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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové,
jménem představenstva společnosti Vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu majetku 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2020. Společnost hospodaří se základním 
kapitálem 1 024 911 000,- Kč a celková hodnota provozovaného majetku již přesahuje 4 miliardy.

V roce 2020 se uskutečnilo 11 jednání představenstva společnosti. Všechna důležitá a strategická 
rozhodnutí byla členy představenstva vždy přijata jednosmyslně.

Řádná valná hromada společnosti se v roce 2020 konala dne 4. 6. 2020. Na pořadu jednání byla 
zpráva představenstva, zpráva dozorčí rady, projednání a schválení řádné účetní závěrky, vyjádření 
auditora, návrh na rozdělení zisku a určení auditora společnosti.

Stejně jako v minulých letech bylo hlavním posláním společnosti spolehlivě a efektivně zabezpečovat 
dodávku pitné vody, odvedení a likvidaci odpadních vod včetně přidružených a navazujících 
činností. Zajištění těchto služeb probíhalo bez významných omezení a mimořádných událostí plně 
v souladu s legislativou České republiky, a to vše za složité celospolečenské situace vyvolané pandemií. 
Uplynulý rok tak lze bez nadsázky označit za rok, který v reálné zátěžové zkoušce prověřil kvalitu 
personálu i vnitřní struktury organizace společnosti. I v tomto obtížném stavu, který různou měrou 
ovlivnil téměř všechny činnosti, se nám dařilo plnit stanovené cíle.

V průběhu celého roku byl zajištěn optimální průběh dodávky kvalitní pitné vody, splňující 
podmínky vyhlášky č. 252/2014 Sb. Zajištění provozu čistíren odpadních vod probíhalo plně v souladu 
s právními normativy, což potvrzují namátkové kontroly prováděné Českou inspekcí životního 
prostření a Povodím Moravy. Žádná z prováděných kontrol neshledala nedostatků. V oblasti odvádění 
a likvidace odpadních vod tak naše společnost plnila veškeré limity a parametry kvality, které jsou 
vyžadovány legislativními předpisy.
Další důležitou a zdaleka ne jednoduchou oblastí, kterou je třeba zmínit, je zavádění nových 
legislativních požadavků do praxe. To vyžaduje zvýšené investiční náklady a vysoké nároky na 
organizační a personální zajištění.

Hlavním úkolem v investiční politice společnosti je zajištění obnovy stávajícího majetku, vodovodů 
a kanalizací. V loňském roce se podařilo zrealizovat všechny naplánované investiční akce a opravy. 
Námi realizované projekty a technologické celky jdou svými parametry mnohdy nad rámec běžných 
legislativních požadavků a obecných standardů. Cílem je maximální efektivita a odpovědnost 
k životnímu prostředí i společnosti.
Do obnovy vodohospodářských zařízení, vodovodů a kanalizací bylo v roce 2020 investováno 
158,0 mil. Kč včetně DPH. Je třeba zmínit, že v roce 2010 to bylo 104,8 mil. Kč. V roce 2015 
141,2 mil. Kč.

Klíčové bude zajištění obnovy páteřních prvků systému. Postupná obnova páteřních řadů je technicky 
a ekonomicky náročným dlouhodobým úkolem. Společnost připravuje rekonstrukci první etapy 



Úpravny vody Karolinka za cca 80 mil Kč a postupnou obnovu skupinového vodovodu, který je 
páteří celé vodárenské soustavy. První etapa v úseku Ústí – Lužná je projekčně připravena 
a předpokládané náklady jsou 150 mil. Kč.
Zajištění průběžné obnovy majetku je hlavním a nejdůležitějším předpokladem pro trvalý a udržitelný 
rozvoj společnosti, a to se dařilo i v nelehkých podmínkách roku 2020.

Společnost se v roce 2020 nedostala do žádných finančních problémů a řádně hradila veškeré své 
závazky vyplývající z vlastní podnikatelské činnosti. Hospodaření společnosti je v rozhodující míře 
závislé na tržbách za vodné a stočné. Výnos byl splněn na 98,91 % plánu a byl ovlivněn omezením 
provozu mnoha našich odběratelů zejména v době nouzového stavu.
I přes tento zjevný pokles bylo hospodaření společnosti v roce 2020 vyrovnané. Společnost nespoléhala 
pouze na monopolní oblast činností spojených s dodávkou pitné vody a likvidací odpadní vody, ale 
aktivně přistupovala k externím a ostatním službám, kde došlo k navýšení tržeb o 30 % oproti plánu.

Lze konstatovat to podstatné. Společnost splnila plánovaný hospodářský výsledek za rok 2020. 
O tomto všem a mnoha dalších skutečnostech Vás bude podrobně informovat předkládaná výroční 
zpráva.

Takového výsledku lze dosáhnout pouze aplikováním moderních přístupů a technologií, díky 
kterým jsou technologické procesy efektivnější a provozní náklady nižší. Investiční politika 
společnosti, a hlavně její vlastnická struktura, umožňuje trvale udržitelný rozvoj a zajištění plně 
samofinancovatelného provozu vodárenské infrastruktury.

V rámci kolektivního vyjednávání, kdy jsou předkládány korektní požadavky, se dlouhodobě daří 
nalézt rozumný kompromis mezi požadavky odborů a reálnými možnostmi společnosti. Nedílnou 
součástí společenské odpovědnosti je péče o zaměstnance a snaha o zlepšování pracovních podmínek. 
Kolektivní vyjednávání bylo ukončeno podepsáním kolektivní smlouvy.

Závěrem mi dovolte, abych vyslovil poděkování za to, že se daří plnit stanované cíle. Naše práce 
dává smysl a přináší očekávané výsledky. Uznání a poděkování tedy patří členům představenstva, 
dozorčí rady a všem zaměstnancům společnosti za konstruktivní přístup, zodpovědnou a spolehlivou 
práci. Bez tohoto týmu by společnost nemohla dosáhnout výborných výsledků, zejména v takto 
obtížném období.

Díky patří také akcionářům a partnerům za dlouhodobou důvěru v naši společnost.

Bc. Robert Stržínek
předseda představenstva společnosti
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ZÁKLADNÍ
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Sídlo:   Jasenická 1106, Vsetín
PSČ:   755 01
IČ:   47 67 46 52
DIČ:   CZ47674652
Právní forma:  akciová společnost

Založení společnosti: 1. 12. 1993
   Podle českého právního řádu zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní    
   zákoník. Společnost vznikla zápisem do Obchodního rejstříku 
   u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 682.

Předmět podnikání (činnosti)

Podle článku 5 platných stanov společnosti je předmětem podnikání:
• silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní – vozidly do a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti,

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

• projektová činnost ve výstavbě,

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
• provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,

• výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení,

• výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických, strojů, 
přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,

• nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),

• velkoobchod a maloobchod,

• realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,

• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

• testování, měření, analýzy a kontroly,

• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

• opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, 
optických přístrojů a měřidel.
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Komerční služby:
• laboratorní práce,

•  stavební práce,

• doprava a mechanizace,

• čištění kanalizací tlakovým vozem a vozy KAISER a Hellmers,

• monitorování kanalizací kamerovým vozem,

• čištění jímek a septiků fekálním vozem,

• vyhledávání poruch na vodovodní síti,

• vypracování projektové dokumentace k vodovodní přípojce,

• zpracování dat z fakturace do elektronické podoby,

• vyjádření k provoznímu řádu,

• zapůjčení těsnících vaků,

• zapůjčení cisterny (i včetně dodávky vody),

• poradenství, technickou a další odbornou činnost.

Hlavní sídlo společnosti
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ÚDAJE
O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU A CENNÝCH PAPÍRECH

Přehled o zvyšování základního kapitálu společnosti
Základní kapitál společnosti k 31.12.2020 činí 1 024 911 000,- Kč.

Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

Společnost byla založena v roce 1993 se základním kapitálem 508 921 tis. Kč. Zvýšení základního 
kapitálu společnosti bylo prováděno v roce 2000 vždy formou nepeněžitých vkladů obcí, kdy 
obce vložily do společnosti jimi vybudovaný vodohospodářský majetek.

Majitelé s nejvyšším podílem na základním kapitálu

Společnost má k 31. 12. 2020 emitovanou 1 emisi cenných papírů - akcie na jméno, které nejsou 
registrované, tj nejsou veřejně obchodovatelné.

Rozpis akcií na jméno

Zvýšení ZK Počet upisovatelů
Hodnota vloženého

majetku v tis. Kč
Základní kapitál

v tis. Kč
1998 1 2 308 511 229
2000 1 7 192 514 619
2002 2 22 117 525 711
2003 9 51 426 547 884
2005 9 55 951 592 530
2007 1 14 622 607 152
2008 1 17 898 625 050
2009 3 32 165 657 215
2010 2 25 886 683 101
2011 9 200 953 884 054

2012-2017 0 0 884 054
2018 8 118 513 1 002 567
2019 5 22 344 1 024 911
2020 0 0 1 024 911

Akcionář IČ Podíl
Valašské Meziříčí 304387 21,85 %
Vsetín 304450 18,11 %
Rožnov pod Radhoštěm 304271 13,26 %

Akcie na jméno
Druh akcie kmenová
Forma CP na jméno
Podoba listinný CP
Počet kusů 1 024 911 ks
Jmenovitá hodnota 1 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota 1 024 911 000 Kč
Podíl na celkovém ZK 100 %
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ORGÁNY
SPOLEČNOSTI

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala dne 4. června 
2020. Na programu byly obligatorní záležitosti, tj. zpráva představenstva, zpráva dozorčí rady, 
roční účetní závěrka a rozdělení zisku.

Představenstvo společnosti
Představenstvo společnosti je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. 
Má sedm členů.

Dozorčí rada společnosti
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má sedm členů.

Vedení společnosti

Předseda Bc. Robert Stržínek starosta města Valašské Meziříčí
Místopředseda Jiří Čunek zástupce města Vsetín
Člen Ing. Ladislav Denk zastupitel města Valašské Meziříčí

Člen Ing. Radim Holiš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm
hejtman Zlínského kraje

Člen Antonín Koňařík starosta obce Hovězí
Člen Ing. Vojtěch Ryza starosta obce Lidečko
Člen Mgr. Ing. Jiří Růžička starosta města Vsetín

Předsedkyně Ing. Lenka Střálková zastupitelka města Rožnov pod Radhoštěm
Místopředsedkyně Ing. arch. Martina Hovořáková zástupitelka města Vsetín
Členka Ing. Irena Brouwerová zastupitelka města Valašské Meziříčí
Člen Ing. Milan Daňa starosta obce Liptál
Člen Bc. Jiljí Kubrický starosta obce Zašová
Člen Mgr. Tomáš Randýsek zastupitel města Zubří
Členka Ing. Stanislava Špruncová starostka městyse Nový Hrozenkov

Ředitel Ing. Roman Pilař
Ekonomická náměstkyně Marie Tanečková
Výrobně-technický náměstek Milan Jurenka
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PERSONÁLNÍ
STRUKTURA SPOLEČNOSTI

I přesto, že nebyl plánovaný počet zaměstnanců roku 2020 naplněn, byly provozní potřeby 
společnosti zajištěny. K překlenutí přechodného nedostatku zaměstnanců bylo využito krátkodo-
bých pracovních poměrů, tj. brigádníků z řad bývalých zaměstnanců (seniorů) nebo studentů. Bylo 
nutné nahradit především zaměstnance při výkonu sezónních prací a zaměstnance v dlouhodobé 
pracovní neschopnosti. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2020 byl 211.

Epidemiologická situace se v roce 2020 odrazila v rostoucím procentu pracovní neschopnosti 
zaměstnanců společnosti. Průměrné procento pracovní neschopnosti za rok 2020 bylo ve výši 5,80 %, 
z pracovního procesu bylo vyřazeno 119 zaměstnanců a bylo zameškáno 4 530 kalendářních dnů 
(v průměru 38 kalendářních dnů na 1 zaměstnance). Ošetřováním člena rodiny za rok 2020 bylo 
zameškáno 802 pracovních dnů a využilo jej 13 % zaměstnanců.
 
Dalším z faktorů ovlivňujících procento pracovní neschopnosti je věková struktura zaměstnanců. 
Průměrný věk zaměstnanců za rok 2020 je 48 let, největší zastoupení zaměstnanců z hlediska věkové 
struktury zaměstnanců je v kategorii 40-59 let (77 % zaměstnanců). 

Všechna střediska byla z hlediska počtu, profesní i kvalifikační struktury zaměstnanců stabilizova-
ná.  V roce 2020 pokračovala generační obměna zaměstnanců, 5 zaměstnanců odešlo do důchodu 
(předčasného, starobního). Uvolněné pracovní pozice byly nahrazeny novými zaměstnanci.

Montážní práce na VDJ+ATS Kunovice
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Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2020
Výroba a rozvod pitné vody 84 40,0 %
Odvádění a čištění odpad. vod 64 30,5 %
Obslužné provozy 62 29,5 %
Celkem 210 100,0 %

Profesní struktura zaměstnanců k 31. 12. 2020
Provozní montér vodovodů 40 19,1 %
Elektrikář, mechanik 12 5,7 %
Strojník vodohospodářských zařízení 38 18,1 %
Čistič kanalizačních zařízení 20 9,5 %
Vodárenský dělník 6 2,9 %
Laborant 8 3,8 %
Ostatní dělnicé profese 14 6,7 %
Technicko-hospodářský pracovník 72 34,2 %
Celkem 210 100,0 %

Kvalifikační struktura zaměstnanců k 31. 12. 2020
Vysokoškolské vzdělání 18 8,6 %
Střední s maturitou (odborné, všeobecné) 95 45,2 %
Vyučen v oboru 95 45,2 %
Základní vzdělání 2 1,0 %
Celkem 210 100,0 %

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2020
20 - 29 let 6 2,8 %
30 - 39 let 22 10,5 %
40 - 49 77 36,7 %
50 - 59 85 40,5 %
60 let a více 20 9,5 %
Celkem 210 100,0 %
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKALSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 
ZA ROK 2020, STAVU JEJÍHO MAJETKU 
A ROZVOJI SPOLEČNOSTI

Výroba, dodávka a kvalita pitné vody
 

Provozování vodovodů

V roce 2020 provozovala akciová společnost vodovodní síť v 56 obcích na základě vlastnění vodo-
hospodářského majetku a uzavřených provozních smluv. Dále zabezpečuje dílčí provozní spolupráce 
pro dalších 5 obcí.
V roce 2020 bylo vyrobeno 5 925 tis. m3 a odběratelům dodáno, včetně vody předané, celkem 5 455 tis. m3, 
což je ve srovnání s rokem 2019 o 224 tis. m3 méně. Množství fakturované vody v kategorii domácnosti 
se zvýšilo o 116 tis. m3, u kategorie ostatních odběratelů se snížilo o 173 tis. m3. Množství vody 
předané se snížilo o 167 tis. m3. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 287 na 23 203, délka provozované 
sítě se zvýšila o 25 km na 879 km. Specifická spotřeba pitné vody na obyvatele se zvýšila z 78,1 na 
81,7 litrů/osobu/den. Počet zásobovaných obyvatel v roce 2020 byl 113 384.

Roční přehled o provozu vodovodů

Ukazatel Měrná 
jednot. 2016 2017 2018 2019 2020

Počet obyvatel zásobovaných vodou obyvatel 110 757 110 945 110 782 114 628 113 384
Počet obcí zásobovaných vodou počet 51 51 51 56 56
Počet vodovodů počet 51 51 51 56 56
Délka vodovodní sítě km 828 833 840 854 879
Počet vodovodních přípojek ks 21 565 21 788 22 033 22 916 23 203
Délka vodovodních přípojek km 283 286 289 302 305
Počet osazených vodoměrů ks 21 542 21 763 22 011 22 900 23 203
Počet vodojemů ks 82 82 82 88 88
Akumulační objem vodojemů m3 49 442 49 442 49 442 50 022 50 022
Kapacita zdrojů podzemní vody litrů/s 184 184 184 184 184
Počet úpraven pitné vody počet 3 3 3 3 3
Kapacita úpraven pitné vody litrů/s 345 345 345 345 345
Voda vyrobená celkem tis. m3 6 143 6 425 6 682 6 243 5 925
Voda předaná tis. m3 957 1 049 1 075 887 720
Voda fakturovaná přímo odběr. (vodné) tis. m3 4 623 4 628 4 768 4 792 4 735
Z toho fakturované domácnostem tis. m3 3 216 3 196 3 266 3 266 3 382
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Výroba a distribuce pitné vody
Výroba a distribuce pitné vody probíhala bez provozních a dodavatelských problémů. Úpravny pitné 
vody Karolinka, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm jsou vybaveny moderními a účinnými 
technologiemi desinfekce na bázi chlordioxidu a UV záření, chuťové vlastnosti dodávané vody se 
podstatně zlepšily zavedením technologie filtrů s náplní granulovaného aktivního uhlí.

Hlavní zdroje zajišťují výrobu 97,9 % pitné vody a jsou, stejně jako dalších 7 provozovaných lokálních 
zdrojů, v majetku společnosti.

Výroba vody ve zdrojích společnosti v letech 2016 - 2020 (v tis. m3)

Vývoj specifické spotřeby vody za rok 2020

Graf vývoje specifické denní spotřeby vody

Hlavní zdroje 2016 2017 2018 2019 2020 %
ÚV Karolinka 3 470 3 746 3 971 3 441 3 263 55,1
ÚV Valašské Meziříčí 701 703 769 737 710 12,0
ČS Vsetín - Ohrada 1 510 1 512 1 471 1 597 1 506 25,4
ÚV Rožnov pod Radhoštěm 337 347 347 353 320 5,4
Hlavní zdroje celkem 6 019 6 307 6 558 6 128 5 799 97,9
Malé zdroje celkem 124 117 124 115 125 2,1
Celkem za společnost 6 143 6 425 6 682 6 243 5 924 100

Ukazatele 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Domácnosti 83,1 81,7 80,8 80,3 79,3 79,6 78,9 80,8 78,1 81,7
Ostatní 37,8 37,4 36,0 36,1 36,9 34,8 35,4 37,2 36,5 32,7
Celkem 120,9 119,1 116,8 116,4 116,2 114,4 114,3 118,0 114,6 114,4
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Dlouhodobá péče o distribuční síť, monitoring stavu a vyhledávání poruch se projevila příznivě, 
neboť se daří udržet objem vody nefakturované na velmi příznivém objemu. V roce 2020 došlo ke 
snížení objemu vody nefakturované o 94 tis. m3, což představuje snížení z 9,0 % na 7,9 % z celkového 
množství vyrobené vody. Převážná část tohoto objemu jsou odhalené a odstraněné úniky vody 
z rozvodů vody do terénu – ztráty vody, vlastní spotřeba pro provoz vodovodní sítě a nepřesnost 
měření vody fakturované. 
Počet zjištěných a odstraněných poruch na hlavních sítích a přípojkách v roce 2020 byl 127, a to je 
o 10,6 % méně než v roce 2019, další 1 porucha byla odstraněna na skupinovém vodovodu a 7 na 
úseku měření a regulace. Trend frekvence poruch je průběžně sledován a vyhodnocován.

Vybranné provozní údaje

Ukazatele 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počet poruch - vodovodní řady 116 137 161 110 139 103 92 83
Počet poruch - přípojky 86 91 95 90 95 72 50 45
Počet poruch ostatní (elektro) 21 12 11 19 20 9 3 7
Celkem 223 240 267 219 254 184 145 135
Výměny vodoměrů 4 288 4 813 3 823 3 888 4 307 4 876 4 996 4 055
Voda nefakturovaná 12,3 9,3 11,3 9,2 11,6 12,6 9,0 7,9
Ztráty v síti 4,9 5,1 6,6 4,8 7,5 8,2 5,2 3,9
Délka provozované sítě 814 815 826 828 833 840 854 879
Počet provozních pracovníků 84 84 84 84 84 84 84 84

Dokoupené cisterny pro náhradní zásobování pitnou vodou
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Kvalita pitné vody v roce 2020

Kvalita pitné vody u společnosti je zabezpečována a kontrolována jak v průběhu výroby a úpravy, 
tak i v distribuční síti, v souladu s platnou legislativou.

Ke kontrole kvality vody je na základě právních předpisů vypracována směrnice č. 035/20
– Program odběru vzorků pitné vody, která se každoročně aktualizuje.

Vzorky jsou analyzovány podnikovou laboratoří, která má osvědčení o akreditaci č. 100/2018 
s platností do 13. 11. 2022. 

Vodní zdroje vlastní: surové jímané vody jsou většinou velmi kvalitní, svou kvalitou je možno 
zařadit je do nejlepší kategorie upravitelnosti. Pouze jeden zdroj se řadí do nižší kategorie upravi-
telnosti A3 hlavně s ohledem na mikrobiální kontaminaci, kterou je nutno odstranit dezinfekcí vody 
a také kvůli velmi kolísajícím hodnotám zákalu a obsahu BSK5 a CHSKMn, tedy nerozpuštěných 
látek a rozpuštěných organických i neorganických látek. Jedná se o zdroj Valašské Meziříčí z řeky 
Bečvy, který je upravován zrekonstruovanou úpravnou vody Valašské Meziříčí. Ta byla v rámci 
rekonstrukce vybavena technologicky tak, aby dokázala kolísající kvalitu surové vody zvládnout 
a bezvadně vyčistit. V roce 2020 byla na úpravně vyměněna náplň již zcela sorpčně vyčerpaného 
granulovaného aktivního uhlí (GAU) a doplněna náplň filtračního písku ve všech pískových filtrech.

Výsledky laboratorního sledování kvality surové, upravené a pitné vody jsou uvedeny ve Zprávě 
o provozu vodovodů a úpraven vod - VÝSLEDKY ROZBORŮ (souhrny vzorků za rok 2020).

Jednou z priorit společnosti je zlepšování jakosti dodávané pitné vody. Voda vyrobená ve zdrojích 
plně odpovídá hygienickým normám a naší snahou je, aby tato kvalita zůstala zachována i po 
průtoku téměř 1 000 km vodovodních řadů a přípojek k odběratelům. Trvalým problémem je snížení 
jakosti vody v průběhu její distribuce k odběratelům přes zastaralé vodovodní sítě v některých 
lokalitách. Problematické jsou i rozvodné sítě v některých zásobovaných objektech.

Distribuční síť, která je napojena na SV Stanovnice, dodává pitnou vodu s téměř 100 % zabezpečením 
všech ukazatelů jakosti. Jen u 3,7 % vzorků rozbory prokázaly překročení limitní hodnoty jednoho 
nebo více ukazatelů, přičemž v ani jednom případě se nejednalo o ukazatele s akutním zdravotním 
rizikem, které jsou limitovány tzv. nejvyšší mezní hodnotou, ale pouze o ukazatele s mezní hodnotou, 
což jsou ukazatele indikující kvalitu procesu úpravy vody nebo technické problémy ve vodovodní 
síti bez akutních zdravotních rizik a voda je stále pitná.
U ostatních menších vodovodů byla situace obdobná. Ve SV Vsetín – Syrákov bylo vyhovujících 
96,5 % vzorků. Stejně tak ve vodovodech Rožnov p. R., Velké Karlovice, Kelč – Přerovská část, 
Jasenice, Perná – Vysoká, Lhota u Choryně, Seninka a Pozděchov. U ostatních malých vodovodů 
s vlastními vodními zdroji se několik nevyhovujících rozborů týkalo pouze ukazatelů kvality vody 
s tzv. mezní hodnotou, jejichž překročení nepředstavuje akutní zdravotní rizika. Jen v jednom 
případě ve vodním zdroji Loučka – Milůvka došlo k překročení nejvyšších mezních hodnot zdravotně 
rizikových mikrobiologických ukazatelů. Ve zdroji byla okamžitě učiněna opatření, která zajistila 
vyhovující kvalitu pitné vody. 
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K nepředvídatelné situaci došlo u vodovodu Lešná – Choryně, kde vlivem změny technologie úpravy 
vody na ÚV Porubská brána (Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.), kvůli odstraňování pesticidních 
látek, došlo ke změnám v chemismu upravené vody, což způsobilo uvolnění manganových usazenin 
na vnitřní straně potrubí vodovodní sítě v Lešné, Lhotce n. B. a v Choryni. Od února do začátku 
července musely být na vodovodní síti prováděny minimálně 1x za 14 dní proplachy potrubí 
s kontrolními odběry vzorků. Celkově bylo odebráno více než 160 vzorků vody, z nichž nevyhovělo 
požadavkům na pitnou vodu po propláchnutí asi 45 vzorků, další nevyhovující vzorky byly 
odebrány před jednotlivými proplachy – cca 40 vzorků. Ostatní byly vyhovující kontrolní rozbory 
odebírané po vypláchnutí usazenin z vodovodu a běžné rozbory.

Celkově bylo odebráno ze všech vodovodů a úpraven vody až 1 962 vzorků vody, přičemž k překročení 
nejvyšší mezní hodnoty v síti došlo pouze v jednom vzorku upravené vody z vodního zdroje. K překročení 
mezních hodnot došlo celkem v 14 vzorcích.

Laboratoře

Laboratoř společnosti se sídlem v areálu ČOV Vsetín, 
včetně nově zrekonstruovaného detašovaného pracoviště 
biologie v laboratoři ÚV Karolinka a pracoviště v laboratoři 
ČOV Valašské Meziříčí je držitelem Osvědčení o akreditaci 
č. 100/2018 (dále jen Osvědčení), vydaného Českým 
institutem pro akreditaci o.p.s., Praha (ČIA) po posouzení 
podle kritérií ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 s platností do 
13. 11. 2022. Tím je zajištěna kompetence jako zkušební 
laboratoř č. 1441 akreditovaná ČIA. Pro matrici pitná, 
povrchová, odpadní voda a kaly je laboratoř akreditována 
pro zkoušky v rozsahu základního chemického, mikro-
biologického a hydrobiologického rozboru včetně odběru 
vzorků. V roce 2020 bylo celkem odebráno a analyzováno 
1 962 vzorků pitné vody, surové vody a vzorků z technolo-
gické kontroly výroby, při kontrole čištění odpadních vod 
bylo odebráno 1 453 vzorků odpadních a povrchových 
vod. Laboratoře poskytují služby i externím zákazníkům  
- odběratelům. V rámci těchto externích výkonů bylo 
odebráno dalších 1 424 vzorků.

Ovládací věž - přehrada Stanovnice
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Průměrné hodnoty základních ukazatelů kvality vody v hlavních zdrojích – upravené vody

Ukazatel
Barva Zákal pH Tvrdost Tvrdost Fe NH4 NO3 NO2 Sírany Cl Konduktivita CHSKMn

(mgPt/l) (ZF) (-) (0N) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mS/m) (mg/l)

Limit dle vyhl. č. 
252/2004 Sb. 20,0 5,0 6,5 - 9,5 -- 2,0 - 3,5 0,2 0,5 50 0,1 250 100 125 3,0

ÚV Karolinka 1,3 0,7 8,0 4,7 0,8 0,02 0,07 1,8 0,005 15,9 2,10 18,3 0,77

ÚV Val. Meziříčí 1,6 0,7 7,4 8,7 1,6 0,02 0,02 5,62 0,005 37,4 9,97 36,2 0,81

ÚV Rožnov p. R. 1,4 0,5 7,6 6,2 1,1 0,02 0,02 2,31 0,005 14,2 11,16 27,2 0,58

Vsetín – Ohrada 0,8 0,5 7,3 11,0 2,0 0,01 0,01 6,05 0,004 19,8 11,00 43,0 0,35

Velké Karlovice 0,6 0,5 7,2 6,9 1,2 0,01 0,01 4,57 0,003 15,6 4,53 27,6 0,38

Kunovice 2,3 0,7 7,8 8,7 1,6 0,07 0,07 7,78 0,003 42,0 4,68 32,9 0,67

Loučka 0,3 0,3 7,8 12,7 2,3 0,01 0,07 22,41 0,003 80,5 4,55 46,3 0,20

Lhota u Choryně 1,0 0,7 7,5 16,4 2,9 0,03 0,07 10,7 0,003 5,8 9,30 56,8 0,46

Jasenice 0,5 0,6 7,7 14,7 2,6 0,01 0,07 13,54 0,003 79,1 5,88 55,0 0,21

Perná - Vysoká 0,6 0,8 7,9 12,2 2,2 0,10 0,07 11 0,003 56,7 4,60 44,0 4,00

Laboratorní  vzorkovnice



Výroční zpráva za rok 2020

18

Odvádění a čištění odpadních vod

Provozování ČOV a kanalizací

Společnost v roce 2020 provozovala 12 ČOV, z toho 5 ČOV jsou v majetku společnosti  a 7 ČOV je 
provozováno na nájemní smlouvu.
Výkonné parametry dosažené v roce 2020 se výrazně neodlišují od minulých let a v oblasti likvidace 
splaškových vod korespondují se spotřebou pitné vody. V roce 2020 bylo fakturováno 5 972 tis. m3 
odpadních vod, což je obdobná hodnota jako v roce 2019. Počet napojených obyvatel je 105 252 
obyvatel, počet kanalizačních přípojek je 17 576 kusů.  V roce 2020 bylo také fakturováno 1 371 tis. m3 
srážkových vod. Celkem bylo v roce 2020 vyčištěno 12 101 tis. m3.

Kanalizace a ČOV – vybrané technologicko provozní údaje

Délka provozované kanalizační sítě a počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

Ukazatel Měrná jednot. 2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel trvale bydlících v domech na-
pojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu počet 114 942 114 872 113 632 113 881 113 436

Z toho napojených na čistírnu odpadních vod počet 104 487 104 967 105 570 105 457 105 252

Počet čistíren odpadních vod počet 12 12 12 12 12

Kapacita čistíren odpadních vod m3/den 39 561 38 875 38 875 38 875 38 875

Délka stoké sítě (bez přípojek) km 640 641 644 646 649

Počet kanalizačních přípojek ks 15 997 16 998 17 236 17 464 17 576
Množství odpadních vod vypouštěných do 
veřejné kanalizace (fakturovaných) tis. m3 5 351 5 507 5 854 5 929 5 972

Množství čištěných odpadních vod tis. m3 10 526 11 211 9 332 10 950 12 101
Poplatky za vypouštění odpadních vod do 
vodních toků tis. Kč 1 056 1 139 954 1 759 1 978

Kaly produkované z ČOV (sušina) t/rok 1 316 1 619 1 998 1 696 1 470
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Čistírny odpadních vod jsou provozovány dle zpracovaných a povolených provozních řádů, 
odborně a na vysoké technologické úrovni s odpovídajícím technickým vybavením. Společnost 
nemá povinnost plateb poplatků za vypouštění zbytkového znečištění vyjma poplatků za nečištěné 
odpadní vody z odlehčovacích komor po změně legislativy (592 867,- Kč u odlehčení na ČOV Vsetín 
a 156 905,- Kč u odlehčení na ČOV Zašová). Od roku 2021 budou všechny odlehčovací komory 
od poplatků osvobozeny. Přísnější vodohospodářské limity jsou dodržovány i u ČOV zrekonstruova-
ných v rámci projektu Čistá řeka Bečva. Jakost vypouštěných odpadních vod i kvalitu vodních toků 
nad i pod ČOV sledují laboratoře společnosti.

Kapacity ČOV, účinnost čištění v roce 2020 v ukazateli BSK5

V roce 2020 bylo tlakovými vozy vyčištěno 38,8 km stokové sítě. 

Součástí preventivní péče je také monitoring kanalizací. V roce 2020 bylo monitorováno 43,04 km 
sítě. Na stokové síti byla 2x ročně prováděná plošná deratizace s následnou lokální deratizací dle 
potřeby.

Vybrané provozní údaje kanalizací

ČOV Kapacita 
EO

Skutečnost 
EO

Množství čištěných 
odpad. vod (tis. m3)

Roční bilance

Přítok (t) Odtok (t) Účinnost (%)
Vsetín 41 667 22 436 3 412 491 13 97
Valašské Meziřící 40 000 40 991 2 729 898 15 98
Zubří 47 000 16 432 3 733 360 18 95
Malé ČOV 31 787 11 408 2 227 250 8 97
Celkem 160  454 91 267 12 101 1 999 54 97

Provozní údaje 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Opravy kanalizací a šachet 99 80 78 50 72 78 74 83
Čištění kanalizačních přípojek 231 190 255 154 220 232 218 223
Délka čištění kanalizace (km) 35 34 82 37 42 44 37 39
Délka monitorované kanalizace (km) 16,7 23 44 44 35 37 23 43
Délka provozované kanalizace (km) 441 450 485 640 641 644 646 649
Počet provozních pracovníků 59,0 61,1 61,1 62,6 62,6 65,0 66,0 64,5

Čistící tlakový vůz
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Rozvoj a obnova ve společnosti

Vodohospodářský rozvoj

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. směřuje své investice do rozvoje a obnovy vodo-
vodních a kanalizačních sítí. Vodárenský dispečink pitné a odpadní vody v současné době sleduje 201 
objektů a kontroluje výrobu a distribuci 99,3 % objemu pitné vody. Na úseku odpadních vod 
je monitorováno 100 % rozhodujících provozních objektů ČOV, dešťových zdrží a čerpacích 
stanic odpadních vod. Jedná se o 98 radiových přenosů. Databáze GIS je neustále doplňována údaji 
a nejrůznějšími přílohami (např. protokoly z kamerových průzkumů, fotodokumentací, schématy aj.). 
Na GIS jsou navázány moduly poruchové služby, vyjadřovací služby, evidence služebností 
a  je provedeno propojení se zákaznickým informačním systémem. Projekčně byla zpracována projektová 
dokumentace: výměna vodovodu Valašské Meziříčí na ulici Hranická II. etapa, obec Perná výměna 
vodovodu, oprava vodovodu a kanalizace Kelč ul. Machačova, vodojem Zašová, Bratřejov prodloužení 
vodovodu, výměna vodovodu Zděchov – shybka, oprava kanalizace a vodovodu Rožnov pod 
Radhoštěm ul. Čechova a Nerudova, oprava kanalizace Hutisko pod Salašem, oprava technologie 
ČOV Zašová, přeložka a obnova přívodního řadu VDJ Ústí – ČS Lužná  a dalších 14 dokumentací, 
výměn nebo oprav vodovodů a kanalizací.

Obnova a rozvoj majetku

V roce 2020 společnost provozovala 805 km vodovodních řadů a 266,7 km kanalizačních sítí vlastněných 
akciovou společností. Obnova vodovodních řadů společnosti činila 0,8 % v celkové délce 6,5 km, na 
kanalizaci bylo vyměněno 1,6 km potrubí, což činí 0,6 % z celkové délky. Realizovali jsme celkem 
46 stavebních akcí, z nichž největší je výměna vodovodu Vsetín Rybníky I. etapa v hodnotě 20,4 mil. Kč. 
Další významné stavby, které naše společnost prováděla, je výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm 
ul. Pivovarská, Videčská v částce 5,5 mil. Kč. Výstavba vodojemu v obci Kunovice za 17,3 mil. Kč. 
Výměna vodovodu v obci Jarcová Za vodou za 8 mil. Kč, tato stavba bude dokončena na jaře letošního 
roku. Byla zahájena výměna technologie VDJ Štěpánov HTP nákladem 2 mil. Kč. Tato stavba bude 
dokončena v měsíci září v celkovém nákladu 17,2 mil. Kč. Vlastními silami byla realizována výměna 
vodovodu Velké Karlovice u kotelny nákladem 0,7 mil. Kč. U všech investičních staveb byly provedeny 
kolaudace a stavby byly uvedeny do provozu.
Na úseku strojních investic byl pořízen traktorbagr pro středisko vodovodů Rožnov pod Radhoštěm 
v hodnotě 2,7 mil. Kč, doplnění technologie měření odlehčovacích komor na kanalizaci v hodnotě 
1,3 mil. Kč a další čtyři referentská a technologická vozidla, pořízeno také bylo drobné strojní 
zařízení. 
Na úseku oprav veškeré finanční prostředky byly použity do obnovy vodovodních a kanalizačních 
sítí včetně objektů. V roce 2020 bylo vyměněno 6,5 km vodovodu a 1,6 km kanalizace. Z těch 
nejvýznamnější byla oprava kanalizace ve Valašském Meziříčí ul. Poláškova za 7,4 mil. Kč, oprava 
vodovodu ul. Hranická ve Valašském Meziříčí za 4,5 mil. Kč, sanace levé komory VDJ Sychrov 
za 2,4 mil. Kč, oprava kanalizace Vsetín Stará cesta za 2,8 mil. Kč, oprava kanalizace Vsetín Rybníky 
za 3,8 mil. Kč a další stavby.
Pro všechny tyto investiční stavby a opravy muselo být zpracováno 36 projektových dokumentací, 
včetně vyřízení vyjádření všech správců sítí, vlastníků pozemků a stavebních povolení nebo 
ohlášení staveb. Po realizaci investičních akcí byly tyto stavby zkolaudovány a uvedeny do provozu.
V roce 2020 bylo uzavřeno 66 smluv na služebnosti v hodnotě cca 900 tis. Kč s vlastníky pozemků.
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V roce 2020 byly realizovány stavební investice v částce 87,7 mil. Kč. Na strojní investice bylo 
vynaloženo 8,7 mil. Kč. Opravy jsou dlouhodobě zaměřovány na udržování provozu a funkčnosti 
provozních objektů čerpacích stanic, vodojemů, ČOV a vodovodních a kanalizačních sítí. Do oprav 
externích i vlastních bylo vloženo 56,6 mil. Kč. Tyto prostředky byly rozděleny na opravy pitná 
voda 14,2 mil. Kč, opravy odpadní voda 35,9 mil. Kč a opravy ostatní (mechanizmy, výpočetní 
technika, vodoměry) 6,5 mil. Kč. Do obnovy vodohospodářských zařízení, vodovodů a kanalizací 
bylo v roce 2020 investováno 158,0 mil. Kč včetně DPH.

Sanace akumulační komory VDJ Sychrov HTP

VDJ Jarcová
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Péče o životní prostředí, služby veřejnosti

Výrobní a provozní činnosti společnosti jsou neoddělitelně spjaty s problematikou ochrany životního 
prostředí. Nejvýrazněji se tento vliv projevuje v oblasti čištění odpadních vod. Celkovou modernizací 
našich čistíren v posledních letech byla zvýšena efektivita čištění, zejména obsahu nutrientů 
– dusíku a fosforu a sníženo podstatně množství zbytkového znečištění vypouštěného do 
vodotečí. Společnost každoročně prezentuje svou činnost v propagační kampani „Den otevřených 
dveří“ v rámci Světového dne vody dne 22. března a akce „Den Země“ dne 22. dubna. V průběhu 
roku umožňuje návštěvy a exkurze na vodárenských a čistírenských objektech, zejména školským 
kolektivům. Naše zákazníky i širokou veřejnost informujeme o dění ve společnosti prostřed-
nictvím zpráv v regionálním tisku, tištěných informačních materiálů. Rozsáhlé informace mají také 
na internetových stránkách společnosti. 
Veškeré odpady vyprodukované v procesu čištění jsou předávány oprávněným firmám 
k likvidaci a k dalšímu využití – většina čistírenských kalů je používána jako surovina pro výrobu 
průmyslových kompostů.

Technicko - provozní činnost

V rámci střediska technicko-provozních činností je i pracoviště centrálního vyjadřování. Toto 
pracoviště vydává vyjádření k existenci sítí pro veřejnost a projektanty na základě žádostí podaných 
přes webové rozhraní, poštou nebo osobně. Tato vyjádření lze použít jak pro potřeby územních 
řízení, stavebních povolení, tak i pro informaci o existenci stávajících vodohospodářských zařízení. 
Činnost tohoto pracoviště je úzce provázána s pracovištěm GIS. V roce 2020 bylo vydáno 3 219 
vyjádření, to je o 74 více než v roce 2019. V roce 2020 automat vydal 17 % vyjádření. Jedná se o vyjádření 
pouze k existenci sítí. Zbylých 83 % vyjádření vydali pracovníci centrálního vyjadřování. Do druhého 
dne bylo vydáno 59 % vyjádření. Průměrná doba na zpracování žádosti o vyjádření byla 4,6 pracovních 
dnů. Počet vyjádření zadaných elektronicky v roce 2020 činil 99,3 %, pouze 0,7 % žádostí bylo 
nutno zaevidovat ručně. Jedná se o 23 vyjádření. Z tohoto počtu bylo pouze 6 žádostí řešeno osobně. 
Zde se jasně projevuje trend elektronizace a také pandemie COVID-19. I při nárůstu vyjádření dochází 
k poklesu žádostí vyřizovaných poštou nebo osobně. Elektronické zadávání a výdej vyjádření 
k existenci sítí přináší úsporu jak časovou, tak i finanční z důvodu omezení poštovního styku, a s tím 
spojenou administraci. Pracoviště GIS má zpracováno 99,4 % vodohospodářských sítí, ať za použití 
geodetických měření, měření pomocí GPS nebo přenesení z tištěných podkladů a map u starších 
akcí. Nyní se provádí zpřesňování dat v databázi a zanášení dat nových akcí. Do GIS chybí zanést 
elektrické a signální kabely a odpadní potrubí od vodohospodářských objektů.
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Vyjadřovací portál dostupný webu společnosti

GIS náhled situace vodovodní a kanalizační sítě v Rožnově pod Radhoštěm



Výroční zpráva za rok 2020

24

INVESTICE
V ROCE 2020

Přehled o provedených investicích

Zdroje financování

Stavební investice realizované v roce 2020

Účel použití (tis. Kč) 2018 2019 2020
Pořízení dopravních a mechanizačních prostředků 7 450 9 993 4 913
Nákup strojní techniky 1 727 800 2 419
Laboratorní a měřicí přístroje 209 291 257
Výpočetní technika 801 653 283
Pozemky a ostatní 1 821 1 927 881
Investiční akce a rekonstrukce majetku 79 449 78 310 87 687

Celkem 91 457 91 974 96 440

Zdroje financování (tis. Kč) 2018 2019 2020
Vlastní zdroje 91 457 91 974 96 440
Dotace 0 0 0
Úvěry 0 0 0

Celkem 91 457 91 974 96 440

Název akce (tis. Kč) Investice 
externí

Investice 
vlastní Celkem

Přívodní řad Rožnov - Zubří, výměna vodovodního potrubí 8 810 8 810
VDJ Jarcová 2 242 2 242
Přeložka vodovodu Rožnov pod Radhoštěm - ulice Videčská 903 903
Výměna a přeložka vodovodu Hovězí - pod Kaštýlem 5 563 5 563
Prodloužení vodovodu Rožnov pod Radhoštěm ulice Zahradní 1 945 1 945
Přeložka vodovodu Krhová – Hrádky 2 630 2 630
Výměna vodovodu Rožnov - Pivovarská, Videčská 5 539 5 539
VDJ Kunovice 17 300 17 300
Výměna vodovodního řadu Jarcová - Za vodou 8 034 8 034
Prodloužení splaškové kanalizace Hovězí - Hrabůvka  1 221 1 221
Výměna vodovodu Vsetín Rybníky I. etapa 20 423 20 423
Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí 4 796 4 796
Prodloužení veřejného vodovodu Lešná 2 027 2 027
Výměna TLG VDJ Štěpánov HTP 2 045 2 045
Rezerva, projekty, … 2 953 2 953
Výměna vodovodu Velké Karlovice - u kotelny 561 695 1 256

Celkem 86 992 695 87 687
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Zakoupený  traktorbagr JCB

Dokončení opravy kanalizace u Sokolovny Rožnov p. R.

Oprava kanalizace u Sokolovny Rožnov p. R.
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OPRAVY HMOTNÉHO MAJETKU
V ROCE 2020

Účelem oprav je udržování stávajících zařízení v provozuschopném stavu. Opravovány byly především 
kanalizační sítě, vodojemy, ČOV a další objekty společnosti.

Externí opravy stavební realizované u akciové společnosti v roce 2020

Účel použití (tis. Kč) 2018 2019 2020
Opravy dopravních a mechanizačních prostředků 2 096 1 742 2 598
Opravy strojní 3 525 2 369 2 593
Opravy vodoměrů 1 052 1 160 897
Ostatní opravy 100 74 72
Opravy stavební 42 402 56 473 54 380

Celkem 49 175 61 818 60 540

Název akce (tis. Kč) Skutečnost

Oprava vodovodu Valašské Meziříčí, ul. Hranická 4 487
Oprava oplocení VDJ Štěpánov - II. etapa 295
Oprava trubního mostu - Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm 626
Oprava fasády garáží provozu Valašské Meziříčí 998
Sanace VDJ Sychrov levá komora 2 394
Oprava ASŘTP, ČS Ohrada, ČS Liptál, ČS Syrákov, ČS Všemina 1 629
Stavební opravy VDJ Francova Lhota 592
Oprava vodovodu Janová za Kavárnou 2 482
Oprava kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Zámecká 123
Oprava kanalizace Vsetín, ul. Zahradní 2 200
Oprava kanalizace Vsetín Luh - Stará cesta 2 775
Oprava kanalizace Rožnov pod Radhoštěm - u sokolovny 1 920
Oprava kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Poláškova 7 412
Oprava kanalizace Rožnov pod Radhoštěm - u restaurace Rosava 898
Vložkování kanalizací 7 998
Oprava osvětlení ČOV Valašské Meziříčí 1 239
Oprava elektroinstalace ČOV Jarcová 400
Stavební opravy šachet ČOV Vsetín 222
Oprava zábradlí ČOV Vsetín 901
Oprava kanalizace Vsetín - Rybníky 3 750
Oprava elektroinstalace ČS Poličná 250
Oprava technologie ČOV Zašová 483
Oprava správní budovy 309
Přetěsnění článků kotle na ČOV Valašské Meziříčí 120
PD - oprava kanalizace Rožnov pod Radhoštěm, ul. Zemědělská 151
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Externí opravy stavební realizované ze zákonné rezervy - náklady jiných období

Název akce (tis. Kč) Skutečnost

Oprava kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Zámecká - zák. rezerva 3 907
Celkem 3 907

Název akce (tis. Kč) Skutečnost

PD - oprava kanalizace Rožnov pod Radhoštěm, ul. Čechova, Nerudova 123
PD - oprava vodovodu  Rožnov pod  Radhoštěm, ul. Čechova, Nerudova 123
PD - oprava kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Zašovská 115
Oprava šachet odlehčovací komory v Krhové 299
Oprava kanalizace Vigantice - Vezník 382
Oprava přepojení kanalizace v septiku Vsetín - Hrbová 133
Oprava venkovního osvětlení - ČOV Vsetín 239
Terénní úprava kal. polí na ČOV Vsetín 199
Oprava kanalizace Valašské Meziříčí - ul. Máchova 1 314
Oprava kanalizace Kelč - ul. Machačova 987
Opravy stavební různé (do 100 tis. Kč) 1 905

Celkem 50 473

Oprava poruchy na vodovodu ulice Okružní Vsetín
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Výměna a přeložka vodovodu Hovězí - pod Kaštýlem

Přívodní řad Rožnov - Zubří, výměna vodovodního potrubí Oprava poruchy Vsetín - Ohrada

Prodloužení vodovodu Lešná PZ



29

Výroční zpráva za rok 2020

Oprava poklopů Vsetín ul. Smetanova

Oprava kanalizace Vsetín - Hrbová

Oprava kanalizace Vsetín - Rybníky

Oprava kanalizace vložkováním Val. Meziříčí ul. Zámecká
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HOSPODAŘENÍ
SPOLEČNOSTI

Hlavní činnosti společnosti v rámci okresu Vsetín s částečným přesahem do regionů Zlínsko a Pře-
rovsko jsou výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Ostatní činnosti spo-
lečnosti, které jsou uvedeny v předmětu podnikání společnosti, jsou doplňující k výše uvedeným 
hlavním činnostem.

Tržby a výnosy

Údaje o tržbách a výnosech v posledních třech účetních obdobích.

Náklady

Údaje o nákladech v podních třech účetních obdobích.

Položky / Rok (částky tis. Kč) 2018 2019 2020

Za dodávku pitné a odvod odpadních vod 387 152 407 354 419 704

Stavební výroba 3 221 3 272 3 464

Za služby 9 331 10 947 10 555

Za prodej majetku 1 908 1 902 4 247

Ostatní výnosy 764 472 551

Přijaté úroky 222 891 676

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 13 176 794 5 551

Celkem 415 774 425 632 444 748

Položky / Rok (částky tis. Kč) 2018 2019 2020 Rozdíly
Spotřeba materiálu 59 358 56 840 56 927 vyšší chemikálie (aktivní uhlí)

Spotřeba energie 15 194 19 737 20 611 vysoutěžená vyšší nákupní cena

Opravy a udržování 49 176 61 818 60 540 z toho 3 907 čerpání rezervy

Ostatní služby 58 129 57 367 59 744 vyšší nájemné za pronájem HM

Ostatní náklady 114 346 120 590 126 328 valorizace mezd

Daně a poplaky 1 720 2 516 2 606 více poplatků za vypouštění odp. vod

Odpisy, rezervy, opravné položky 90 617 94 717 100 861 čerpání rezervy na opravu

Finanční náklady 605 509 439 snížení poplatku

Daně z příjmů - odložená + splatná 2 378 3 154 1 465 rozdíl účet. a daňových ZC majetku

Ostatní náklady 3 617 3 276 3 596 vyšší pojištění havarijní a majetku

Aktivace stavebních investic - 1 513 - 1 255 - 927
Náklady z krátkodob. finan. majetku 13 242 409 5 556 transakce c CP (souvisí s výnosy)

Celkem 406 869 419 678 437 746
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Hospodaření společnosti

Hospodaření společnosti je v rozhodující míře závislé na tržbách za vodné a stočné, které tvořily 
94,4 % výnosů. Hospodaření bylo v roce 2020 vyrovnané. 

Plánované výkony ve vodném byly splněny na 94,1 % , výnosy  na 95,9 % ve výši 220 370 tis. Kč. 
Výkony ve vodném byly ovlivněny epidemií COVID-19 (zavřeny hotely, penziony, provozovny 
služeb, atd.). Výkony ve stočném byly splněny na 104,0 %. Výnosy na 102,5 % ve výši 199 334 tis. Kč. 
Ostatní externí tržby za stavební práce, dopravu, laboratorní služby a ostatní služby byly plněny na 
130,18 % ve výši 14 019 tis. Kč.

Ostatní výnosy (aktivace investic, výnosy z krátkodobého finančního majetku, tržby z prodeje 
majetku a materiálů, speciální služby) byly ve výši 11 025 tis. Kč – plnění na 660,2 %. Byl dosažen 
zisk před zdaněním ve výši 8 467 272,17 Kč, odložená daň ve výši 1 357 482,- Kč, daň z příjmu 
právnických osob za rok 2020 je 107 530,- Kč. Zisk po zdanění je ve výši 7 002 260,17 Kč, hospodářský 
výsledek byl tedy překročen o 41,63 %. 

Celkové náklady, očištěné o náklady spojené s pořízením finančního majetku se zvýšily ve srovnání 
s předchozím rokem o 13 mil. Kč. Největší položkou byly odpisy hmotného majetku, opravy 
hmotného majetku, mzdy, nákup surové vody a nájem majetku vybudovaného v investiční akci 
Čistá řeka Bečva I a II. Byla vytvořena zákonná rezerva na opravy hmotného majetku ve výši 
1,1 mil. Kč. 

Společnost byla po celé období solventní, financována z vlastních zdrojů a plnila všechny závazky.

Cenová politika společnosti

Cenová politika je usměrňována tak, aby cena vodného a stočného zahrnovala pouze ekonomicky 
oprávněné provozní náklady v úrovni, která zajistí rozvoj společnosti a přitom nenutí odběratele ke 
snižování odběrů nebo hledání vlastních zdrojů. Rozhodnutím valné hromady společnosti z roku 
1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele v působnosti akciové 
společnosti. Po celou dobu existence společnosti se cena vodného a stočného pohybuje ve středu 
srovnatelných vodohospodářských společností, tzn., vyjadřuje průměr cenotvorby ČR. V roce 2020 
se cena vodného zvýšila na 43,50 Kč a cena stočného se zvýšila na 33,30 Kč bez DPH.

Obchodní politika společnosti

Obchodní politika společnosti - na velmi dobré úrovni je spolupráce s odběrateli v návaznosti na  
zákaznické centrum v budově Správy Vsetín, kde zákazník vyřídí všechny náležitosti spojené s uzavřením 
nebo změnou smlouvy, reklamací odečtů vodoměrů a fakturací. V rámci zkvalitnění služeb bylo 
zavedeno úterý jako objednávkový den, kdy zákazník je obsloužen v předem dohodnutý čas, dále 
pak do zákaznického centra byl umístěn platební terminál, a tím dána možnost zákazníkům platit 
bezhotovostně pomocí platební karty. Pro získání nových povinných údajů do smluv, a tím zrychlení 
jejich uzavírání bylo významné propojení zákaznického informačního systému se systémem GIS. 
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V roce 2018 byl zprovozněn Zákaznický portál společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., kde 
si naši odběratelé mohou vyřídit základní požadavky související s dodávkou pitné vody a odvádění 
odpadní vody. Je dostupný na adrese https://portal.vakvs.cz/.

V roce 2019 byla provedena reorganizace ekonomického úseku s výsledkem zrušení 2 pracovních 
pozic na zákaznickém oddělení a vytvoření nového místa referenta na zákaznickém oddělení. Práce 
s pohledávkami byla přesunuta ze zákaznického oddělení do účtárny společnosti bez vytvoření 
pracovního místa.

Společnost k 31. 12. 2020 registruje 24 375 smluv s odběrateli vodného a stočného. Pracovnice 
zákaznického oddělení (odečítačky) provedly 48 028 odečtů, fakturační oddělení vystavilo 24 626 ks 
daňových dokladů za vodné a stočné. Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 byly ve výši 
807 tis. Kč, z toho za vodné a stočné domácnosti 336 tis. Kč, ostatní 289 tis. Kč a za ostatní služby 
182 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti delší jak 90 dnů /kromě konkurzů a insolvencí/ byly 
k 31. 12. 2020 ve výši 259 tis. Kč.

V roce 2020 pokračovalo uzavírání smluv na nové kanalizační přípojky v rámci projektu ČŘB II, bylo 
jich uzavřeno 171. Celkem bylo k 31. 12. 2020 uzavřeno 4 228 smluv v souvislosti s projektem ČŘB II.

Výhled hospodaření

Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštích letech

Očekávané výsledky ovlivňuje aktuálně provozování majetku z investičního projektu Čistá řeka 
Bečva II, kde investorem je Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Hospodaření společnosti také 
zahrnuje náklady a výnosy spojené s majetkem, který nově společnost nabude nepeněžitými vklady 
vodohospodářského majetku měst a obcí.

Očekávané výsledky za rok 2021 2022 2023

Náklady (tis. Kč) 436 390 445 117 449 568

Výnosy (tis. Kč) 445 513 454 423 458 967

Zisk před zdaněním (tis. Kč) 9 123 9 306 9 399
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Rok Cena Kč/m3
Cena

bez DPH s DPH 15% s DPH 10% 
(od 1. 5. 2020)

2017

Vodné 39,70 45,66 -

Stočné 29,40 33,81 -

Celkem 69,10 79,47 -

2018

Vodné 39,70 45,66 -

Stočné 30,50 35,07 -

Celkem 70,20 80,73 -

2019

Vodné 42,00 48,30 -

Stočné 31,80 36,57 -

Celkem 73,80 84,87 -

2020

Vodné 43,50 50,03 47,85

Stočné 33,30 38,29 36,63

Celkem 76,80 88,32 84,48

„Designed by starline / Freepik“



Výroční zpráva za rok 2020

34

HLAVNÍ CÍLE
A ZÁMĚRY

Vyhodnocení hlavních cílů a záměrů v roce 2020

Trvale zkvalitňovat služby zákazníkům

Pitná voda
• Ve Vsetíně začít v rámci I. etapy s výměnou vodovodu na sídlišti Rybníky s cílem snížení  

poruchovosti a zajištění kvality pitné vody. Provést sanaci vodojemu Sychrov (levá komora) 
– úkoly jsou splněny.

• Na Valašsko - Meziříčsku zahájit opravu vodovodu na ul. Hranická, zahájit výměnu vodovodního 
řadu v obci Jarcová, v lokalitě Za vodou s cílem snížení poruchovosti v těchto lokalitách. Provést 
přeložku vodovodu v obci Krhová, Hrádky, prodloužit veřejný vodovod v obci Lešná. Provést 
výměnu technologie vodojemu Štěpánov v horním tlakovém pásmu. Dokončit výstavbu vodojemu 
v obci Jarcová z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího vodojemu. Zahájit výstavbu nového 
vodojemu v obci Kunovice – úkoly jsou splněny, výměna vodovodního řadu v obci Jarcová 
bude dokončena v roce 2021, výměna technologie vodojemu Štěpánov v horním tlakovém 
pásmu a práce na výstavbě nového vodojemu v Kunovicích budou ukončeny v roce 2021. 

• V Rožnově pod Radhoštěm pokračovat ve výměně vodovodního potrubí na přívodním řadu 
Rožnov p. Radhoštěm – Zubří. Zahájit výměnu vodovodu na ul. Pivovarská a Videčská, provést 
přeložku vodovodu na ul. Videčská s cílem snížení poruchovosti a zajištění kvality pitné vody. 
Začít s prodloužením vodovodu na ul. Zahradní - úkoly jsou splněny.

• Na ÚV Karolinka pokračovat ve změnovém řízení úpravy  technologie – I. separačního stupně   
s cílem  zajištění  požadované kvality vyráběné pitné vody v souvislosti  se  zhoršující  se  kvalitou   
surové  vody  v nádrži Stanovnice. V roce 2020 provést změnu projektové dokumentace. 
Předpokládané dokončení investice – rok 2022. Úkol je plněn, v roce 2020 byla vypracována 
studie a připraveno zadání pro výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.

Odpadní voda
• Ve Vsetíně provést opravu kanalizace na ul. Zahradní, dále v Luhu, ul. Stará cesta a na sídlišti 

Rybníky s cílem zlepšit provozní, kapacitní a ekologické podmínky – úkol je splněn. 

• Na Valašsko – Meziříčsku provést opravu kanalizace na ul. Poláškova. Na ČOV Zašová provést 
opravu technologie – úkoly jsou plněny, oprava kanalizace na Poláškově ulici bude dokončena 
v roce 2021. Oprava technologie na ČOV Zašová bude rovněž ukončena v roce 2021.

• V Rožnově p. Radhoštěm provést opravu kanalizace na ul. U Sokolovny a u restaurace Rosava 
– úkol je splněn.

• Pro předcházení poruchovosti a rizikům na základě výsledků kamerového monitoringu pokračo-
vat v opravách kanalizačních řadů systémem vložkování s cílem zamezit prosakování odpadních 
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vod do podloží, a tím i snížení negativního vlivu na životní prostředí. Úkol je plněn průběžně. 
Ve Vsetíně byly zmonitorovány a vyvložkovány ul. Jiráskova, Hrbová a Havlíčkova, ve 
Valašském Meziříčí ul.  Králova a Zámecká, kanalizace „pod bytovkou“ u ČOV Valašské Meziříčí.

Ostatní služby
• Prostřednictvím webových stránek společnosti nabízet zákazníkům společnosti komplexní rozsah 

poskytovaných služeb, informovat o novinkách a aktualitách, například  plánovaných omezeních 
v dodávce vody, vyskytlých poruchách apod., webové stránky  vést  trvale  v  aktuální  podobě 
– úkol je plněn průběžně. 

• Pro zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům zabezpečit službu Dálkový odečet vodoměru 
s následnou možnou implementací dat o stavu vodoměru do zákaznického informačního systému. 
Úkol je plněn, dva vodoměry jsou namontovány ve zkušebním provozu, termín dokončení 
rok 2021. 

• Pro zvýšení úrovně poskytovaných služeb zakoupit nový traktorbagr pro středisko vodovody 
Rožnov p. Radhoštěm – úkol je splněn.

Propagace, odborná činnost
• Pokračovat v  propagaci vodárenství a rozšíření obecného povědomí u široké veřejnosti. Při 

příležitosti Světového dne vody uspořádat „Den otevřených dveří“ na vybraných objektech 
společnosti. Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice byl rozhodnutím Krajské 
hygienické stanice Den otevřených dveří zrušen. 

• Starosty měst a obcí, kde provozujeme infrastrukturu, informovat  o činnosti  společnosti, jejich 
záměrech a obchodní politice. Plánované setkání se starosty měst a obcí, které mělo být uskutečněno 
v listopadu 2020, bylo z důvodu pandemie zrušeno.

„Designed by starline / Freepik“
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Zlepšit interní komunikaci, přenos informací a využití výpočetní 

techniky včetně GIS

• Pokračovat v navádění relevantních údajů o vodovodní a kanalizační síti do GIS – úkol je plněn 
průběžně. 

• Propojit poruchovou službu s webovými stránkami - online zveřejnění poruchy na webových 
stránkách – úkol je zrealizován, předpokládané zavedení do 31.3.2021.

• Zasílání sms zpráv zákazníkům v lokalitě, kde probíhá oprava, porucha sítě – úkol je zrealizován, 
předpokládané zavedení do 31.3.2021.

Zvyšovat odbornou úroveň kvalifikace vybraných zaměstnanců

• Zajistit účast vybraných zaměstnanců na odborných konferencích, seminářích a veletrzích 
vztahujících se k vodohospodářské problematice. Zajistit účast na aktuálních seminářích k měnící 
se legislativě v  průběhu roku. Úkol je plněn omezeně vzhledem k vládním nařízením.

Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců společnosti

• Výstavba garáží v areálu ČOV Valašské Meziříčí – úkol je plněn, termín dokončení 30.6.2021. 

• Oprava fasády garáží střediska Vodovodů Valašské Meziříčí – úkol je splněn.

• Oprava osvětlení ČOV Valašské Meziříčí – úkol je splněn. 

• Na vybraných pracovištích obměnit 3 referentská a 1 technologické vozidlo – úkol je splněn. 

• Dle plánu strojních investic zakoupit novou GPS stanici Trimble pro zaměřování vodovodních 
a kanalizačních sítí v terénu, provést výměnu zásobní nádrže na síran hlinitý na úpravně vody 
Valašské Meziříčí a doplnit technologii měření odlehčovacích komor na vybraných pracovištích. 
Úkoly jsou splněny.

GPS - Trimble



37

Výroční zpráva za rok 2020

Hlavní cíle a záměry pro rok 2021

Trvale zkvalitňovat služby zákazníkům

Pitná voda
• Ve Vsetíně začít v rámci II. etapy s výměnou vodovodu na sídlišti Rybníky s cílem snížení  poruchovosti 

a zajištění kvality pitné vody. Provést stavební opravy prameniště Ohrada.

• Na Valašsko - Meziříčsku pokračovat ve výměně vodovodu na ul. Hranická a dokončit výměnu 
vodovodního řadu v obci Jarcová, v lokalitě Za vodou. Dokončit výměnu technologie vodojemu 
Štěpánov v horním tlakovém pásmu. Zahájit výstavbu vodojemu v obci Zašová z důvodu zkapacit-
nění vodovodu. Dokončit terénní úpravy na vodojemu v obci Kunovice. Zahájit výměnu vodovodu 
ve Valašském Meziříčí, Podlesí a opravu vodovodu v obci Kelč, ul. Machačova s cílem snížení 
poruchovosti v těchto lokalitách. Zajistit rizikové kácení stromů na prameništi Hrachovec.

• V Rožnově pod Radhoštěm provést opravu elektroinstalace na úpravně vody.

• Na ÚV Karolinka pokračovat ve změnovém řízení úpravy technologie – I. separačního stupně 
s cílem zajištění požadované kvality vyráběné pitné vody v souvislosti se zhoršující se kvalitou  
surové vody v nádrži Stanovnice. V roce 2021 bude zpracována projektová dokumentace, následně 
bude vybrán dodavatel této investiční akce. Předpoklad dokončení investice – rok 2023.

Odpadní voda
• Ve Vsetíně provést opravu kanalizace na sídlišti Trávníky s cílem zlepšit provozní, kapacitní 

a ekologické podmínky. Opravit vstupní hradítko na čistírně odpadních vod. 

• Na Valašsko – Meziříčsku dokončit opravu kanalizace na ul. Poláškova a dokončit opravu tech-
nologie na čistírně odpadních vod v Zašové. Zakoupit nové technologické vystrojení čerpací 
stanice vratného kalu čistírny odpadních vod Zašová. Zahájit opravu kanalizace v obci Kelč, 
ul. Machačova. 

• V Rožnově p. Radhoštěm provést opravu kanalizace na ul. Čechova a Nerudova. Zahájit opravu 
kanalizace v Hutisku-Solanci, Pod Salašem. 

• Pro předcházení poruchovosti a rizikům, na základě výsledků kamerového monitoringu, pokračovat 
v opravách kanalizačních řadů systémem vložkování s cílem zamezit prosakování odpadních vod do 
podloží, a tím i snížení negativního vlivu na životní prostředí.

Ostatní služby
• Prostřednictvím webových stránek společnosti nabízet zákazníkům společnosti komplexní rozsah 

poskytovaných služeb, informovat o novinkách a aktualitách, například  plánovaných omezeních 
v dodávce vody, vyskytlých poruchách apod., webové stránky vést trvale v  aktuální  podobě.

• Pro zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům pokračovat v rozšíření služby Dálkový odečet 
vodoměru s následnou implementací dat o stavu vodoměru do zákaznického informačního 
systému. 

• Pro zvýšení úrovně poskytovaných služeb zakoupit nové kanalizační čistící technologické 
vozidlo pro  středisko kanalizace Valašské Meziříčí.
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Propagace, odborná činnost
• Pokračovat v propagaci vodárenství a rozšíření obecného povědomí u široké veřejnosti. Při 

příležitosti Světového dne vody uspořádat „Den otevřených dveří“ na vybraných objektech 
společnosti. 

• Starosty měst a obcí, kde provozujeme infrastrukturu, informovat o činnosti společnosti, jejich 
záměrech a obchodní politice.

Zlepšit interní komunikaci, přenos informací a využití výpočetní 

techniky včetně GIS

• Pokračovat v navádění relevantních údajů o vodovodní a kanalizační síti do GIS. 

• Dokončit propojení poruchové služby s webovými stránkami - online zveřejnění poruchy na 
webových stránkách.

• Dokončit zasílání sms zpráv zákazníkům v lokalitě, kde probíhá oprava, porucha sítě.

Zvyšovat odbornou úroveň kvalifikace vybraných zaměstnanců

• Zajistit účast vybraných zaměstnanců na odborných konferencích, seminářích a veletrzích 
vztahujících se k vodohospodářské problematice. Zajistit účast na aktuálních seminářích k měnící 
se legislativě v  průběhu roku (i on-line formou).

Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců společnosti

• Dokončit výstavbu garáží v areálu čistírny odpadních vod Valašské Meziříčí.

• Provést opravu objektu kotelny a dílny na čistírně odpadních vod Valašské Meziříčí.

• Provést úprava modulu Vyjadřovací služby a GIS spočívající v napojení na systém DMS.

• Zajistit stavební úpravy budovy střediska vodovody Rožnov p. Radhoštěm.

• Na vybraných pracovištích obměnit 3 referentská a 1 technologické vozidlo. 

• Provádět průběžnou obměnu pracovních pomůcek, nástrojů, přístrojů a nářadí na všech pracovištích, 
vč. poskytnutí ochranných pracovních prostředků zaměstnancům společnosti. V souvislosti 
s epidemiologickou situací zajistit dostatek ochranných pracovních prostředků.
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KONTROLA ÚKOLŮ
STANOVENÝCH VALNOU HROMADOU

Kontrola úkolů v roce 1999 a 2002
Usnesením řádné valné hromady 2002 byly vyřazeny ze sledování splněné úkoly 3/99 a 9/99 
a  schválen nový úkol 22/02, v roce 2003 byly vyřazeny splněné úkoly 5/99, 7/99, 17/99 a 20/99, 
v  roce 2004 úkoly 6/99, 8/99, 10/99, v roce 2005 úkol 16/99, v roce 2006 úkol 12/99. V roce 2007 
úkol 13/99. V roce 2010 úkol 11/99, 18/99. Úkoly jsou postupně plněny.

1/99  Postupné začleňování jednotlivých vybudovaných vodárenských, kanalizačních celků včetně 
ČOV do struktury akciové společnosti formou navyšování základního kapitálu od roku 1999. 
Tento úkol pokračuje průběžně na základě schválených vkladů představenstvem společnosti. 
V roce 2019 byly vklady realizovány v hodnotě 22 344 tis. Kč.

2/99  Pokračovat v cenové politice tak, aby zachovala rozvoj společnosti a přitom nebyla kontrapro-
duktivní a nenutila podnikatele k budování vlastních vodárenských zařízení. Cena vodného 
a stočného pro rok 2020 vychází v souladu s tímto usnesením z minimálního zisku a zůstává 
nadále pod průměrnou cenou v rámci ČR.

4/99  Zachování jednotné regionální ceny vodného a stočného v rámci společnosti. V rámci společ-
nosti je jednotná regionální cena pro všechny kategorie odběratelů.

14/99  Pokračovat ve spolupráci s obcemi na výstavbě a rozvoji vodovodů, kanalizací a ČOV. Tento 
úkol je plněn v rámci projektu „Čistá řeka Bečva II“ a dalších vodohospodářských projektů 
akcionářů společnosti.

15/99  Rozšiřování pronájmu vodárenských, kanalizačních zařízení a ČOV k provozování v akciové 
společnosti v rámci celé zájmové podnikatelské oblasti. Městům a obcím poskytujeme 
komplexní provozní péči i částečné provozní služby.

19/99  Postupně zabezpečovat celkový rozvoj společnosti nejen pro hospodářskou prosperitu, ale 
také s cílem pozdějšího vyplácení dividend pro akcionáře. Společnost je po celé období 
existence plně solventní, investiční akce jsou směřovány k zlepšení kvality výroby pitné vody 
a čištění odpadních vod, zvýšení produktivity výrobních i administrativních činností. Úroveň 
pohledávek se pohybuje do 1 % objemu výnosů, úvěry byly zajištěny pouze pro financování 
akcí, dotovaných Ministerstvem zemědělství, a to jako úvěry bezúročné. Dividendy byly 
vyplaceny v roce 2007, 2013 a 2016.

21/99  Plnění vytýčených směrů oblastí a cílů rozvoje kontrolovat jedenkrát za pololetí a průběžně 
aktualizovat.

Program rozvoje společnosti byl zpracován a aktualizován na období 2015 – 2020.

22/02  Projekt „Čistá řeka Bečva“. Společnost je provozovatelem infrastruktury vybudované v rámci 
projektu ČŘB I a ČŘB II. Úkol plněn průběžně.
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II. Finanční část výroční zprávy



41

Výroční zpráva za rok 2020

Zpráva dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

Zpráva dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. o výsledcích kontrolní činnosti 
a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní uzávěrky za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku.

Vážení akcionáři,
dozorčí rada pracovala v roce 2020 ve složení Ing. Lenka Střálková, Ing. arch. Martina Hovořáková, Ing. 
Irena Brouwerová, Ing. Stanislava Špruncová, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. Milan Daňa a Bc. Jiljí Kubrický.
Od minulé valné hromady v červnu 2020 do konce dubna 2021 se dozorčí rada sešla celkem 7 krát. 
Část prosincového zasedání dozorčí rady, jehož hlavní náplní bylo předběžné hodnocení hospodaření 
v roce 2020, byla společná s jednáním představenstva. 
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Proto se zasedání předsta-
venstva vždy účastnil delegovaný zástupce dozorčí rady, který tak byl přímo seznámen s projednávanými 
záležitostmi a rozhodnutími představenstva. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech 
dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda je podnikatelská či jiná činnost 
uskutečňovaná v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada se také zabývá přezkumem 
účetní závěrky a návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Své vyjádření předkládá valné hromadě.

Zástupce dozorčí rady se zúčastnil projednávání zprávy auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2020. 
Na základě § 447 zákona o obchodních korporacích a podle článku 22 Stanov společnosti, projednala 
dozorčí rada řádnou účetní závěrku za rok 2020 na svém zasedání dne 19. 3. 2021.  Zároveň se seznámila 
s výrokem auditora, který zní „Bez výhrad“. Dále posoudila návrh na rozdělení zisku a doporučuje valné 
hromadě tyto dokumenty schválit. 
V rámci kontroly hospodaření společnosti se dozorčí rada pravidelně zabývala kontrolou měsíčního plnění 
hospodářského plánu společnosti a pohledávkami po lhůtě splatnosti. 
Ve sledovaném období dozorčí rada neobdržela žádný podnět zaměstnance na případnou kontrolu 
konkrétní činnosti.
V souvislosti s dlouhodobým „Plánem financování obnovy majetku“ byl sledován stav realizace investic 
a oprav. Realizace plánovaných akcí na rok 2020 byla splněna. Celková výše finančních prostředků 
investovaných do obnovy majetku přesáhla 158 mil. Kč.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, který charakterizuje činnost společnosti, je kvalita pitné vody. Kontroly 
inspekčních orgánů a hygienické služby nezjistily žádné nedostatky, které by se týkaly nevyhovující 
kvality pitné vody.

Dozorčí rada se zabývala také kontrolou plnění úkolů auditu. Akciová společnost Vodovody
a kanalizace Vsetín, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátu managementu kvality na hlavní činnost 
„Provozování vodovodů a kanalizací“.
V dubnu 2020 provedla společnost Lloyd´s Register EMEA dozorový audit podle normy ISO 9001:2015, 
ČSN EN ISO 9001 – 2016. 

Dozorčí rada konstatuje, že hospodaření společnosti bylo úspěšné a že v uplynulém období nezjistila žádné 
nedostatky ani porušení zákonných předpisů.
Tato zpráva byla projednána a schválena dozorčí radou dne 29. dubna 2021.

Ing. Lenka Střálková
předsedkyně dozorčí rady
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Adresa: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

ID datové schránky: hcxgx4k

Telefon: +420 571 484 011

Email: vakvs@vakvs.cz

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.


