalizace a výtlaku 
odpadních vod z Bezměrova 

Celkové náklady 21 milionů korun, z toho dotace ve výši 13 310 924 Kč 
z programu podpory Operačního programu životní prostředí EU a 782 996 
Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Rozdíl finančních prostředků 
v částce 6 834 051 Kč byl financován z rozpočtu společnosti Vodovody 
a kanalizace Kroměříž.

2015

Zkapacitnění jímacího 
území Hulín

25 428 000 Kč SFŽP ČR 2017

Kanalizace a ČOV Počenice 28 519 805 Kč SFŽP ČR 2019

Kanalizace a ČOV Hlinsko 11 876 599 Kč SFŽP ČR 2019

Přivaděč Břest Chropyně 21 496 000 Kč MZe CR 2020

Kanalizace a ČOV Střílky 40 564 206 Kč SFŽP ČR 2020

Odkanalizování obce 
Prusinovice

44 365 530,40 (63,75%) SFŽP ČR 2020

Kanalizace a ČOV Podhradní 
Lhotaw

31 461 004,88 (63,75%) SFŽP ČR 2020

ČOV Pačlavice Projektuje se. SFŽP ČR 2021-2022 
výstavba

Dotace celkem 418 082 082,60

SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí (Evropská unie)      MZe ČR – Ministerstvo zemědělství
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Další podnikový výšlap 
aneb ve zdravém těle zdravý duch
Tentokráte kroky zaměstnanců naší společ-
nosti směřovaly směrem na Hostýnské vrchy. 
Necelá 40tka sportovních nadšenců z řad 
zaměstnanců a také jejich dětí se v sobotu 
16. května postupně poskládala do autobusu, 
který vyjížděl z Kroměříže, aby z Tesáku po-
zvolna došla až na Hostýnek. Na trase dlouhé 
více jak deset kilometrů nebyla nouze neje-
nom o přírodní krásy ale také o občerstvovací 
zastávky, kde mezi účastníky pochodu puto-
valy obsahy jejich baťůžků. 
 
Počasí nám po celou dobu přálo, účast byla 
hojná a nálada vynikající a tak se výšlap po-
dařil a na konci, v cílové čáře v Bystřici pod 
Hostýnem, byly rozdány i medaile těm nejod-
vážnějším. Věřím, že v minimálně takovém 
složení se potkáme na dalším, Vakáckém 
výšlapu!

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer 
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Aneta Hálová
V únoru letošního roku nastoupila na pozici administrativně technický zaměstnanec
 
Kde jste v minulosti profesně působila? Jak dlouho jste tam pracovala - na jaké pozici?
V minulosti jsem pracovala v malé firmě s pohonnými hmotami na pozici logistický pracov-
ník, pracovala jsem tam necelé 3 roky.
 Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
V zaměstnání je pro mě důležitá dobře odvedená práce. Bez dobrého kolektivu by to ale 
taky nešlo.
 Když se řekne “úspěch”, co pro Vás toto slovo znamená?
Každý si pod tímto pojmem představí určitě něco jiného. Pro mě znamená úspěch to, když 
se člověk spoléhá sám na sebe.
 Jaké máte plány do budoucna?
Poslední dobou nic neplánuju, asi jen to být šťastná. Život mi sám něco přinese.
 Máte své životní motto, kterým se řídíte?
Co dokázali jiní, zvládneš také.
 Oblíbená kniha: 
Malý pražský erotikon od Patrika Hartla.

Ing. Marie Pospíšilová 
Technoložka pitných vod, která nastoupila do společnosti v říjnu minulého roku. 

Proč jste se hlásila do společnosti VaK  
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Do společnosti VaK  Kroměříž, a.s. jsem se 
hlásila, protože mě zaujala nabídka práce  
v mém oboru, v místě mého bydliště. Společ-
nost na mě udělala velmi dobrý dojem,  je tu 
příjemné pracovní prostředí a přátelský ko-
lektiv.
Kde jste v minulosti profesně působila? Jak 
dlouho jste tam pracovala – na jaké pozici?
V předchozím zaměstnání jsem pracova-
la 3 roky v projekčně výrobní společnosti 
jako technoložka úpravy vod. Pro průmys-
lové zákazníky jsem vymýšlela technologii 
úpravy vody na jimi požadovanou kvalitu. 
Součástí mé práce bylo dimenzování jednot-
livých komponent (ventilů, čerpadel, filtrů…)  
a výběr jejich dodavatelů. Kromě standartních 
technologií jsem navrhovala membránové 
technologie na klíč jako je ultrafiltrace nebo 
reverzní osmóza poskytující superčistou vodu 
pro elektrotechnický průmysl.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Nejdůležitější je, aby má práce měla smysl. 
Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zájmy, čemu se věnujete po práci…
Jsem svobodná, šťastně zadaná a bezdětná. Pokud zrovna nesklízím něco na zahradě nebo nechodím po lese, najdete mě u paličkování, korálků 
nebo u drátování a jiných rukodělných prací. Už druhý rok se pro práci věnuji rekonstrukci rodinného domu, kterou jak doufám, brzy dokončíme. 
Ráda plavu, učím se na paddleboardu a když se zadaří jezdím sjíždět divokou vodu. 
Jaké máte plány do budoucna (osobní/pracovní)? 
Dokončit rekonstrukci.
Máte své životní krédo/motto, kterým se řídíte?
Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk to je vůl.  
(Jan Werich)
Oblíbená kniha:
Paulo Coelho - Alchymista
Je něco, co byste chtěl/a vzkázat kolegům? 
Děkuji za příjemné přijetí do kolektivu a těším se na další spolupráci s Vámi.

Nové tváře 
Nové tváře 

VakuVaku
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Michal Vymazal 
Na pozici dispečer na Úpravně vody v Kroměříži nastoupil v únoru letošního roku. 

Miloslav Spáčil
V lednu letošního roku nastoupil na pozici provozního elektrikáře na Úpravnu vody v Kroměříži.  
 

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK  Kroměříž, a.s. a jaký na Vás 
po nástupu a tzv. „rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Změnu zaměstnání jsem zvolil ze zdravotních důvodů. Hned ze začát-
ku ke mě byli všichni vstřícní. Rozkoukání bylo tedy rychlé a dojem 
mám velmi dobrý z celého kolektivu.
Kde jste v minulosti profesně působil? Jak dlouho jste tam pracoval 
– na jaké pozici? 
Vesměs jsem dělal na pozici dělník a později i jako předák. Vždy mé 
ukončení mělo vedlejší význam - lepší placená pozice nebo skrz dítě. 
Na posledním pracovišti jsem vydržel 4 roky a právě jako předák směny. 
Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Dobrý kolektiv a nebudu nic nalhávat- samozřejmě i finance.
Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo znamená? 
Úspěch vnímám jako cíl v životě, který jste dosáhli.
Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zájmy, čemu se věnujete po 
práci…

Jsem svobodný, ale mám 9 letou dceru Adrianu. Po práci se věnuji 
rodině, práci na zahradě, kolem domu a svým psům.
Jaké máte plány do budoucna (osobní/pracovní)? 
Být šťastný a mít plnohodnotnou rodinu.
Oblíbená hudba/kapela:
Poslouchám vesměs vše až na výjimky nebo hudbu pro starší.
Oblíbený nápoj/jídlo:
Nápoj pivo, jídlo pivo, ale s Mírou :-)
Vysněná destinace pro dovolenou:
No... Po poslední krizi jsem usoudil, že lepší je to doma v ČR.
Z čeho máte radost:
Z dcery a když se daří naplnit nějaké ty cíle.
Kým nebo čím byste chtěl/a být v příštím životě?
Pes žijící kdekoliv jinde než v Číně.
Je něco, co byste chtěl/a vzkázat kolegům?
Děkuji, že mi pomáháte a radíte.

Proč jste se hlásil do společnosti VaK Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po 
nástupu a tzv. „rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Do společnosti VAK jsem se hlásil, protože jsem chtěl změnit práci 
a také proto, že společnost je v místě mého bydliště. Byl jsem mile 
překvapen, jak mě kolegové mezi sebe přijali, a jsem rád, že jsem si 
vybral vaši, teď už vlastně naši společnost.
Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
Přátelský kolektiv, pracovní naplnění.
Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo znamená?
Spokojená a zdravá rodina.
Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zájmy, čemu se věnujete po 
práci…
Ženatý, 1 dospělý syn. Mezi mé záliby patří cestování, dobrá hudba, 
kutilství.

Oblíbená hudba/kapela:
Baví mě hudba různých žánrů, např. Pink Floyd, bratři Nedvědové.
Oblíbený nápoj/jídlo: 
Mám rád klasickou českou kuchyni.
Vysněná destinace pro dovolenou:
Rád bych navštívil USA, Kanadu nebo Nový Zéland. Doufám, že se mi 
to brzo splní.
Z čeho máte radost:
Ze svého syna.
Je něco, co byste chtěl vzkázat kolegům? 
Chci všem poděkovat za milé přijetí a popřát pěknou dovolenou a léto.

Ondřej Konečný
V březnu 2020 nastoupil do společnosti na pozici řidič nákladních a speciálních vozidel.

Proč jste se hlásil do společnosti VaK Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. „rozkou-
kání“ společnost udělala dojem? 
Do společnosti VAK jsem se hlásil, protože se jedná o firmu s dlouhou tradicí a perspektivou 
do budoucna. Také je moje nynější zaměstnání v místě mého bydliště a již nemusím nikam 
dojíždět. Po nástupu jsem velmi spokojený a moc se mi ve firmě líbí.
Kde jste v minulosti působil? Jak dlouho jste tam pracoval – na jaké pozici? 
V minulosti jsem pracoval jako řidič ve firmách DAM a naposledy ve firmě BANADO.
Řeknete nám něco o sobě – rodina, děti, zájmy, čemu se věnujete po práci…
Jsem svobodný, rád si pustím dobrý film, poslechnu dobrou hudbu, zejména mám rád kapely 
Kabát a Scooter. Rád jezdím do termálních lázní.

Jsem velmi rád, že jsem se dobře začlenil mezi kolegy a doufám, že to tak i zůstane.
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