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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 
  
  

Vážení akcionáři, dámy a pánové, 
  
           
Dostává se Vám do rukou výroční zpráva  naší  společnosti  a máte tak možnost seznámit  se 
výsledky, kterých v uplynulém roce dosáhla.  Rok 2000 patří k dalším úspěšným rokům stabilní 
vodohospodářské firmy. Usilovali jsme o  zvyšování kvality veškerých výrobků i činností se závěrem 
dosahovat rozvoje a růstu s přijatelnou cenovou politikou a zejména o zajišťování komplexních  
vodohospodářských služeb pro domácnosti, obce i podnikatelskou sféru. Pozornost společnosti byla 
zaměřena i na další postup při přejímání infrastrukturního vodohospodářského hmotného investičního 
majetku osvědčenými metodami – zvyšování základného jmění.  
Hodnocení naší činnosti bylo pravidelně prováděno po celý rok dozorčí radou. Veškerá hodnocení  
včetně závazného výroku auditora byla příznivá. Věřím, že i  završující hodnocení   naší práce, tj. 
hodnocení Vás  akcionářů  na  valné  hromadě, bude kladné. 
  
Při  své činnosti jsme se řídili  zásadami, na kterých jsme se dohodli a kterými jsme se při všech 
rozhodováních řídili a to  

 vytvořený zisk využívat pro reprodukci vodohospodářských zařízení v majetku společnosti či 
v majetku akcionářů. Jedná se pouze o zařízení, která slouží k plnění základního poslání 
společnosti – výrobě a dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. 

 hledat všechny možnosti k udržení množství vyrobené a prodané vody v meziročním 
porovnání. 

 v oblasti cen považovat za cíl dosažení jednotné ceny vodného a stočného pro kategorii 
obyvatelstvo a ostatní odběratelé 

 udržovat cenu vodného a stočného v kategorii ostatní na stejné úrovni a tento záměr chápat 
nejen jako podporu podnikatelským subjektům v průmyslu, zemědělství a službách, v malém a 
středním podnikání, ale současně i podporu školám, nemocnicím, zdravotnickým a sociálním 
zařízením a úřadům. 

  
Jsem osobně spokojen, že se nám řada těchto předsevzetí i během minulého roku podařilo naplnit a 
ponechávám na Vašem hodnocení, akcionářů i veřejnosti, zda jsme postupovali správně. 
  
Závěrem mě dovolte upřímně poděkovat členům představenstva, dozorčí rady, pracovníkům 
vrcholového vedení a všem zaměstnancům naší společnosti za spolupráci a pracovní nasazení, které 
po celou dobu poctivě vykazovali. Díky Vám všem můžeme dnes vidět akciovou společnost Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a.s. jako firmu s dobrou perspektivou. 
  
  
                                                                                           Ing. Kostka Ivo 
                                                                                  předseda představenstva 
                                                                                            a ředitel a.s. 
  
  
 



 
 

PROFIL SPOLEČNOSTI : 
  
  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. provozují svoji činnost v okrese Kroměříž a dodávají pitnou vodu 
do měst Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Chropyně a dalších obcí. Od září 1994 
dodáváme vodu i do okresu Prostějov a to  do Nezamyslic. Hlavním a výlučným předmětem k 
podnikání naší společnosti je jak výroba a dodávka pitné vody, tak i odvádění a čištění odpadních vod, 
které představuje 89% z celkového objemu výroby a tržeb. Jedná se o zboží, u nichž není možná 
zásadní inovace, vstup na zahraniční trhy ani výraznější zvyšování produkce. Na druhé straně se jedná 
o službu, která musí být poskytována nepřetržitě a za všech okolností. 
  
Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. jsou zapsány u Krajského obchodního soudu v Brně, obchodní 
rejstřík , oddíl B, číslo 1147. Zakladatelem společnosti je Fond      národního majetku ČR. Zapsané 
základní jmění společnosti činí k 31.12. 2000 částku 627 276 000,- Kč je v současné době rozděleno 
takto : 
  

         553 663 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč na jméno což jsou města a obce 
         1 akcie jmenovité hodnoty 1 000,- Kč se zvláštními právy na jméno 
         73 612 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč na majitele 

  
Dne 1. března 1994 se uskutečnila první mimořádná valná hromada za 100% účasti Fondu národního 
majetku ČR jako jediného akcionáře společnosti, která provedla doplnění stanov společnosti o akcii se 
zvláštními právy. 
  
Pátá valná hromada se konala 16.6. 1997 v Muzeu Kroměřížska, na Velkém náměstí v Kroměříži. 
Schválila účetní uzávěrku za rok 1996 včetně rozdělení zisku v částce  3 381 076,24 Kč. V další části 
valná hromada schválila změnu stanov podle předloženého návrhu a zvýšila základní jmění společnosti 
o 9 046 000,- Kč a to : 
  

a)  o zbytkový státní podnik v částce 720 000,- Kč 
b) peněžním vkladem Moravských sladoven Kroměříž, a.s. v částce 2 100 000,- Kč 
c) nepeněžním vkladem Moravských sladoven Kroměříž, a.s. v částce 6 226 000,- Kč. 

  
Ke dni 7.10. 1997 byla Krajským obchodním soudem v Brně zapsána valná hromada společnosti. 
  
Šestá valná hromada se konala 23. června 1998 v Muzeu Kroměřížska, na Velkém náměstí v 
Kroměříži. Schválila účetní uzávěrku za rok 1997 včetně rozdělení zisku v částce  4 646 442,41 Kč. V 
další části valná hromada schválila návrh na odměňování členů orgánů společnosti. Změna  stanov 
podle předloženého návrhu nebyla přijata. 
  
Společnost vytvořila v roce 1998 hospodářský výsledek v částce 6 363 320,82 Kč. Výše zisku odpovídá 
předpokladům stanoveným pro tento rok a přijatému podnikatelskému záměru. 
  
Sedmá valná hromada se konala 15. června 1999 v Muzeu Kroměřížska, na Velkém náměstí v 
Kroměříži. Schválila účetní uzávěrku za rok 1998 včetně rozdělení zisku. V další části valné hromady 
proběhly volby členů představenstva a dozorčí rady včetně změny koncepce rozvoje a.s. od roku 1997 
- 2000. 
  
Osmá valná hromada se konala 14. června 2000 v Muzeu Kroměřížska, na Velkém náměstí v 
Kroměříži. Schválila účetní uzávěrku za rok 1999 včetně rozdělení zisku. V další části projednala návrh 
na změnu stanov a.s. včetně článku 13 – omezení převoditelnosti akcií. Návrh nebyl schválen. Ostatní 
návrhy týkající se změny stanov přijaty byly. Posledním bodem byl návrh na změnu koncepce rozvoje 
a.s. - nevyplácet dividendu za rok 2000. Návrh byl přijat. 
  



Společnost vytvořila v roce 2000 hospodářský výsledek v částce 2 489 126,71 Kč.  Výše zisku 
odpovídá předpokladům stanoveným pro tento rok a přijatému podnikatelskému záměru. 
  
Zásobování pitnou vodou v celém okrese Kroměříž bylo plynulé. Zpracované bilance hovoří o 
dostatečných zdrojích.  
  
Tato stručná zpráva o naší společnosti si neklade za cíl vyčerpávající přehled všech aktivit, ale 
informovat o  činnosti naší společnosti od založení do 31.12. 1999. 
  
V Kroměříži 30. března 2001 

MANAGEMENT FIRMY 
  
  

                                        Ing. Kostka Ivo 
                                        Ing. Liška Leopold 

                                        Ing. Lejsal Ladislav 
  

  
 
 
 
  

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
  

  
1.1. Obchodní jméno 

       
  
           Vodovody a kanalizace Kroměříž ,a.s. 
           Kojetínská 3666 
           768 33 Kroměříž 
  
  

1.2. Identifikační číslo 
  
           IČO : 49451871 
           DIČ : 320-49451871 
  
           registrované u Krajského obchodního soudu , 
           obchodní rejstřík 
           Husova 15 
           Brno 
  

1.3. Sídlo 
  
           Kojetínská 3666 Kroměříž 
           767 11 Kroměříž  
          
  
  

1.4. Rok vzniku 
  

Akciová společnost vznikla k 8.11. 1993 jako právní nástupce státního podniku VaK Kroměříž. 
  
  

1.5. Právní forma 
  



Akciová společnost 
Základní jmění společnosti  činí  627 276 000,- Kč. 

  
  

1.6. Účast na podnikání společnosti 
  

Na společnosti mají účast pouze české právnické a fyzické subjekty. 
  
  
  

2. ZÁKLADNÍ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI 
  
  

2.1. Rozdělení základního jmění 
  
  

553 663 akcií na jméno - obce a města 
1 akcie se zvláštními právy 
73 612  akcií na majitele 

  
  

3.1. ÚDAJE O ORGÁNECH SPRÁVY 
  
  
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Skládá se ze  všech  na  ní  přítomných  akcionářů.  
Její  zasedání se  koná  nejméně  1x  za  kalendářní  rok. Svolá ji představenstvo  společnosti,  pokud  
zákon  č.  513/1991  Sb.   ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak. 
  
Statutárním  orgánem   společnosti,  který   řídí  její činnost a   jedná   jejich   jménem, je 
představenstvo.  Má pět členů.  Je voleno  a odvoláváno  valnou hromadou. 
  
Kontrolním  orgánem   společnosti,  který  dohlíží  na výkon působnosti představenstva a 
uskutečňování  podnikatelské činnosti je dozorčí rada. Má pět  členů.  Člen  dozorčí  rady  nesmí být 
zároveň členem představenstva. 
  
 
 

4.1. SLOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 
       
  

       1. Provoz Kroměříž 

             
 vodovody I. Kroměříž 
 vodovody II. Kroměříž  
 kanalizace Kroměříž 
 ČOV Kroměříž, Břest, Postoupky, Zdounky, Trávník, Dřínov 
 jímání vod 
 úpravna vody 

  
  

       2. Provoz Holešov 

             
 vodovody Holešov 



 kanalizace Holešov 
 ČOV Holešov, Hulín, Bystřice p/Hostýnem 

  
  

          3. Laboratoře 

          4. Dispečink 

          5. Stavebně montážní provoz 

          6. Doprava a mechanizace 

          7. Projekce 

          8. Útvar technicko provozní 

          9. Správní středisko 

  
  

4.2. SCHÉMA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 
           
  
 viz. VZ-schema_rizeni_spol 
  
  

B. ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 
  
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem 563/91 Sb.a ostatních prováděcích   předpisů a opatření. 
Jako nástroje  řízení byly vypracovány příkazy ředitele a směrnice, které konkretizují výše uvedené 
předpisy na podmínky  společnosti. Zejména se jedná o účtový rozvrh, číselníky provozů a středisek, 
odpisový plán apod. Finanční situace společnosti byla v průběhu roku plně stabilizovaná. 
  
  

1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2000 

  
  
  

UKAZATEL Měrná 
jednotka 

  

Výkony a.s. tis. Kč 187 685 
Náklady a.s. tis. Kč 185 196 
Bilanční zisk tis. Kč     2 489 
Disponibilní zisk tis. Kč     2 489 
Zaměstnanci         267 
Průměrný výdělek Kč 12 198,- 
Nákladové mzdy tis.Kč 39 093 
Rentabilita nákladů 

HV/náklady 

% 1,34 

Rentabilita výkonů 

HV/výkony 

% 1,34 

Ziskovost na zaměstnance   Kč 9 322  
Produktivita na zaměstnance Kč 702 940 



Podíl nákladových mezd k celkovým 
nákladům 

% 21,11 

Podíl nákladových mezd k celkovým výkonům % 20,82 
  
  
  

D. ÚDAJE O PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ 
  
  

1.1. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI 
    

zapsaným předmětem činnosti společnosti je : 
  

 poradenská činnost v oblasti vodárenství 
 laboratorní činnost 
 zpracovatelská činnost 
 projektová činnost v investiční výstavbě 
 práce autojeřábem 
 čištění kanalizací 
 silniční motorová doprava 
 obchodní činnost 
 stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro bytové, občanské, průmyslové, 

inženýrské a dopravní stavby 
 investičně - inženýrská činnost 
 provozování veřejných vodovodů a kanalizací 
 provoz a údržba vodohospodářských zařízení 
 provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 
 hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů 

jedy včetně ochranné desinfekce a  deratizace 
 podnikání v oblasti nakládání s odpady   
 hostinská činnost 
 pronájem bytových a nebytových prostor 

  
  

1.2. POSTAVENÍ NA DOMÁCÍM TRHU 
  

Obchodní aktivity jsou zaměřeny na okres Kroměříž a Prostějov. 
  
  

1.3. Obchodní aktivity společnosti jsou zaměřeny na pět základních oblastí : 
  

 výroba a dodávka pitné vody 
 odkanalizování a čištění odpadních vod 
 provoz a údržba vodohospodářských zařízení 
 rozšiřování vodovodních sítí do obcí 
 provozování čistíren odpadních vod 

  
  

1.4. Provoz vodovodů 
       
  
V hodnoceném roce  pokračoval mírný pokles ve vodě fakturované odběratelů následovně :  
  

UKAZATEL 1998 
tisíc m3 

1999 
tisíc m3 

2000 
tisíc m3 

% 



Voda fakturovaná celkem 5 528 5 267 5 411 102,73 
-  pro obyvatelstvo 3 156 3 119 3 218 103,17 
-  pro ostatní 2 372 2 148 2 193 102,09 

  
  
Na celkovém objemu prodané vody se podílí obyvatelstvo  59 % a ostatní odběratelé 41 % . 
V porovnání s rokem 1999 dochází k mírnému nárůstu. 
Požadavky na dodávky pitné vody z centrálních zdrojů skupinového vodovodu byly plně uspokojeny. 
V roce 2000 byla likvidována celá řada poruch jak na vodovodní síti, tak i na přípojkách. Po dobu 
odstraňování poruch na rozvodné síti docházelo k omezování dodávek vody spotřebitelům jen místně a 
krátkodobě. Odstávky byly podle potřeby řešeny náhradním nouzovým zásobováním. 
Složité vodárenské soustavy jsou propojeny vodohospodářským dispečinkem, který se nachází na 
úpravně vodu v Kroměříži na Kojetínské ulici. Dispečink se stal pro společnost nástrojem jak řídit 
výrobu a distribuci vody. Výroba vody na úpravnách t.j. její množství i kvalita je každoročně 
aktualizována. Dispečink vede evidenci o veškerých poruchách na zařízení a je zodpovědný za plnění 
"všeobecných dodacích podmínek ". Úpravny vody dodávaly vodu bez vážnějších problémů a havárií.  
  

Vodovody - vybrané ukazatele 
  
Počet obyvatel v regionu a.s. Tis. osob 108 691 
Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů 
a.s.  

Tis, osob 91 850 

Vodovody v majetku a.s. Počet měst a obcí 44 
Vodovody v majetku obcí Počet 12 
Zásobování ze skupinového vodovodu 

          Zlín 
          Přerov 
          Hodonín 

  
Počet obcí 
Počet obcí 
Počet obcí 

  
10 
3 
1 

Počet úpraven vody   2 
Počet čerpacích stanic   29 
Počet vodojemů   42 
Délka vodovodní sítě Km 548 
Počet vodovodních přípojek Ks 19 792 
Počet osazených vodoměrů Ks 19 792 
  
  
  
  
  
  

1.5. Kvalita vody 
       
  
Kvalita dodávané vody je jednou z hlavních priorit a je soustavně sledována laboratoří VaK Kroměříž 
a.s. Četnost a rozsah prováděných rozborů plně odpovídají příslušným státním normám a požadavkům 
OHS Kroměříž. Kvalita vody se zatím nedaří výrazně zlepšit v obci Mrlínek.   
  

1.6. Provoz kanalizací 
  
V hodnoceném roce  pokračoval mírný pokles ve vodě fakturované odběratelů následovně :  
  
  

UKAZATEL 1998 
tisíc m3 

1999 
tisíc m3 

2000 
tis. m3 

% 

Voda odkanalizovaná 
fakturovaná celkem 

6 301 5 982 5 794 96,85 



-  pro obyvatelstvo 2 609 2 584 2 512 97,21 
-  pro ostatní 3 692 3 398 3 282 96,58 

  
  
Na celkovém objemu odpadních vod se podílí obyvatelstvo 41 % a ostatní odběratelé 59 % . 
V porovnání s rokem 1999 je u obyvatelstva pokles  o 2,79 % a u ostatních odběratelů 3,42 % 
(srážková voda) 
  
V oblasti stokových sítí je kladen důraz na opravy poruch,  revize, údržbu a čištění stokové sítě. 
Největším nedostatkem je technický stav některých částí kanalizačních sítí , které jsou za hranicí své 
životnosti nebo byly vybudovány z nevhodných materiálů. Slabým článkem společnosti zůstává značná 
poruchovost a opotřebovanost speciální mechanizace pro údržbu stokové sítě.  
  
  

Kanalizace - vybrané ukazatele 
  
  
Počet obyvatel v regionu a.s. Tis. osob 108 691 
Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 
a.s.  

Tis, osob 70 660 

Počet obyvatel napojených na čistírny Tis. Osob         41 850 
Odpadní voda odváděná veřejnou kanalizací  m3     7 028 
Délka kanalizační sítě km 246 
Počet kanalizačních přípojek ks 8 890 
Počet čistíren odpadních vod  ks  7 
  
  

1.7. Zajištění strategických cílů společnosti 
  
  
     Ve výčtu jsou uváděny tzv. strategické úkoly - úkoly neopominutelné z hlediska investiční činnosti : 
  
     Dosažení cílů v roce 2005 je podmíněno rozpracováním základních koncepčních materiálů na 
základě kterých budou stanoveny strategické úkoly nutné ke splnění následujících cílů :  
  
a)  dokončení informačního systému 
  
b)  rekonstrukce čistírny odpadních vod v Kroměříži v celkové částce 175 mil. Kč 
  
c) kalový program. Studijními pracemi nutno dořešit možnosti využití kalu v zemědělství při 
rekultivacích a dlouhodobě zajistit jeho levné a ekologické zpracování 
  
d) kvalita pitné vody. Rozpracovat program provozních a technologických zásahů ve           
    stávajících zdrojích pitné vody 
  
e) rozšíření stávajícího vodárenského systému 
  
f)  rekonstrukce a opravy 
  

1.8. INVESTICE 
  
I v roce 2000 financovaly Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. jak investice zaměřené na obnovu 
majetku, tak i stavby zaměřené na její další rozvoj. Investice orientované na rekonstrukce majetku 
směřovaly do oblasti vodovodů, kanalizací, úpraven vody, výměn strojů, zařízení a čistíren odpadních 
vod. 
  

1.8.1.  Rozhodující stavby a rekonstrukce HIM prováděné dodavatelsky 



  
Z hlediska účelu použití investic byla přednostně zabezpečována obnova stávajících provozně jíž 
nevyhovujících zařízení společnosti. charakteru rekonstrukcí a doplnění zařízení pro zajištění dodávek 
vody v potřebném množství a kvalit 
  

Název akce – investice Hodnota v tis. Kč 
Brána do areálu Kojetínská KM              636   
Rekonstrukce a modernizace ČOV KM       1 080 
Vodovod Kroměříž-Moravská ul.                                   1 
Kanalizační shybka Opleta Bystřice p/H.        367 
Rekonstrukce ČOV KM – I. Etapa                          693  
Vodovodní přivaděč Mrlínek                   585   
ASŘ jednotlivých vodárenských objektů 3 815 
Rekonstrukce ČOV Miňůvky        1 510 
Rekonstrukce plynové kotelny ÚV Kroměříž 2 933 
Technické zhodnocení budovy na Kojetínské ul. 3666 810 
Věcná břemena                                100 
Rekonstrukce vodovodu KM – Tovačovského ulice a Komenského 
ulice 

1 995 

Měření odtoku ČOV Kroměříž          177   
Rekonstrukce kanalizace Kroměříž – ulice Na Lindovce 2 476 
Rekonstrukce čerpací stanice Morkovice                    1 310 
Rekonstrukce datové sítě           251 
Rekonstrukce řídícího systému na ČOV Holešov 1 455 
Technické zhodnocení budovy ČOV Kroměříž 106 
Technické zhodnocení budovy ÚV  Kroměříž 41  
Technické zhodnocení budovy ČOV Holešov    2 
Technické zhodnocení vozidel                11 
Rekonstrukce dosazovací nádrže na ČOV Holešov 197 
Garáže Střílky 3  
Kanalizační přivaděč Přílepy - Holešov 39 
Rekonstrukce vodojemu Žopy - rozšíření 4 015 
Celkem : 24 608  

  
Strojní investice Hodnota tis. Kč 
Celkem : 4 324  

  
Ostatní investice Hodnota tis. Kč 
- výkupy pozemků 636 
- projektová dokumentace      221   
Celkem :     857 

  
Zálohové faktury  Hodnota tis. Kč 
- EQT Olomouc – ČST Chropyně 100  
Celkem : 100 

  
Rekapitulace       Hodnota tis. Kč 
1. Stavební a technologická část  24 608 
2. Strojní investice 4 324  
3. Ostatní investice       857 
4. Půjčky od Mze ČR 4 000 
5. Zálohy   100  
Celkem  33 889 

  
  

1.8.2. Stroje a zařízení - strojní investice 



      
V roce 2000 bylo na tyto účely vynaloženo 4 324 tis. Kč. Prostředky byly použity hlavně na obnovy 
stávajících technologických zařízení vodovodů a kanalizací. Ve srovnání s rokem 1999 došlo k poklesu 
o 108 tis. Kč. 
  

1.9. Oprava a údržba hmotného majetku dodavatelským způsobem 
  
  
Opravy a údržba HM byly zabezpečovány z vlastních finančních zdrojů, a to plánovaných převážně 
dodavatelským způsobem. Opravy havárií a poruch byly zabezpečovány převážně vlastními 
pracovníky. 
  

UKAZATEL       Hodnota tis. Kč 
Provoz Kroměříž 5 251 
Provoz Holešov 4 411 
Provoz SMP 11 
Doprava  1 011 
Laboratoře 205 
Projekce  4 
Rekreační zařízení 29 
TPU 25 
Správa 293 
Dispečink 86 
Celkem : 11 326 

  
z toho rozhodující akce : 

  
Provoz Kroměříž : 

  
Název akce Hodnota tis. Kč 

Oprava úpravny vody Kroměříž 975 
Oprava kanalizace Chropyně 356 
Oprava kanalizační šachty zámku I. a II. 100 
Oprava střediska Střílky 118 
Pojezdové hrany 182 
Oprava kotelny ČOV Kroměříž 193 
Oprava Komunikace Kvasice 210 
Oprava beton. Povrchu Morkovice 144 
Oprava areatoru ČOV Kroměříž 178 
Oprava kanalizace Jiráskova ul. 353 
Oprava vodoměrů 395 
Ostatní 2 048 
Celkem : 5 252 

  
Provoz Holešov : 

  
Název akce Hodnota tis. Kč 

Oprava vodojemu Přílepy 20 
Oprava I. stupně ČOV Holešov 834 
Oprava vodojemu 393 
Oprava technologie na ČOV Holešov 197 
Oprava kanalizace Holešov 346 
Oprava přivaděče 822 
Oprava kanalizace Přílepy 20 
Oprava kanalizace Hulín 21 
Ostatní opravy čerpadel , vodoměrů 1 758 



Celkem : 4 411 
  

Provoz doprava : 
  

Název akce Hodnota tis. Kč 
Oprava mechanizace, osobních a nákladních vozidel 1 011 

  
Provoz SMP : 

  
Název akce Hodnota tis. Kč 

Drobné opravy 11 
  

Správa : 
  

Název akce Hodnota tis. Kč 
Drobné opravy                   293 

  
  
  

1.9.1. Oprava a údržba hmotného majetku – vnitroopravy 
  
  

UKAZATEL Hodnota v tis. Kč 
Provoz Kroměříž 8 838 
Provoz Holešov 5 815 
Celkem : 14 653 

  
2.0.  Personální, mzdová a sociální politika 

  
  
Společnost zaměstnávala v roce 2000 v přepočteném stavu to bylo 267 zaměstnanců. Oproti roku 
1999 se stav snížil o 6 zaměstnanců.  
Kvalifikační struktura zaměstnanců se řídí současnými potřebami společnosti. Pro odborný růst 
zaměstnanců jsou zabezpečována školení, odborné kursy a semináře. 
Snahou vedení společnosti je také vytváření příznivých mzdových podmínek pro stabilizaci odborných 
a řídících zaměstnanců a kvalifikovaných manuálních zaměstnanců. 
  

Rok Přepočtený stav zaměstnanců 
2000 267 
1999 273 
1998 274 
1997 273 
1996 269 
1995 267 

  
  
Mzdový vývoj probíhal v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou , a koncepcí rozvoje společnosti.  
  
Společnost pokračovala v rozsahu sjednaném v kolektivní smlouvě i v zabezpečování kvalitního 
programu sociálního rozvoje. Zaměstnancům bylo umožněno závodní stravování, na které bylo více jak 
z poloviny přispíváno z prostředků společnosti. Dále společnost poskytla zaměstnancům příspěvek na 
rekreace, kulturu a sport. Zaměstnancům ve vybraných profesích bylo umožněno využívat 
rehabilitačního pobytu v Luhačovicích. 
Důsledná  kontrola prováděná pověřenými zaměstnanci na všech úrovních řízení přispěla k tomu, že 
v průběhu roku nedošlo k žádnému smrtelnému ani těžkému pracovnímu úrazu. 
  
   



  
E. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2000 

  
S odvoláním na Stanovy akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. schválené  valnou 
hromadou dne 23.6. 1998 včetně změn schválených 29.5. 1995, 27.6. 1996, 16.6. 1997, 23.6. 1998, 
15.6. 1999, 14.6. 2000 a 16.3. 2001, článek 46 "Rozdělování zisku společnosti"  ve výši : 
  

2 489 126,71 Kč 
  
  
Předkládáme následující návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2000 a to : 
  
  
1.  Příděl do rezervního fondu 5 % 124 456,-    Kč 
2.  Příděl do sociálního fondu 900 000,-    Kč 
3.  Tantiemy a podíl na zisku 
     managementu společnosti  196 640,-    Kč 
4.  Příděl do stimulačního fondu 800 000,-    Kč 
5.  Příděl do fondu obnovy 468 030,71 Kč 
  
  
  
  
za představenstvo :                                               Ing. Kostka Ivo 
                                                                       předseda představenstva 
  
  
za dozorčí radu :                                                   Maléř Radomil    
                                                                        předseda dozorčí rady 
  
  
 
 
 


