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Úvodní slovo
předsedy
představenstva

Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové,
jménem představenstva společnosti Vodovody a kana-
lizace Vsetín, a.s. Vám předkládám výroční zprávu  
o hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 
2016. Dovolte mi připomenout, že rok 2016 byl  
v pořadí již dvacátým třetím rokem od jejího založení, 
k němuž došlo v roce 1993.

Naše společnost a dovolím si akcentovat význam 
pojmu „naše“ je, jak jistě víte, vlastněna výhradně 
městy a obcemi našeho regionu. Těchto více jak 
šedesát subjektů a potažmo jejich obyvatelé jsou 
skutečnými a jedinými vlastníky naší akciové společ-
nosti. Z tohoto pohledu, byť v přeneseném slova 
smyslu, je téměř každý náš odběratel zároveň naším 
akcionářem. Žádná zahraniční firma ani zahraniční 
kapitál či investiční fond nám nesvazuje ruce a nedik-
tuje nám, co a jak máme dělat, kdy a kam máme 
směřovat své investice, či jak vysoký zisk máme tvořit 
v jednotlivých letech. Nikdo nám také neurčuje ceny 
našich klíčových produktů, tedy vodného a stočného. 
Tyto ceny stanovuje představenstvo společnosti 
s plným vědomím si toho, že chce pro obyvatele 
našeho regionu nastavit cenu co nejnižší, avšak 
férovou. Takovou, která bude dlouhodobě garantovat 
schopnost společnosti udržovat vodovodní a kanali-
zační soustavu v té nejlepší kondici a taktéž umožní 
průběžně investovat potřebné finanční prostředky  
do moderních technologií a vlastní infrastruktury.

Musíme růst. Za žádnou cenu nesmíme zůstat stát 
a přešlapovat na místě. Cílem naší společnosti musí 
být maximální snaha udržet si zákazníka, našeho 
odběratele a systematicky získávat zákazníky nové. 
Jen společnost, která má vizi, strategii a vnitřní sílu 
dále expandovat, má na trhu šanci na dlouhodobý 
úspěch. K tomu potřebuje špičkový management 
a zkušené, loajální zaměstnance. Právem můžeme 
být hrdí na to, že společnost Vodovody a kanali-
zace Vsetín a.s., patří mezi kvalitní a vyhledávané 
zaměstnavatele našeho regionu. Nabízí práci více 
než dvěma stům svým zaměstnancům. Lidem, kteří 
své práci rozumí a zajisté patří k tomu nejcennějšímu,  
co společnost vlastní.
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Každý zaměstnanec, každý člen dozorčí rady i před-
stavenstva musí svou práci konat s maximálním 
uvědoměním si toho, že ji dělá pro tisíce našich 
odběratelů, pro ty všechny, kteří za naše služby pravi-
delně platí a tím se podílejí na společném úspěchu 
a výborných výsledcích, kterých naše společnost již 
mnoho let dosahuje.

Máme špičkový produkt. Vysoce kvalitní vodu, 
kterou nám mohou mnozí jen závidět. Snažme se 
dlouhodobě o to, aby se naše voda dostala včas,  
v potřebném množství a v té nejvyšší kvalitě ke všem 
obyvatelům našeho regionu, kteří ji potřebují. V tom 
vidím poslání naší společnosti a také cíl, který by měl 
mít trvale na mysli každý z nás.

Bc. Robert Stržínek
předseda představenstva společnosti
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Slovo
ředitele
společnosti 

Motto: Voda pro život…

Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych se s Vámi touto formou podělil  
o dobré výsledky naší společnosti za rok 2016. Jsem 
rád, že jsme stále stabilní společnost, že patříme  
k významným firmám v rámci oboru vodovodů  
a kanalizací a že jsme považování za spolehlivého 
partnera pro vlastníky vodohospodářské infrastruk-
tury. Uplynulý rok byl opět úspěšný, stejně jako ty 
předcházející. 

V průběhu celého roku byl zajištěn optimální průběh 
dodávky pitné vody, kvalita pitné vody a odvádění 
vod odpadních. Společnost se v roce 2016 nedostala 
do žádných finančních problémů a řádně hradila 
veškeré své závazky vyplývající ze své podnikatelské 
činnosti. Jako provozovatel vodohospodářských 
služeb má společnost nezastupitelnou úlohu při 
zásobování obyvatel Vsetínska pitnou vodou. 

V roce 2016 byl počet obyvatel zásobovaných vodou 
z vodovodů pro veřejnou potřebu 110 757. Provozo-
vaná délka vodovodní sítě bez přípojek byla 828 km. 
Společnost vyrobila ve vlastních vodohospodářských 
zařízeních 6 143 tis. m3 pitné vody. Voda fakturovaná 
v trubní síti byla 4 623 tis. m3. Specifická spotřeba 
činila 79,6 litrů na osobu a den.
 
Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených 
na kanalizaci pro veřejnou potřebu byl 103 015. Délka 
kanalizační sítě bez přípojek byla 640 km a množství 
čištěných vod celkem 10 526 tis. m3.

Hospodaření společnosti bylo na dobré úrovni. Lze 
konstatovat to podstatné, a to že společnost splnila 
plánovaný hospodářský výsledek za rok 2016. 

Je potřebné také připomenout některé mimořádné 
události roku 2016. Proběhla investiční akce ČŘB 
II SOMV, kde je naše společnost provozovatelem 
nově vzniklé kanalizace (včetně intenzifikace 2 ČOV 
Lidečko a Velké Karlovice) v délce 176,83 km a nyní 
probíhá postupné napojování obyvatel na tuto kana-
lizaci. Projekt předpokládá napojenost 14 791 EO  
a odvoz fekálními vozy 2 144 EO.



– 7 –
Výroční zpráva za rok 2016
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Podařilo se zrealizovat všechny naplánované inves-
tiční akce a opravy. Po celou dobu roku 2016 probíhal 
na ÚV Valašské Meziříčí zkušební provoz a v závěru 
roku byla úpravna zkolaudována a uvedena do trva-
lého provozu. 

Stěžejní akcí byla realizace zkapacitnění vodovodu 
Vigantice, kde bylo proinvestováno 10,5 mil. Kč,  
na tuto stavbu společnost čerpá dotaci z Ministerstva 
zemědělství ČR. Další významnou stavbou byla rekon-
strukce vodovodního řadu Rožnov pod Radhoštěm, 
lokalita Rybníčky, kde bylo proinvestováno 6,5 mil. 
Kč, přeložka vodovodu Vsetín ul. Hluboké, Horská  
v nákladu 7,5 mil. Kč.

Mezi významné události lze také zařadit dozorový 
audit systému kvality, ekonomický audit, den otevře-
ných dveří, setkání se zaměstnanci, setkání se starosty, 
certifikační audit laboratoří ČIA. V závěru roku to 
bylo také kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem byl 
podpis kolektivní smlouvy dne 28. 12. 2016. 

Velkým úkolem v investiční politice společnosti byla 
a zůstává obnova vodovodů a kanalizací. V roce 2016 
společnost provozovala 755 km vodovodních řadů 
a 196 km kanalizačních sítí vlastněných akciovou 
společností. Obnova vodovodních řadů společnosti 
činila 1,4 % v celkové délce 10,2 km, na kanalizaci bylo 
vyměněno 1,4 km potrubí, což činí 0,71 % z celkové 
délky. Do obnovy vodohospodářských zařízení, 
vodovodů a kanalizací bylo v roce 2016 investováno  
99,1 mil. Kč.

Vklady vodohospodářského majetku do naší společ-
nosti byly představenstvem odsouhlaseny a započala 
práce na jejich realizaci. 

Dobrých výsledků bylo dosaženo na úseku obchodní 
politiky společnosti udržením sociálně únosného 
cenového nárůstu vodného a stočného, kde se 
pohybujeme v průměru cen srovnatelných vodohos-
podářských společností České republiky.

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. splnila 
úkoly schválené obchodním plánem na rok 2016.  
V uplynulém roce jsme dosáhli zisku 8 578 tis. Kč 
před zdaněním.

O tomto všem a mnoha dalších skutečnostech Vás 
bude podrobně informovat tato výroční zpráva. 
Věřím, že v ní najdete důkazy o tom, že uplynulý rok 
opět posílil postavení společnosti v našem oboru 
vodovodů a kanalizací, přinesl zkvalitnění našich 
služeb veřejnosti a zejména významně přispěl k rozší-
ření základní vodárenské infrastruktury, nutné pro 
další rozvoj bydlení a průmyslu v našem regionu. 
Chceme být spolehlivým partnerem našim více jak 
110 tisícům zásobovaných obyvatel v okrese a okolí.

Pracovní kolektiv společnosti Vodovody a kanali-
zace Vsetín, a.s. dokáže nejen řešit, ale i zabezpečit 
splnění rozhodujících úkolů na všech úsecích zabez-
pečení dodávky pitné vody, odvádění vod odpadních 
a ostatních přidružených provozech. Za toto pracovní 
nasazení a dobrou spolupráci patří všem zaměst-
nancům poděkování. 

I v roce 2017 čeká společnost spousta práce v oblasti 
výroby, dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní 
a přidružených činností, hlavně pak zavádění nové 
legislativy do praxe.

Otočením kohoutku je pro nás většinou samozřej-
mostí. Málokdo si však uvědomuje, že naplnění 
sklenice vodou je až na konci procesu začínajícího 
jejím získáním z přírodního zdroje, přes odbornou 
úpravu až po distribuci k zákazníkovi. Tudíž další 
vývoj vidím v našem oboru v používaných techno-
logiích, lepších a efektivnějších, jako jsou flotace, 
nanotechnologie, membrány, mikrosíta, úprava kalů 
a podobně.

Dovolte mi, abych vyslovil poděkování všem zaměst-
nancům společnosti. Bez tohoto týmu by společnost 
nemohla dosáhnout tak vynikajících výsledků

Závěrem chci poděkovat představitelům měst a obcí 
za jejich spolupráci a podporu při dalším fungování  
a rozvoji společnosti. 

Ing. Michal Korabík, MBA
ředitel 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 firmy: 1. 12. 1993 na dobu neurčitou
  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:
1. Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní – vozidly do a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti.
2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
3. Projektová činnost ve výstavbě.
4. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - 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,
 - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
 - 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.

Komerční služby:

- laboratorní práce,
- stavební práce,
- prodej materiálu
- 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, technická a další odborná činnost.
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Údaje o základním 
kapitálu a cenných 
papírech

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2016 činí 884 054 000 Kč

Přehled o zvyšování základního kapitálu společnosti

Společnost byla založena v roce 1993 se základním kapitálem 508 921 tis. Kč.

 Zvýšení ZK Počet Hodnota vlož. majetku Základní kapitál
  upisovatelů v tis. Kč 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

Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno od roku 2000 vždy formou nepeněžitých vkladů obcí, kdy obce vložily  
do společnosti jimi vybudovaný vodohospodářský majetek.

Akcionář IČ podíl

Valašské Meziříčí  IČ: 304387 24,96 %
Vsetín  IČ: 304450 19,48 %
Rožnov pod Radhoštěm IČ: 304271 10,59 %

 akcie na jméno

druh akcie kmenová
forma CP na jméno
podoba listinný CP
počet kusů 884 054 ks
jmenovitá hodnota 1 000 Kč
celková jmenovitá hodnota 884 054 000 Kč
podíl na celkovém ZK 100 %

Společnost má k 31. 12. 2016 emitovanou 1 emisi cenných papírů – akcie na jméno, které nejsou registrované, tj. nejsou 
veřejně obchodovatelné.

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

Majitelé s nejvyšším podílem na základním kapitálu společnosti:
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Orgány
společnosti
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala dne 2. června 2016. Na programu byly 
obligatorní záležitosti, tj. zpráva představenstva, roční účetní závěrka, rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady. Dále byla  
na pořadu jednání volba členky dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování členky dozorčí rady, 
určení auditora na další období a zrušení dokumentu „Zásady odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady  
a ředitele společnosti“. Schválena byla výplata dividend ve výši 15,- Kč na jednu akcii.

Představenstvo společnosti

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

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Má šest členů.

Vedení společnosti

Představenstvo
předseda Bc. Robert Stržínek starosta města Valašské Meziříčí
místopředseda Jiří Čunek  starosta města Vsetín
člen Ing. Ladislav Denk zastupitel města Valašské Meziříčí
člen Ing. Radim Holiš starosta města Rožnov pod Radhoštěm
člen MUDr. Tomáš Husa zastupitel města Vsetín
člen Antonín Koňařík starosta obce Hovězí
člen Ing. Vojtěch Ryza starosta obce Lidečko

Dozorčí rada
předseda RNDr.Václav Mikušek zastupitel města Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda Ing. arch. Martina Hovořáková zastupitelka města Vsetín*
člen  Bc. Jiljí Kubrický starosta obce Zašová
člen Ing. Jiří Sekanina zastupitel města Valašské Meziříčí
člen Bc. Stanislava Špruncová starostka městyse Nový Hrozenkov
člen Ing. Lubomír Vaculín starosta města Zubří

*Řádnou členkou od 2. 6. 2016

Vedení společnosti
ředitel Ing. Michal Korabík, MBA
výrobně-technický náměstek Milan Jurenka
ekonomická náměstkyně Ing. Miroslava Vaculíková, MBA



– 13 –
Výroční zpráva za rok 2016
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.



– 14 –
Výroční zpráva za rok 2016
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Personální
struktura
společnosti

Proti předcházejícím létům, kdy plánovaný počet zaměstnanců nebyl naplněn, bylo nutné počet zaměstnanců v roce 
2016 doplnit, a to především z důvodu rozšíření činnosti při zahájení provozování nově vybudované vodohospodářské 
infrastruktury v rámci projektu ČŘB II a zajištění odborné činnosti na úseku investiční činnosti. Krátkodobými brigádami  
z řad studentů nebo bývalých zaměstnanců – seniorů jsme byli nuceni zajistit obslužnost všech činností, výkon sezónních 
prací a v provozu scházející zaměstnance, kteří nepracovali pro dlouhodobou pracovní neschopnost z důvodu nemoci, 
nepracovního úrazu nebo jiných příčin. Zvýšené procento pracovní neschopnosti může být spojeno i se zvyšujícím se 
průměrným věkem zaměstnanců, který byl v roce 2016 47,78 let. S věkem souvisí další důležitá část personální práce,  
a to je zajištění plnohodnotné náhrady zaměstnanců odcházejících do důchodu. Už od roku 2014 dochází u společnosti 
ke zvýšené generační obměně, každoročně odchází do důchodu 5 – 8 zaměstnanců a tento trend bude i v dalších letech, 
vzhledem k věkové struktuře zaměstnanců, pokračovat. 

Počet zaměstnanců v roce 2016 celkem: 214
z toho: Výroba a rozvod pitné vody 85
 Odvádění a čištění odpadních vod 62
 Obslužné provozy 67

Profesní struktura zaměstnanců
Provozní montér vodovodů  38 17,8 %
Elektrikář, mechanik 12  5,6 %
Strojník vodohospodářských zařízení  40 18,7 %
Čistič kanalizačních zařízení  17  7,9 %
Vodárenský dělník 9  4,2 %
Laborant 8  3,8 %
Ostatní dělnické 15  7,0 %
THP  75 35,0 %

Kvalifikační struktura zaměstnanců
Vysokoškolské vzdělání 18 8,5 %
Úplné střední odborné vzdělání 97 45,3 %
Vyučení v oboru 97 45,3 %
Základní vzdělání 2 0,9 %

Věková struktura zaměstnanců
20-29 let 8 3,7 %
30-39 let 29 13,6 % 
40-49 let 76 35,5 %
50-60 let 79 36,9 %
nad 60 let 22 10,3 %
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Výroba a dodávka 
pitné vody

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016, stavu jejího majetku a rozvoji společnosti

Provozování vodovodů

V roce 2016 provozovala akciová společnost vodovodní síť v 51 obcích na základě vlastnění vodohospodářského majetku  
a uzavřených provozních smluv. Dále zabezpečuje dílčí provozní spolupráce pro dalších 5 obcí.
V roce 2016 bylo vyrobeno 6 143 tis. m3 a odběratelům dodáno 5 580 tis. m3, což je ve srovnání s rokem 2015 o 71 tis. m3 
méně. Množství fakturované vody v kategorii domácnosti se zvýšilo o 14 tis. m3 tj. zvýšení o 0,44 %, u kategorie ostatních 
odběratelů se snížilo o 82 tis. m3 tj. snížení o 5,5 %. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 171 na 21 568, délka provozované 
sítě se zvýšila na 828 km. Specifická spotřeba pitné vody na obyvatele se zvýšila z 79,4 na 79,6 litrů/osobu/den. Kategorie 
voda předaná zaznamenala pokles o 3 tis. m3 na 957 tis. m3. 
Počet zásobovaných obyvatel v roce 2016 byl 110 757.

Výroba a distribuce pitné vody

Výroba a distribuce pitné vody probíhala bez provozních a dodavatelských problémů. 
Úpravny pitné vody Karolinka 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 98 % pitné vody a jsou, stejně jako dalších 6 provozovaných lokálních zdrojů, v majetku 
společnosti. Malé vodní zdroje s problematickou kvalitou jsou postupně odstavovány mimo provoz (mezi poslední z nich 
patří Kladeruby).

Roční přehled o provozu vodovodů

Výroba vody ve zdrojích společnosti v letech 2012 – 2016 (v tis. m3)

Ukazatel měrná jednotka 2012 2013 2014 2015 2016
počet obyvatel zásobovaných vodou obyvatel 109 186 109 306 109 970 110 552 110 757
počet obcí zásobovaných vodou počet 52 51 51 51 51
počet vodovodů počet 52 51 51 51 51
délka vodovodní sítě km 803 814 815 826 828
počet vodovodních přípojek ks 20 512 20 699 21 106 21 397 21 568
délka vodovodních přípojek km 275 278 278 281 283
počet osazených vodoměrů ks 20 478 20 665 21 091 21 367 21 542
počet vodojemů ks 82 82 82 82 82
akumulační objem vodojemů m3 50 038 49 342 49 442 49 442 49 442
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 6 783 6 375 6 180 6 347 6 143
voda předaná tis m3 1 151 896 934 960 957
voda fakturovaná přímo odběratelům (vodné) tis m3 4 745 4 661 4 673 4 691 4 623
z toho fakturované domácnostem tis m3 3 255 3 224 3 223 3 202 3 216

Hlavní zdroje 2012 2013 2014 2015 2016 %
ÚV Karolinka 4 066 3 622 3 782 4 106 3 470 56,5
ÚV Valašské Meziříčí 492 520 273 198 702 11,4
ČS Vsetín – Ohrada 1 545 1 603 1 531 1 531 1 510 24,6
ÚV Rožnov pod Radhoštěm 478 463 433 370 337 5,5
Hlavní zdroje celkem 6 581 6 208 6 019 6 205 6 019 98
Malé zdroje celkem 202 167 161 142 124 2
Celkem za společnost 6 783 6 375 6 180 6 347 6 143 100
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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 stavu. V roce 2016 došlo ke snížení objemu vody nefakturované  
o 133 tis. m3, což představuje snížení z 11,3 % na 9,2 % z celkového množství vyrobené vody. Převážná část tohoto objemu 
jsou odhalené a odstraněné úniky vody z rozvodů vody do terénu – ztráty vody a vlastní spotřeba pro provoz vodovodní sítě.
Počet zjištěných a odstraněných poruch na hlavních sítích a přípojkách v roce 2016 byl 200, a to je o 21,9 % méně než  
v roce 2015. Trend frekvence poruch je průběžně sledován a vyhodnocován.

Kvalita pitné vody

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. 035/16 – Program odběru vzorků 
pitné vody, která se každoročně aktualizuje.

Vzorky jsou analyzovány podnikovou laboratoří, která má osvědčení o akreditaci č. 825/2015 s platností do 15. 11. 2017. 

Vybrané provozní údaje

Vývoj specifické spotřeby vody za rok 2016

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet poruch – vodovodní řady 171 147 149 174 116 137 161 110
Počet poruch – vodovodní přípojky 89 88 91 115 86 91 95 90
Počet poruch – ostatní (elektro) 33 43 41 24 21 12 11 19
Celkem 293 278 281 313 223 240 267 219
Výměny vodoměrů 4 316 4 160 3 806 4 207 4 288 4 813 3 823 3 888
Voda nefakturovaná % 14,0 14,5 13,7 13,1 12,3 9,3 11,3 9,2
Ztráty v síti % 9,0 8,8 7,9 8,3 4,9 5,1 6,6 4,8
Délka provozované sítě 756 796 796 803 814 815 826 828
Počet provozních pracovníků 88 85 84 84 84 84 84 84
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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 upravitelnosti 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 nově zrekonstruovanou úpravnou vody Valašské Meziříčí. Ta byla v rámci rekonstrukce 
vybavena technologicky tak, aby dokázala kolísající kvalitu surové vody zvládnout a bezvadně vyčistit.

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. Problematická může být i rozvodná síť v jednotlivých zásobovaných objektech.

Distribuční síť, která je napojena na SV Stanovnice, dodává pitnou vodu s téměř 100 % zabezpečením všech ukazatelů 
jakosti. 

Celkově bylo odebráno až 2 193 vzorků vody, přičemž k překročení nejvyšší mezní hodnoty v síti došlo prokazatelně pouze 
v jednom případě. Příčina tohoto překročení navíc nebyla zcela zjevná. Překročení bylo jen v minimálních hodnotách  
u ukazatele enterokoky a u dalšího rozboru se již neprokázalo. 

Ukazatel
Jednotka

Zdroj vody

Barva

mg Pt/l

Zákal

ZF

pH Tvrdost

0N

Tvrdost
Ca+Mg 

mmol/l

Fe

mg/l

NH4

mg/l

NO3

mg/l

NO2

mg/l

Sírany

mg/l

Cl-

mg/l

Konduktivita

mS/m

CHSKMn

mg/l
Limit dle vyhl. 252/2004 Sb. 20 5,0 6,5 – 9,5  2,0 – 3,5 0,20 0,50 50 0,100 250 100 125 3,0
ÚV Karolinka 1,6 0,8 8,09 5,4 0,96 0,01 0,07 2,9 0,003 17,5 2,5 20,9 0,7
ÚV Val.Meziříčí 1,3 0,8 7,40 8,7 1,56 0,01 0,07 6,1 0,003 48,2 12,9 37,6 0,8
Vsetín – Ohrada 0,9 0,8 7,39 10,7 1,91 0,02 0,07 5,7 0,003 23,3 11,0 42,4 0,3
ÚV Rožnov p.R. 1,3 0,8 7,60 6,1 1,09 0,01 0,07 2,8 0,003 17,0 15,9 27,8 0,4
Velké Karlovice 1,0 0,8 7,41 7,2 1,29 0,01 0,07 3,1 0,003 16,0 5,4 28,6 0,4
Kunovice 0,5 0,8 7,72 12,9 2,30 0,01 0,07 12,1 0,003 80,6 4,7 46,3 0,2
Loučka 0,9 0,8 7,76 12,3 2,19 0,05 0,07 16,8 0,003 76,9 5,2 45,3 0,2
Lhota u Choryně 0,5 0,8 7,58 23,9 4,27 0,02 0,07 14,7 0,003 72,2 13,7 80,5 0,3
Jasenice 2,0 0,8 7,83 6,6 1,17 0,07 0,07 4,1 0,003 19,7 4,5 25,7 0,6
Perná-Vysoká 0,6 0,8 7,87 13,0 2,32 0,02 0,07 14,0 0,003 61,5 5,0 46,6 0,2

Laboratoře

Laboratoř společnosti se sídlem v areálu ČOV Vsetín, včetně detašovaného pracoviště biologie v laboratoři  
ÚV Karolinka a pracoviště v laboratoři ČOV Valašské Meziříčí je držitelem Osvědčení o akreditaci č. 825/2015,  
vydaného Českým institutem pro akreditaci o.p.s., Praha (ČIA) po posouzení podle kritérií ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005  
s platností do 15. 11. 2017. 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, mikrobiologického 
a hydrobiologického rozboru včetně odběru vzorků. V roce 2016 bylo celkem odebráno a analyzováno 2 193 vzorků pitné 
vody, surové vody a vzorků z technologické kontroly výroby, při kontrole čištění odpadních vod bylo odebráno 1 233 
vzorků odpadních a povrchových vod. Laboratoře poskytují služby i externím zákazníkům i odběratelům.
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Odvádění a čištění 
odpadních vod

Provozování ČOV a kanalizací

Společnost v roce 2016 provozovala 12 ČOV, z toho 5 ČOV jsou v majetku společnosti a 7 ČOV je provozováno na nájemní 
smlouvu.
Výkonné parametry dosažené v roce 2016 se výrazně neodlišují od minulých let a v oblasti likvidace splaškových vod  
korespondují se spotřebou pitné vody. V roce 2016 bylo fakturováno 5 351 tis. m3 odpadních vod, což je obdobná hodnota 
jako v roce 2015. Počet napojených obyvatel je 103 015 obyvatel, počet kanalizačních přípojek je 15 997 kusů. Nárůst 
počtu kanalizačních přípojek je spojen s ukončením projektu ČŘB II a s napojováním obyvatel na nově vybudovanou  
kanalizaci. Oproti roku 2015 se jedná o nárůst o 3 110 nových přípojek.
V roce 2016 bylo také fakturováno 1 209 tis. m3 srážkových vod. Celkem bylo v roce 2016 vyčištěno 10 526 tis. m3. 

Čistírny odpadních vod jsou provozovány dle zpracovaných a povolených provozních řádů, odborně a na vysoké tech-
nologické úrovni s odpovídajícím technickým vybavením. Společnost nemá povinnost plateb poplatků za vypouštění 
zbytkového znečištění. Přísnější vodohospodářské limity jsou dodržovány i u ČOV zrekonstruovaných v rámci projektu 
Čistá řeka Bečva. Jakost vypouštěných odpadních vod i kvalitu vodních toků nad i pod ČOV sledují laboratoře společnosti. 

V roce 2016 bylo tlakovými vozy vyčištěno 37 km stokové sítě. 
Součástí preventivní péče je také monitoring kanalizací. V roce 2016 bylo prohlédnuto 26 km sítě. Na stokové síti byla  
2x ročně prováděná plošná deratizace s následnou lokální deratizací dle potřeby. 

Kanalizace a ČOV – vybrané technologicko provozní údaje

Ukazatel měrná jednotka 2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel trvale bydlících v domech 
napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu počet 93 704 92 730 92 760 92 632 103 015
Z toho napojených na čistírnu odpadních vod počet 93 704 92 730 92 760 92 632 103 015
Počet čistíren odpadních vod počet 12 12 12 12 12
Kapacita čistíren odpadních vod m3/den 38 549 38 549 38 549 38 549 39 561
Délka stokové sítě (bez přípojek) km 437 441,4 450 485 640
Počet kanalizačních přípojek ks 12 357 12 456 12 608 12 887 15 997
Množství odpadních vod vypouštěných do
veřejné kanalizace (fakturovaných) tis. m3 5 392 5 313 5 327 5 169 5 351
Množství čištěných odpadních vod tis. m3 9 383 10 284 9 880 8 668 10 526
Poplatky za vypouštění odpadních vod 
do vodních toků tis. Kč 928 1 017 977 977 1 056
Kaly produkované z ČOV (sušina) t/rok 1 195 1 243,8 1 379 1 255 1 316

Kapacity ČOV, účinnost čištění v roce 2016 v ukazateli BSK5

 Kapacita Skutečnost Množství číštěných  Roční bilance
 EO EO odp. vod tis. m3 Přítok (t) Odtok (t) Účinnost %
Vsetín 41 667 42 331 2 784 927,04 14,20 98,5
Valašské Meziříčí 40 000 48 494 2 436 1 062,01 18,51 98,3
Zubří 47 000 24 144 3 525 528,75 17,63 96,7
Malé ČOV 31 787 15 079 1 781 330,24 9,64 96,3
Celkem 160 454 130 048 10 526 2 848,04 59,98 97,5
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Délka sítě (v km) a počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Opravy kanalizací a šachet 157 141 132  99 80 78 50
Čištění kanalizačních přípojek 227 219 242 231 190 255 154
Délka čištění kanalizace km 42,6 30,9 29,7 35 34 82 37
Délka monitorované kanalizace km 27,2 23,2 11 16,7 23 44 44
Délka provozované kanalizace km 435 435 437 441,4 450 485 640
Počet provozních pracovníků 60,1 60,1 61,05 59 61,1 61,1 62,6

Vybrané provozní údaje kanalizací
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Vodohospodářský rozvoj

Společnost směřuje své investice do rozvoje a obnovy vodovodních a kanalizačních sítí. Vodárenský dispečink pitné  
a odpadní vody v současné době sleduje 181 objektů a kontroluje výrobu a distribuci 99 % objemu pitné vody.  
Na úseku odpadních vod je monitorováno 100 % rozhodujících provozních objektů ČOV, dešťové zdrže 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 Jarcová, prodloužení vodo-
vodu Valašské Meziříčí – Juřinka, prodloužení vodovodu Valašské Meziříčí ul. Šafaříkova, rekonstrukce biologické  
laboratoře ÚV Karolinka, výměna technologie vodojemu Kozinec Rožnov pod Radhoštěm, výměna technologie ČS Lužná, 
výměna vodovodního řadu Rožnov – Zubří a dalších 16 projektovaných dokumentací výměn vodovodů a kanalizací.
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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 nutrietů – dusíku a fosforu a sníženo podstatně množství zbytkového znečiš-
tění 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 prostřednictvím 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.
Obnovitelné zdroje – bioplyn na ČOV je využíván jako zdroj technologického tepla a na ČOV Zubří a ČOV Valašské Meziříčí  
také k výrobě elektrické energie.
Na ČOV Valašské Meziříčí je podíl vyrobené elektrické energie z celkové spotřeby ČOV 42 %. Na ČOV Zubří je to 55 %  
z celkové spotřeby ČOV. 

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. 
Tyto 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 2016 bylo vydáno  
3 014 vyjádření, to je o 220 více než v roce 2015. Pracovníci na centrálním vyjadřování vydali přímo 960 vyjádření a 2 054 
vyjádření ve spolupráci s provozními pracovníky. Asi 68 % vyjádření bylo vydáno do 2 dnů. Průměrná doba na zpracování 
žádosti o vyjádření je 4 pracovní dny. Počet zadaných vyjádření elektronicky v roce 2016 činil 96,5 %, pouze 3,5 % žádostí 
bylo nutno zaevidovat ručně. Jedná se o 104 vyjádření. Z tohoto počtu bylo pouze 25 žádosti řešeno osobně. Elektronické 
zadávání a výdej vyjádření k existenci sítí přinesl úsporu jak časovou, tak i finanční z důvodu omezení poštovního styku  
a s tím spojenou administraci.
Pracoviště GIS má zpracováno 99,1 % 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.

Obnova a rozvoj majetku

V roce 2016 společnost provozovala 755 km vodovodních řadů a 196 km kanalizačních sítí vlastněných akciovou společností. 
Obnova vodovodních řadů společnosti činila 1,35 % v celkové délce 10,2 km, na kanalizaci bylo vyměněno 1,4 km potrubí, 
což činí 0,71 % z celkové délky.
Po celou dobu roku 2016 probíhal na ÚV Valašské Meziříčí zkušební provoz a v závěru roku byla úpravna zkolaudována  
a uvedena do trvalého provozu.
Stěžejní akcí byla realizace zkapacitnění vodovodu Vigantice, kde bylo proinvestováno 10,5 mil. Kč, na tuto stavbu společnost 
čerpá dotaci z MZe ČR. Další významnou stavbou byla rekonstrukce vodovodního řadu Rožnov pod Radhoštěm lokalita 
Rybníčky, kde bylo proinvestováno 6,5 mil. Kč, přeložka vodovodu Vsetín ul. Hluboké, Horská v nákladu 7,5 mil. Kč.  
Mimo těchto stěžejních akcí byly dokončeny investiční stavby: prodloužení vodovodu Kelč 2,1 mil. Kč, prodloužení 
vodovodu Branky lokalita Motylovská 1,6 mil. Kč, výměna vodovodu Horní Těšice, shybka kanalizace přes řeku Bečvu ve 
Valašském Meziříčí, rekonstrukce kanalizace Vsetín ul. Generála Klapálka. 
Na úseku strojních investic byl pořízen čistící kanalizační vůz v hodnotě 11 mil. Kč, nákladní technologické vozidlo  
s hydraulickou rukou a kontejnerovou nástavbou v hodnotě 2 mil. Kč, kolové rypadlo nakladač 1,9 mil. Kč. Dále bylo 
obměněno 5 ks technologických a referentských vozidel a další strojní vybavení.
V roce 2016 byly realizovány stavební investice v částce 66,4 mil. Kč, z toho vlastní investice 0,9 mil. Kč. Na strojní investice 
bylo vynaloženo 22,5 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 bylo vloženo 38,2 mil. Kč. Tyto prostředky byly rozděleny na opravy pitná voda 12,4 mil. Kč, opravy 
odpadní voda 19,6 mil. Kč a opravy ostatní (mechanizmy, strojní opravy, výpočetní technika, vodoměry) 6,2 mil. Kč.
Do obnovy vodohospodářských zařízení, vodovodů a kanalizací bylo v roce 2016 investováno 115,3 mil. Kč s DPH.
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Investice
v roce 2016

Účel použití (tis.Kč) 2014  2015 2016
pořízení dopravních a mechanizačních prostředků 2 489 2 175 18 369
nákup strojní techniky 2 187 1 242 302
laboratorní a měřící přístroje 117 0 168
výpočetní technika  651 268 1 635
pozemky a ostatní 739 3 100 1 997
investiční akce a rekonstrukce majetku 79 894 78 484 66 373
celkem 86 077 85 269 88 844

Název akce externí vlastní Dotace Celkem
Výměna vodovodu Horní Těšice 5 408    5 408
Shybka kanalizace pod Bečvou – Valašské Meziříčí 4 963    4 963
Rekonstrukce – zkapacitnění vodovodu Vigantice 8 544   2 000 10 544
Prodloužení vodovodu lokalita Motylovská, Branky 1 680    1 680
Rozšíření vodovodu Kelč 2 182    2 182
Prodloužení splaškové kanalizace Valašské Meziříčí – Bynina 1 977    1 977
Výměna vodovodu Valašské Meziříčí – VDJ Krhová 1 197    1 197
Přeložení vodovodu Vsetín – ulice Horská, Hluboké – zkapacitnění 7 544    7 544
Výměna vodovodu Hovězí – lokalita Kaštýl 378    378
Výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm lokalita Rybníčky 6 532    6 532
Prodloužení vodovodu Valašské Meziříčí – průmyslová zóna Příluky 298    298
Rekonstrukce kanalizace ulice Generála Klapálka – Vsetín 4 585    4 585
Výměna vodovodu Valašské Meziříčí – ulice Štěpánov 4 814    4 814
Projekty, výběrová řízení, rezerva 4 098    4 098
Prodloužení vodovodu Police – Výpusta 20 906  926
Prodloužení vodovodu Valašské Meziříčí – ulice J.K.Tyla – Podlesí 5 700    5 700
Výměna kanalizace Podlesí – bytovky 1 055    1 055
Výměna TLG VDJ Kozinec I a II 2 031 0  2 031
Rozšíření vodovodu Kladeruby 444    444
Ostatní (do 100 tis. Kč)  17      17
Celkem 63 467 906 2 000 66 373

Zdroje financování (tis. Kč) 2014 2015 2016
vlastní zdroje 82 882 85 269  86 844
dotace  3 195 0 2 000
úvěry  0 0 0
celkem 86 077 85 269 88 844

Přehled o provedených investicích

Stavební investice realizované u akciové společnosti v roce 2016 (v tis. Kč)

Zdroje financování
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Účel použití (tis.Kč) 2014  2015 2016
opravy dopravních a mechanizačních prostředků 1 481 1 205 2 181
opravy strojní 1 729 1 766 2 310
opravy vodoměrů 907 877 808
ostatní opravy 118 103 150
opravy stavební 33 339 34 450 32 715
celkem 37 574 38 401 38 164

Název akce Skutečnost
Sanace VDJ Lužná – pravá komora 1 134
Sanace VDJ Písečný 1 155
Oprava vodovodu a vodovodních šachet Vsetín, Rokytnice 2 338
Oprava anodového uzemnění SKAO Podlesí 238
Oprava technologie ATS Vinium Rožnov pod Radhoštěm 725
Oprava trubních rozvodů ÚV Karolinka 2 052
Oprava nádrží na chemikálie ÚV Karolinka 511
Oprava vodovodu Valašské Meziříčí, ulice Masarykova 3 200
Oprava havarie vodovodního řadu ulice Nábřežní, Rožnov pod Radhoštěm 149
Oprava oplocení VDJ Kelč, Strážné 232
Oprava čerpání kalů ČOV Valašské Meziříčí 4 596
Stavební opravy čerpacích stanic ČOV Vsetín č. 1, 2  1 194
Oprava dlažby provozní budovy ČOV Vsetín 120
Oprava kanalizace Kelč – Pod farou 1 113
Vložkování kanalizace 1 915
Oprava česlovny ČOV Vsetín 450
Oprava kotelny ČOV Valašské Meziříčí 603
Sanace betonů ČOV Kelč 210
Oprava kanalizace Vsetín, ulice Stará cesta – sídliště 1 635
Sanace šachet a opravy poklopů 822
Oprava rozdělovacího objektu USA ČOV Vsetín 149
Oprava kanalizace Valašské Meziříčí – Podlesí 1 090
Oprava kanalizace Jarcová 1 984
Oprava kanalizace – ulice Husova, Valašské Meziříčí  1 998
Oprava kanalizace – ulice Sklářská, Valašské Meziříčí 394
Oprava kanalizace Valašské Meziříčí, U Apolla, Valašské Meziříčí 771
Oprava správní budovy  458
Opravy stavební různé (do 100 tis. Kč) 1 479
Celkem opravy stavební externí 32 715 

Externí opravy stavební realizované u akciové společnosti v roce 2016 (v tis. Kč)

Opravy
hmotného majetku 
v roce 2016

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

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

Hospodaření společnosti je v rozhodující míře závislé na tržbách za vodné a stočné, které tvořily 96,3 % výnosů. Fakturace 
se zvýšila v důsledku navýšení ceny vodného a stočného. Hospodaření bylo v roce 2016 vyrovnané. Plánované výkony  
ve vodném byly splněny na 98,9 %, výnosy na 98,4 % ve výši 202 490 tis. Kč, pokles proti roku 2015 je 1,7 %.
Výkony ve stočném byly splněny na 98,9 %, výnosy na 97,8 % ve výši 155 305 tis. Kč, zvýšení proti roku 2015 je 1,4 %. 
Ostatní externí výkony – tržby za stavební práce, dopravu, laboratorní služby a ostatní služby byly plněny na 115,3 %  
ve výši 11 953 tis. Kč.
Ostatní výnosy (aktivace investic, výnosy z krátkodobého finančního majetku, tržby z prodeje majetku a materiálů,  
speciální služby) byly ve výši 1 843 tis. Kč. Pokles proti předchozím letem je z důvodů zrušení vlastního stavebního střediska  
a nižšího zhodnocení cenných papírů. Do nákladů se promítly i náklady spojené s uložením dočasně volných prostředků 
do krátkodobého finančního majetku. Po odečtení těchto nákladů lze konstatovat, že výnosy vzrostly proti roku 2015  
o 3,6 mil. Kč.
Byl dosažen zisk před zdaněním ve výši 8 577 842,25 Kč, plánovaný hospodářský výsledek byl tedy překročen o 6,7 %. 
Celkové náklady, očištěné o náklady spojené s pořízením finančního majetku se zvýšily ve srovnání s předchozím rokem  
o 2,8 mil. Kč. Největší položkou byly odpisy, nákup surové vody a nájem majetku vybudovaného v investiční akci Čistá řeka 
Bečva I a II. Byla vytvořena zákonná rezerva na opravu majetku ve výši 4,4 mil. Kč. 

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

Položky 2014  2015 2016
za dodávku pitné a odvod odpadních vod 340 995 345 638 357 796
stavební výroba 3 882 5 629 2 413
za služby 8 860 11 669 9 539
aktivace stavebních investic 4 892 1 802 0
za prodej majetku 872 350 97
ostatní výnosy 1 964 1 619 1 272
přijaté úroky 445 311 113
výnosy z krátkodobého finančního majetku 6 179 2 828 361
celkem 368 089 369 846 371 591

Položky 2014  2015 2016
spotřeba materiálu 55 576 56 195 52 350 nižší potřeba materiálu na opravu a údržbu 
spotřeba energie 18 897 16 067 17 007 provozování nového majetku
opravy a udržování 37 588 38 401 38 164 dle plánu a potřeb společnosti
ostatní služby 52 941 52 297 54 282 nájemné ČŘB II
osobní náklady 97 355 101 274 102 545 valorizace mezd
daně a poplatky 1 957 1 609 1 760 vyšší objem vypouštěných vod
odpisy, rezervy, opravné položky 84 805 88 935 93 462 tvorba rezerv
finanční náklady 451 486 538 vyšší množství položek na účtě
daně z příjmů – odložená daň 1 038 1 333 888 rozdíl účetních a daňových odpisů
ostatní náklady 3 962 3 116 1 522 nižší prodej nepotřebného majetku a materiálu, nižší pojistky
náklady z krátkodobého fin. majetku 5 611 2 303 495 transakce s CP (souvisí s výnosy)
náklady celkem 360 181 362 016 363 013

Údaje o tržbách a výnosech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč)

Údaje o nákladech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč)

Tržby a výnosy

Náklady
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Cenová politika

Obchodní politika

Výhled hospodaření

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. Do cenového 
nárůstu v roce 2016 se největší měrou promítl nárůst plateb za nákup surové vody, zvýšené odpisy z většího objemu 
investic a nové provozní náklady v souvislosti s postupným provozováním investiční akce Čistá řeka Bečva II.

Obchodní politika společnosti – na velmi dobré úrovni je spolupráce s odběrateli v návaznosti na zákaznické centrum  
– obchodní oddělení 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. Na pracovišti 
Vyjadřování byla v pondělí a ve středu rozšířena provozní doba. 

Rok 2016 byl pro zákaznické oddělení mimořádně náročný, uzavíraly se smlouvy na nové kanalizační přípojky v rámci 
projektu ČŘB II, celkem bylo uzavřeno 3 265 nových smluv.

Obchodní oddělení registruje v současné době 21 675 smluv se zákazníky, bylo provedeno 42 636 fakturačních a kontrolních 
odečtů a vystaveno 22 445 faktur. Další důležitou činností obchodního oddělení je vyřizování reklamací a správa pohledávek 
po lhůtě splatnosti. Zde dochází ke změně struktury dlužníků, kdy přibývají dlužníci z řad domácností. Přesto se podařilo 
systematickou prací s dlužníky stav běžných pohledávek po lhůtě splatnosti snížit až na méně než 1 mil. Kč.

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 2017 2018 2019
náklady tis. Kč 368 631 375 791 386 165
výnosy tis. Kč 377 011 384 551 394 165
zisk před zdaněním tis. Kč 8 380 8 760 9 000

Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštích letech

2014 vodné 38,60 44,39
 stočné 27,20 31,28
 Celkem 65,80 75,67

2015 vodné 39,10 44,97
 stočné 28,00 32,20
 Celkem 67,10 77,17

2016 vodné 39,70 45,66
 stočné 29,40 33,81
 Celkem 69,10 79,47

Rok  Cena Kč/m3

 bez DPH s DPH
Rok  Cena Kč/m3

 bez DPH s DPH
Rok  Cena Kč/m3

 bez DPH s DPH
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Hlavní cíle
a záměry 

Hlavní cíle a záměry pro rok 2016 – vyhodnocení:

Trvale zkvalitňovat služby zákazníkům: 
•	Přeložkou	vodovodu	v	ul.	Hluboké	a	Horská	ve	Vsetíně	zajistit	zkapacitnění	zásobování	dané	lokality	–	úkol 

je splněn.
•	Pro	zlepšení	provozních	podmínek	a	snížení	poruchovosti	sítě	provést	opravu	vodovodu	ve	Vsetíně,	místní	

části Rokytnice – úkol je splněn.
•	Ve	Vsetíně,	na	ulici	Generála	Klapálka,	provést	komplexní	rekonstrukci	kanalizace	s	cílem	zamezit	prosako-

vání odpadních vod do podloží a zlepšit provozní podmínky – úkol je splněn.
•	Na	 Valašskomeziříčsku	 dokončit	 výměnu	 vodovodu	 v	 obci	 Horní	 Těšice,	 prodloužení	 vodovodu	 v	 obcích	

Branky, Kelč a Police - Výpusta, rekonstruovat výtlak do VDJ Krhová – úkol je splněn.
•	Realizovat	 prodloužení	 vodovodu	 pro	 průmyslovou	 zónu	 Příluky,	 výměnu	 vodovodu	 na	 ul.	 Štěpánov	 

a opravu vodovodu na ul. Masarykova ve Valašské Meziříčí – úkol je splněn.
•	Ve	Valašském	Meziříčí	dokončit	výstavbu	nové	kanalizační	shybky	pod	řekou	Bečvou,	prodloužit	kanalizační	

síť v místní části Bynina – úkol je splněn.
•	Zahájit	rekonstrukci	–	zkapacitnění	vodovodu	Vigantice	-	úkol	je	rozpracovaný	a	pokračuje	v	roce	2017.
•	V	 Rožnově	 pod	 Radhoštěm	 na	 ul.	 Bezručova	 a	 Rybníčky	 provést	 výměnu	 vodovodu,	 provést	 sanaci	 VDJ	

Písečný a opravu ATS Vinium – úkol je splněn.
•	Úzkou	spoluprací	s	obecními	úřady	zajistit	zjednodušení	a	urychlení	procesu	uzavření	nového	obchodního	

vztahu s odběrateli nově napojovanými na kanalizaci vybudovanou v rámci projektu Čistá řeka Bečva II  
– úkol je splněn.

Propagovat odbornou činnost
•	Pokračovat	v	propagaci	vodárenství	a	rozšíření	obecného	povědomí	u	široké	veřejnosti.	Při	příležitosti	Světo-

vého dne vody uspořádat „Den otevřených dveří“ na hlavních objektech společnosti (ÚV Karolinka, Valašské 
Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, ČOV Vsetín, Valašské Meziříčí a Zubří) – úkol je splněn.

•	Starosty	 měst	 a	 obcí,	 kde	 provozujeme	 infrastrukturu	 informovat	 o	 činnosti	 společnosti,	 jejích	 záměrech	 
a obchodní politice – úkol je splněn.

Zlepšit interní komunikaci a přenos informací 
•	Pokračovat	v	navádění	relevantních	údajů	o	vodovodní	a	kanalizační	síti	do	GIS,	a	to	jak	majetku	vlastního,	

tak i provozovaného – úkol je průběžně plněn.
•	Pokračovat	v	přípravě	implementace	nového	modulu	„věcná	břemena“	do	systému	GIS	–	úkol je rozpra-

cován a bude v roce 2017 pokračovat.
•	Zabezpečit	rozšíření	stávajícího	systému	„Vyjadřovací	služba“	o	další	údaje	a	celkově	jej	zefektivnit	–	úkol je 

splněn.

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 průběžně plněn.

•	Pro	vybranou	skupinu	zaměstnanců	–	mistry	a	vedoucí	oddělení	zajistit	vzdělávání	na	téma	řízení	pracov-
ního kolektivu, pracovní právo, komunikace, vztahy na pracovišti, asertivita apod. – úkol je splněn.

Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců společnosti
•	Provádět	průběžnou	obměnu	pracovních	pomůcek,	nástrojů,	přístrojů	a	nářadí	na	všech	pracovištích	společnosti	

– úkol je průběžně plněn, v roce 2016 byly zakoupeny nové vázací prostředky pro vstup do šachet.
•	Zpracovat	projekt	a	zahájit	přípravu	rekonstrukce	a	modernizace	mikrobiologické	a	chemické	laboratoře	na	

úpravně vody v Karolince, a to jak po stránce stavební, technologické, tak i celkového vybavení – úkol je 
rozpracován a pokračuje v roce 2017.
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Hlavní cíle a záměry pro rok 2017:

Trvale zkvalitňovat služby zákazníkům
Pitná voda:
•Prodloužením	vodovodu	ve	Vsetíně,	Rokytnici	–	Machalův	dvůr	zajistit	zkapacitnění	zásobování	dané	lokality.	
•Provést	opravu	vodovodu	ve	Vsetíně,	ulice	Žerotínova.
•Realizovat	výměnu	technologie	ČS	Lužná	s	cílem	celkové	modernizace	a	snížení	energetické	náročnosti.
•Realizovat	rekonstrukci	mikrobiologické	laboratoře	na	ÚV	Karolinka.
•Zahájit	výměnu	vodovodu	ve	Valašském	Meziříčí	na	ul.	Zašovská,	prodloužení	vodovodu	v	lokalitě	Juřinka,	

na ul. Šafaříkova a Pod Oborou. 
•Provést	výměnu	vodovodu	v	obci	Jarcová	a	opravu	technologie	čerpací	stanice	Branky.
•V	Rožnově	pod	Radhoštěm	v	lokalitě	Rybníčky	provést	výměnu	vodovodu,	provést	sanaci	a	výměnu	techno-

logie VDJ Kozinec I. a II. a opravu trafostanice Vigantice. 
•Pokračovat	v	rekonstrukci	–	zkapacitnění	vodovodu	Vigantice.

Odpadní voda
•Ve	 Valašském	 Meziříčí	 provést	 opravu	 kanalizace	 na	 ul.	 Křižná	 a	 Smetanova.	 V	 ul.	 Pod	 Oborou	 provést	

prodloužení kanalizace. 
•V	obci	Zašová	provést	opravu	kanalizace	v	délce	150	m.	
•Na	základě	výsledků	kamerového	průzkumu	zabezpečit	ve	vytypovaných	 lokalitách	opravy	kanalizačních	

řadů systémem vložkování, s cílem zamezit prosakování odpadních vod do podloží, a tím i snížení negativního 
dopadu na životní prostředí. 

•Ve	Vsetíně	provést	opravu	kanalizace	na	ulici	Jiráskova	a	zlepšit	provozní	podmínky.
•Provést	opravu	technologie	kanalizační	čerpací	stanice	Valašské	Meziříčí	-	Juřinka.

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

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

•Vytvořit	webové	rozhraní,	které	umožní	odběratelům	spravovat	si	svůj	zákaznický	účet	elektronicky,	tj.	prová-
zanost webu společnosti se zákaznickým informačním systémem.

•Zakoupit	novou	přípojnou	cisternu	na	vodu	s	vyhříváním	s	využitím	pro	nouzové	zásobování	pitnou	vodou	
v zimním období. 

•Vytvořit	 etický	 kodex,	 který	 bude	 stanovovat	 a	 upravovat	 základní	 hodnoty	 a	 etické	 principy	 společnosti	
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ve všech jejích činnostech. 

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

vého dne vody uspořádat „Den otevřených dveří“ na hlavních objektech společnosti /ÚV Karolinka, Valašské 
Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, ČOV Vsetín, Valašské Meziříčí a Zubří/. 

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

•Spolupracovat	s	MŠ	Vsetín	Na	Kopečku	při	výukovém	cyklu	„	Bez	vody	nelze	žít“	a	zábavnou	formou	tak	
propagovat vodohospodářský obor, kladný vztah k vodě, přírodě a k životnímu prostředí již od útlého věku 
člověka. 

Zlepšit interní komunikaci, přenos informací a využití výpočetní techniky včetně GIS
•Pokračovat	v	navádění	relevantních	údajů	o	vodovodní	a	kanalizační	síti	do	GIS,	a	to	jak	majetku	vlastního	

tak i provozovaného. 
•Pokračovat	v	implementaci	nového	modulu	„věcná	břemena“	do	systému	GIS.	
•Pokračovat	v	rozšíření	stávajícího	systému	„Vyjadřovací	služba“	o	další	údaje	a	celkově	jej	zefektivnit.
•Vybrat	a	realizovat	v	praxi	nové	zařízení	pro	odečty	vodoměrů,	tj.	nahradit	stávající	PSIONy.

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. 

•Pro	vybranou	skupinu	zaměstnanců	–	vedoucí	oddělení,	zajistit	vzdělávání	na	téma	řízení	pracovního	kolek-
tivu, pracovní právo, komunikace, vztahy na pracovišti, asertivita apod.
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Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců společnosti
•Dle	plánu	strojních	investic	zakoupit	nový	lokátor	pro	vyhledávání	poruch	na	vodovodní	síti.	Na	vybraných	

pracovištích obměnit 4 referentská a 2 technologická vozidla.
•Provádět	průběžnou	obměnu	pracovních	pomůcek,	nástrojů,	přístrojů	a	nářadí	na	všech	pracovištích	společ-

nosti.
•Modernizací	mikrobiologické	laboratoře	na	úpravně	vody	v	Karolince	jak	po	stránce	stavební,	tak	i	techno-

logické, přispět ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. 
•S	cílem	předejít	pracovním	úrazům	a	zlepšení	pracovního	prostředí,	provést	na	ČOV	Vsetín	opravu	podlahy	

v dílně údržby tak, aby odpovídala současným standardům bezpečné práce.
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Kontrola úkolů 
stanovených
valnou hromadou

Kontrola úkolů stanovených řádnou valnou hromadou 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 
2016 nebyly v důsledku změny akcionářské struktury vklady realizovány.

2/99 Pokračovat v cenové politice tak, aby zachovala rozvoj společnosti a přitom nebyla kontra-
produktivní a nenutila podnikatele k budování vlastních vodárenských zařízení.

 Cena vodného a stočného pro rok 2016 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 společnosti 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.

 Komplexní provozní péči poskytujeme v 52 městech a obcích. Částečné provozní služby v 5 obcích.

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.
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  II. Finanční část výroční zprávy 
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 42 Rozvaha 
 46 Výkaz zisku a ztrát 
 48 Přehled o peněžních tocích
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Pozděchov

Prostřední
Bečva

Brňov

Komárovice

Zásobování měst a obcí pitnou vodou,
základní vodní zdroje a čistírny odpadních vod

provozované společností
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. a obcemi
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Příloha k účetní závěrce za rok 2016
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