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Úvodní slovo ředitele společnosti 
 
Vážení akcionáři, vážení zákazníci a obchodní partneři,  

představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Vám předkládá výroční zprávu o stavu 
majetku a hospodaření společnosti za rok 2021 a stejně jako ten minulý, bude i tento hodnocený rok 
pamatován jako rok boje s pandemií, která poznamenala celý svět ve všech jeho oblastech a ovlivnila 
životy desítek milionů lidí.  

Pro nás osobně – pro naši akciovou společnost – to bude i mimo výše jmenované rok, ve kterém 
se realizovala převážná část výstavby provozního a administrativního centra společnosti ve Vyškově. 
Byl to rok, ve kterém po svém 35letém působení ve společnosti, z toho 29 let na postu ředitele, ukončil 
svoji profesní činnost Ing. Vladimír Kramář, který po dohodě zůstává členem představenstva a může 
nadále předávat své dlouholeté zkušenosti svým spolupracovníkům. Za to, jak a kam směřoval tuto 
společnost po dobu svého působení v ní, mu od nás všech patří obrovské díky. 

Abychom zajistili bezpečný provoz zařízení vodovodů a kanalizací, museli jsme nadále striktně dodržovat 
stanovená pravidla a nařízení, která byla nezbytná k zabezpečení chodu společnosti a která nedopustila 
zásadní omezení naší činnosti.  Zde patří poděkování všem zodpovědným pracovníkům a všem vedoucím 
jednotlivých provozů, kteří byli za dodržování stanovených pravidel zodpovědní. 

Dnes můžeme konstatovat, že se nám hodnocený rok podařilo zvládnout jak po stránce covidové, 
tak po stránce ekonomické a že byly splněny všechny úkoly týkající se oprav a investic, jak nám stanovil 
schválený roční plán. O tom všem hovoří následující materiály předkládané v této výroční zprávě za rok 
2021. 

Na tom, že se nám i za komplikovaných pandemických podmínek podařilo splnit naše hlavní poslání 
a všechny rozhodující úkoly, se podílí především zodpovědnost a úsilí všech pracovníků. Je patrné, 
že „značka VaK Vyškov“ se stala mnohým z nich srdeční záležitostí a váží si toho, že mohou být součástí 
kolektivu takovéto společnosti. 

Naše společnost za rok 2021 splnila očekáváné poslání ve všech oblastech své činnosti a nadále zůstává 
v dobré kondici. To vše je podpořeno vyváženou a vzájemně respektovanou spoluprací představenstva 
společnosti, dozorčí rady, vedení společnosti, akcionářů a zejména odpovědnou prací našich 
zaměstnanců.  Všichni jmenovaní mají svůj díl na výsledcích dosažených za rok 2021 a patří jim za to 
všem upřímné poděkování. 
 
  
 
  
 Ing. Jiří Piňos 
 člen představenstva a ředitel společnosti 
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A. Základní údaje o společnosti 
1. Obchodní firma a sídlo 
Obchodní firma společnosti zní:  Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo společnosti:  Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 
Identifikační číslo společnosti:  49454587 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 
 
2. Datum a způsob založení 
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. (dále jen „společnost“) byla založena v souladu 
s právním řádem České republiky Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, 
Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny 
ze dne 4. 11. 1993 ve formě notářského zápisu. Společnost je založena na dobu neurčitou a vznikla 
zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Brno – venkov dnem 1. prosince 1993. 
Materiály a dokumenty uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti a ve sbírce listin 
u rejstříkového soudu. 
 
3. Předmět podnikání 
Předmětem podnikání společnosti je: 
Zámečnictví, nástrojařství; Vodoinstalatérství; Obráběčství; Projektová činnost ve výstavbě; Montáž, 
opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; Provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování; Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; Podnikání v oblasti nakládání 
s nebezpečnými odpady; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; 
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; 
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 
do 3,5 tuny včetně a nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 
nad 3,5 tuny. 
 
 
B. Údaje o základním kapitálu 
1. Základní kapitál 
Základní kapitál má k 31. 12. 2021 hodnotu 935.815.000 Kč, splaceno bylo 935.815.000 Kč. 
 

Rozdělení akcií (ks po 1.000 Kč) 
2021 

(běžné 
úč.obd.) 

2020 
(minulé 
úč.obd.) 

2019  2018 

Akcie na jméno v listinné podobě 
(ve vlastnictví obcí) 904 016 904 016 883 618 883 618 

Akcie na majitele v zaknihované podobě 31 798 31 798 31 798 31 798 
Akcie na jméno v listinné podobě 1 1 1 1 
Celkem akcií 935 815 935 815 915 417 915 417 
Základní kapitál (v tis. Kč) 935 815 935 815 915 417 915 417 
Vlastní kapitál 1 313 392 1 305 221 1 265 975 1 251 472 
Hodnota vlast. kapitálu na 1 akcii (v Kč) 1 403 1 395 1 383 1 367 
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2. Významné vlastnické podíly 
Jsou známy tyto osoby, jejichž podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech činí více než 5 %: 

Podíl na základním kapitálu (v %) 
 2021 

(běžné 
úč.obd.) 

 2020 
(minulé 
úč.obd.) 

2019 2018 

Město Vyškov 19,77 19,77 19,66 19,66 
Město Bučovice 12,40 12,40 12,58 12,58 
Město Rousínov 11,86 11,86 12,07 12,07 
Město Slavkov u Brna 6,53 6,53 6,57 6,57 
Město Ivanovice na Hané 5,97 5,97 6,10 6,10 

 
3. Ovládané a ovládající osoby 
Emitent nemá přímý či nepřímý podíl na žádné třetí osobě, tedy ani takové, která drží účastnické cenné 
papíry emitenta. Emitentovi nejsou známy žádné osoby, které jej ovládají nebo by jej mohly ovládat. 
Emitentovi proto nevznikly právní důvody zpracovat Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 
ve smyslu ustanovení zákona. 
 
 
C. Orgány společnosti 
1. Představenstvo 

Titul, jméno, příjmení Funkce Den vzniku 
členství 

Den vzniku 
funkce 

Den zániku 
členství 

Karel Jurka 
Město Vyškov, starosta předseda 30. 5. 2019 30. 5. 2019  

Ing. Jiří Lukášek 
Město Rousínov, starosta místopředseda 30. 5. 2019 30. 5. 2019  

Bc. Michal Boudný 
Město Slavkov u Brna, starosta člen 30. 5. 2019   

Ing. Vlastislav Drobílek 
Město Ivanovice na Hané, starosta člen 30. 5. 2019   

PhDr. Jiří Horák, Ph.D.  
Město Bučovice, starosta člen 30. 5. 2019  21. 12. 2021 

Mgr. Jan Růžička, Ph.D.  
Město Bučovice, místostarosta člen 21. 12. 2021   

Ing. Vladimír Kramář 
prokurista člen 30. 5. 2019   

Ing. Jiří Piňos  
prokurista, ředitel společnosti 
Město Vyškov, člen zastupitelstva 

člen 30. 5. 2019   

 
Členové představenstva pobírají v souladu s rozhodnutím valné hromady za výkon své funkce pravidelné 
měsíční odměny, jejichž celková výše za rok 2021 činila 215 tis. Kč. Je respektováno ustanovení § 5 odst. 2 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Nikdo z uvedených členů orgánů 
společnosti neobdržel od společnosti tantiémy. 
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2. Dozorčí rada 

Titul, jméno, příjmení Funkce Den vzniku 
členství 

Den vzniku 
funkce 

Den skončení 
členství 

Ing. Hynek Charvat 
Město Slavkov u Brna 
člen zastupitelstva a rady města 

předseda 30. 5. 2019 30. 5. 2019  

Jaromír Konečný, DiS. 
Obec Křenovice místopředseda 30. 5. 2019 30. 5. 2019  

Jiří Konkol 
Město Rousínov, člen zastupitelstva člen 30. 5. 2019   

Mgr. Petr Obruča 
Město Bučovice, člen zastupitelstva člen 30. 5. 2019   

Ing. Jiří Skokan 
Obec Letonice, starosta člen 30. 5. 2019   

Členové dozorčí rady pobírají v souladu s rozhodnutím valné hromady za výkon své funkce pravidelné 
měsíční odměny, jejichž celková výše za rok 2021 činila 732 tis. Kč. Je respektováno ustanovení 
§ 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Nikdo z uvedených 
členů orgánů společnosti neobdržel od společnosti tantiémy. 
Funkční období představenstva i dozorčí rady společnosti je pětileté. 
 
3. Vedení společnosti 
Ing. Jiří Piňos              - prokurista a ředitel společnosti od 1. 12. 2021 
Ing. Vladimír Kramář        - prokurista a ředitel společnosti do 30. 11. 2021 
Ing. Karel Hájek            - výrobně-technický náměstek 
Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.  - ekonomický náměstek 
 

Akcie v držení 
orgánů společnosti 

2021 
(běžné úč.obd.) 

2020 
(minulé úč.obd.) 2019 2018 

Orgán ks akcií podíl % ks akcií podíl % ks akcií podíl % ks akcií podíl % 
Představenstvo 20 0 51 0 51 0 101 0 
Dozorčí rada 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vedení společnosti 0 0 51 0 51 0 101 0 

 

Osobní náklady 

Zaměstnanci celkem Z toho řídící pracovníci 

2021 
(běžné 

úč.obd.) 

2020 
(minulé 
úč.obd.) 

2021 
(běžné 

úč.obd.) 

2020 
(minulé 
úč.obd.) 

Průměrný počet zaměstnanců 126 127 7 7 
Mzdové náklady 65 734 62 091 9 288 7 912 
Odměny čl. statut. orgánů 215 200 0 0 
Odměny čl. dozorčích orgánů 732 683 0 0 
Náklady na soc. zabezpečení 25 527 24 520 3 211 2 984 
Sociální náklady 2 007 1 918 113 123 
Osobní náklady celkem 94 215 89 412 12 612 11 019 

 
Úvěry a půjčky statutárních orgánů 
Společnost neposkytla žádné úvěry ani půjčky členům orgánů ani vedení společnosti. Členové 
představenstva, dozorčí rady ani vedení společnosti neuzavřeli se společností žádné obchodní smlouvy, 
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neobdrželi od společnosti žádné úvěry ani záruky na jim poskytnuté úvěry, neexistují žádné další finanční 
vztahy mezi společností a těmito osobami. 
 
Účast zaměstnanců na kapitálu společnosti 
Zaměstnanci nemají možnost účastnit se na kapitálu společnosti mimo účast na emisi akcií na majitele – 
ISIN CZ0009061958, která byla do 22. 12. 2001 veřejně obchodovatelná. 
 
 
D. Akcie a práva akcionářů 
1. Akcie společnosti 
Rozdělení základního kapitálu společnosti 
a) 904 016 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které jsou 

neregistrovanými cennými papíry vydanými v listinné podobě s omezenou převoditelností, 
b) 31 798 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které jsou 

neregistrovanými cennými papíry vydanými v zaknihované podobě bez omezení převoditelnosti, 
c) 1 ks kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, která je neregistrovaným 

cenným papírem vydaným v listinné podobě bez omezení převoditelnosti. 
 
Omezení převoditelnosti 
Akcie na jméno v listinné podobě s omezenou převoditelností, jakož i všechna práva s nimi spojená, 
jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Převody těchto akcií 
jsou možné pouze mezi stávajícími akcionáři – držiteli akcií na jméno uvedenými v písm. a), a územními 
samosprávními celky, které jsou obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, či jiného zákona tento zákon nahrazující. 
 
Obchodování s akciemi 
Rozhodnutím společnosti RM-SYSTÉM, a.s., jako organizátora veřejného trhu, byly vyloučeny akcie 
společnosti ISIN CZ0009061958 z veřejného trhu, a to ke dni 22. 12. 2001. 
 
Práva akcionářů 
Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě tak, že každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií 
představuje jeden hlas. Akcionáři mají právo na podíl ze zisku a při zrušení společnosti s likvidací na podíl 
na likvidačním zůstatku. Podrobně jsou práva akcionářů popsána v platném znění stanov společnosti. 
 

 
Výměna přívodného řadu surové vody Opatovice - II. etapa 
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E. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku, koncepce podnikatelské činnosti, návrh na rozdělení zisku 

 
1. Činnost představenstva a společnosti v roce 2021 
Během roku 2021 došlo v představenstvu k personální změně. Na základě vlastní žádosti odstoupil 
z funkce člena představenstva PhDr. Jiří Horák, Ph.D. Podle příslušných ustanovení zákona a stanov 
akciové společnosti může představenstvo, pokud počet jeho členů neklesne pod polovinu, jmenovat 
náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady společnosti. S ohledem 
na tuto skutečnost a s ohledem na návrh akcionáře společnosti města Bučovice, aby byl zástupce jejich 
města starosta PhDr. Jiří Horák, Ph.D. nahrazen místostarostou panem Mgr. Janem Růžičkou, Ph.D., 
představenstvo jmenovalo jako náhradního člena představenstva Mgr. Jana Růžičku, Ph.D. a to ke dni 
21. 12. 2021 do doby příštího zasedání valné hromady. 
V roce 2021 se uskutečnilo celkem 7 řádných zasedání a ve 35 případech bylo přijato rozhodnutí mimo 
zasedání, což bylo způsobeno dlouhodobým mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19. 
Ze všech jednání představenstva (řádných i mimořádných) byly pořízeny zápisy v souladu s požadavky 
zákona a platnými stanovami společnosti. Účast na jednáních byla téměř 100% a výjimečná 
nepřítomnost byla vždy řádně a včas omluvena. Jednání představenstva se pravidelně účastnil jako host 
i předseda dozorčí rady Ing. Hynek Charvat. 
Představenstvo během účetního roku plnilo všechny své povinnosti, schvalovalo plán výnosů a nákladů, 
plán investičních prací a dodávek, plán oprav a plnilo úkol statutárního orgánu při zadávání a hodnocení 
veřejných zakázek. Taktéž rozhodovalo o stanovení ceny vodného a stočného a provádělo další nutné 
činnosti související s obchodním vedením společnosti. Představenstvo taktéž jmenovalo ke dni 
1. 12. 2021 nového ředitele a prokuristu společnosti Ing. Jiřího Piňose. 
Pravidelnou a důležitou činností byla i kontrola plnění dlouhodobých plánů, příprava důležitých 
investičních akcí a obnovy vodárenské infrastruktury. Celoroční pozornost byla věnována realizaci 
projektu „Rekonstrukce areálu společnosti“, která probíhala po celý rok 2021 a zástupce představenstva 
se pravidelně zúčastňoval kontrolních dnů této stavby. 
Představenstvo také rozhodovalo o konkrétních operativních úkolech při řízení společnosti, které 
stanovy společnosti svěřují do jeho výhradní pravomoci, jako jsou například odprodeje a nákupy 
nemovitostí, zatěžování nemovitostí ve vlastnictví společnosti věcnými břemeny, odkup akcií a další 
činnosti, svěřené představenstvu zákonem, stanovami akciové společnosti nebo usnesením a pověřením 
valné hromady. 
Představenstvo taktéž rozhodlo o poskytnutí finančního daru Nemocnici ve Vyškově, p.o., a to ve výši 
160 tis. Kč na dovybavení hematologického oddělní a 35 tis. Kč na vybavení klinické mikrobiologie. 
 
2. Hlavní oblasti činnosti společnosti 
Výroba a dodávka pitné vody 
Hodnocený rok 2021 byl, stejně jako předchozí rok,  ve znamení dlouhodobě nadprůměrných srážkových 
úhrnů. Díky tomu se vrátila vodní bilance v krajině k normálu a kapacity jak podzemních, 
tak povrchových zdrojů využívaných naší společností se stabilizovaly. Situace byla natolik příznivá, 
že největší, námi využívaný zdroj vody - přehradní nádrž Opatovice - dosáhla 100 % své zásobní kapacity, 
což umožnilo bezproblémový odběr surové vody v průběhu celého roku. 
Zdařilo se také udržet velmi nízké objemy vody nefakturované, kdy dlouhodobě dosahujeme poměr vody 
nefakturované k vodě vyrobené hluboko pod 10 %. Nadále tak v tomto ukazateli patříme ke špičce 
českého vodárenství. 
Bohužel, co se týče protipandemických opatření v souvislosti s další vlnou onemocnění Covid-19, byli 
jsme opětovně nuceni provést organizační opatření i částečné omezení činností výrobně-technického 
úseku společnosti. Tato opatření však neměla žádný vliv na dodávky vody, a to jak z hlediska její kvality, 
tak kvantity. Objem vody vyrobené a fakturované i přes sníženou spotřebu u velkých odběratelů díky 
příznivému rozložení spotřeb v naší tarifní oblasti meziročně mírně vzrostl. 
I přes aktuálně příznivou hydrologickou situaci proto musíme neustále pracovat na zajištění dostatečné 
kapacity vodních zdrojů a zvyšování bezpečnosti provozu námi provozovaných vodovodů. 
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Výroba vody (v tis. m3) 
2021 

(běžné 
úč.obd.) 

2020 
(minulé 
úč.obd.) 

2019 2018 

Voda vyrobená 3 699 3 650 3 601 3 721 
Voda fakturovaná celkem 3 473 3 393 3 386 3 444 
 - z toho domácnostem 2 456 2 406 2 317 2 325 
Voda nefakturovaná celkem 226 257 215 277 

 
Odvádění a čištění odpadních vod 
V oblasti odvádění a čištění odpadních vod nedošlo k žádným zásadním událostem s charakterem 
havárie. Vyskytovaly se jen běžné poruchy s nízkou četností způsobené převážně výpadky v dodávce 
elektrické energie pro kanalizační čerpací stanice. 
V hodnoceném roce došlo k mírnému nárůstu objemu fakturovaných odpadních vod. Výsledný objem 
vyčištěné odpadní vody na ČOV je jen mírně nižší oproti předchozímu roku. Potvrzuje se tak příznivý 
trend posledních dvou let, který směřuje ke stabilizaci a normalizaci srážkových úhrnů.  
V oblasti likvidace čistírenských kalů nadále roste tlak legislativy na způsob likvidace. Jednoznačně 
se ukazuje, že likvidace kalů z ČOV se stane jedním z hlavních technických i ekonomických problémů 
blízké budoucnosti. Naše společnost na to reaguje aktivně a průběžně pracuje na koncepci řešení 
pro naši společnost, neboť koncepce regionální či vyšší úrovně bohužel zatím neexistuje. 
 

Stočné (v tis. m3) 
2021 

(běžné 
úč.obd.) 

2020 
(minulé 
úč.obd.) 

2019 2018 

Fakturované stočné celkem 3 353 3 304 3 308 3 350 
 - z toho: domácnosti 1 663 1 643 1 583 1 589 
                 voda srážková 786 780 784 795 
Voda vyčištěná na ČOV 6 062 6 085 4 851 4 155 
 - produkce kalu (tuny 100% sušiny) 988 922 1 045 1 471 
 - odstraněné BSK5 v tunách za rok 1 244 1 255 1 314 1 426 
 - účinnost odstranění BSK5 (%) 97,83 97,74 98,4 98,5 

 
Ostatní fakturované činnosti 
Ostatní fakturované činnosti představují doplňkové činnosti k provozování vodovodů a kanalizací, jako 
jsou čištění kanalizací, svoz domovních i průmyslových odpadních vod, stavebně montážní práce 
na vodovodních řadech a přípojkách, laboratorní rozbory a projekční práce. V úhrnu představují 
relativně malé procento celkového objemu výkonů společnosti, významné jsou však pro obce – 
provozovatele místních kanalizací, obyvatelstvo i ostatní investory a stavebníky v regionu. Společnost 
je jim schopná poskytovat tyto služby ve vysoké kvalitě za příznivé ceny. 
 
Celkové tržby společnosti 
Celkové tržby společnosti dosáhly téměř 306 mil. Kč. Podíl tržeb z hlavní činnosti za vodné a stočné 
představuje 96,97 % všech tržeb, což je téměř 297 mil. Kč. 
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Vývoj tržeb (v tis. Kč) 
2021 

(běžné 
úč.obd.) 

2020 
(minulé 
úč.obd.) 

2019 2018 

Za vlastní výrobky 296 717 276 455 261 353 255 217 
 - z toho: vodné 159 381 147 737 139 734 135 044 
                 stočné 137 336 128 718 121 619 120 173 
Z prodeje služeb 9 270 9 220 10 137 9 380 
Tržby celkem 305 987 285 675 271 490 264 597 

 

  
 
Ceny vodného a stočného 
Počínaje rokem 2014 se na nás vztahuje cenová regulace vyplývající z podmínek přijatých dotací 
Operačního programu životního prostředí. Ceny pro vodné a stočné v naší tarifní oblasti byly proto 
i v roce 2021 touto regulací ovlivněny. Díky provedení tzv. konsolidace finančních analýz všech projektů 
se nám podařilo růst cen v letech 2016 až 2020 výrazně zpomalit, pro rok 2021 došlo ke zvýšení o 4,76 % 
včetně DPH, což je pod hranicí průměrného zvýšení cen v ČR. Předpokládáme, že i v dalších letech 
se pozice cen na celorepublikovém žebříčku bude ještě zlepšovat. 
 

Ceny vodného a stočného 
VaK Vyškov, a.s. (v Kč/m3) 

2021 2020 2019 2018 
bez 
DPH 

s 
DPH 

bez 
DPH 

s 
DPH 

bez 
DPH 

s 
DPH 

bez 
DPH 

S 
DPH 

Vodné 46,19 50,81 44,02 48,42 41,72 47,98 39,72 45,68 
Stočné 41,28 45,41 39,48 43,43 37,28 42,87 36,28 41,72 
Celkem V+S 87,47 96,22 83,50 91,85 79,00 90,85 76,00 87,40 

 
3. Obnova a rozvoj majetku 
Investiční výstavba 
Rok 2021 se zařadil co do celkového objemu proinvestovaných finančních prostředků, tak do počtu 
realizovaných projektů, k těm nadprůměrným. Stalo se tak i díky dotacím z EU poskytovaným 
prostřednictvím OPŽP. Využití dotačních investičních zdrojů umožňuje zrychlit a zefektivnit obnovu 
a rozvoj naší vodohospodářské infrastruktury a plnit plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 
S podporou dotace byl dokončen a uveden do provozu projekt „Rozšíření SV Vyškov, větev Ivanovická“.  
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Objem investic zásadním způsobem také ovlivnilo pokračování  stavby „Rekonstrukce areálu společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.“ financované z vlastních zdrojů. Rekonstrukce areálu se připravovala 
více než dvě desítky let. Administrativní areál společnosti vznikl původně v 70. letech minulého století 
jako zařízení staveniště výstavby Skupinového vodovodu Vyškov. Objekt pak byl v průběhu let částečně 
doplňován a upravován dle aktuálních technických a finančních možností. Přesto již přestal 
stavebně-technický stav objektů vyhovovat současným technickým, bezpečnostním i sociálním 
požadavkům a ani neumožňoval jejich modernizaci. Rozsáhlá rekonstrukce areálu se tak stala nutným 
a nevyhnutelným krokem. 
 

Celkové náklady na INV (v tis. Kč) 
2021 

(běžné 
úč.obd.) 

2020 
(minulé 
úč.obd.) 

2019 2018 

Stavby 159 410 130 728 96 650 129 462 
SZNR – DHM 6 077 7 304 11 574 7 398 
SZNR – DDHM 610 514 1 519 1 222 
Jiné investice 1 150 752 686 988 
Celkem 167 247 139 298 110 429 139 070 

 

 
 
 

Významné investiční akce v roce 2021 (v tis. Kč) 2021 
(běžné úč.obd.) 

Rekonstrukce areálu VaK Vyškov, a.s. 96 330 
Výměna přívodného řadu surové vody Opatovice – II. etapa 16 130 
SV Vyškov – větev Ivanovická 12 976 
Kanalizace Vyškov-Dědice, sídliště Víta Nejedlého, stoka VSF-1 7 345 
Vodovod Vyškov, přívodný řad B z VDJ Lhota do RVS Rychtářov 6 846 
Kanalizace ul. Luční, stoka C, úsek RK II(C)-Š71(C) a vodovod 8-7 6 013 
Traktorbagr – JCB 3CX 2 283 
ČOV Hrušky – intenzifikace (projektová dokumentace) 1 732 
Rekonstrukce vodárenského dispečinku 1 485 
ÚV Lhota – intenzifikace (projektová dokumentace) 1 401 
Vodovod Slavkov u Brna, ul. Tyršova, řad 6, úsek č.p.303-1224 1 156 
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SV Pustiměř, přeložka výtlačného řadu V(Z) do VDJ Zelená Hora 1 054 
Rekonstrukce VDJ Drnovice 916 
ČOV Bučovice - mechanické předčištění 906 

Významné investiční akce minulých období (v tis. Kč) 2020 – 2018 
(minulá úč.obd.) 

2020  
Skupinový vodovod Vyškov – větev Ivanovická 34 784 
Rekonstrukce areálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. 30 875 
Výměna přívodného řadu surové vody, I. etapa (PR Opatovice, ÚV Lhota) 18 149 
Kanalizace Vyškov-Dědice, propoj ul.Závodí - Morávkova-SVN, vč. OK 37, 
I. etapa SO-01 

8 141 

Vodovod Radslavice - rekonstrukce výtlaku, dl. 1541m 6 286 
ČOV Bučovice - rekonstrukce kalové koncovky 4 801 
2019  
Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1. stavba 36 533 
ČOV Slavkov u Brna – mechanické předčištění a ČS 10 378 
Kanalizace Vyškov, Dědice, nám. Svobody, stoka A, úsek OK6-Š90 8 355 
SV Vyškov, větev Slavkovská, propoj z VDJ Drnovice 7 746 
ÚV Dědice - stavební úpravy (oplocení, vrty, výtlaky z vrtů) 4 095 
Kanalizace Slavkov, ul. Jiráskova, stoka AH - 5 3 148 
2018  
Rozšíření SVV - větev Švábenická 53 794 
ČOV Slavkov u B. - mechanické předčištění a ČS 22 419 
Kanalizace Vyškov, ul. 9. května, stoka D, úsek Š19-OK20 4 814 
Kanalizace Vyškov, ul. Purkyňova 3 972 

 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku společnosti 
Při hodnocení financování plánu obnovy je nezbytné připomenout, že dotace přijaté na pořízení 
infrastruktury snižují vstupní cenu majetku. Tento majetek zařazený do účetnictví pouze ve výši 
„vlastních zdrojů“ tvoří sníženou základnu pro výpočet odpisů a důležitým zdrojem pro obnovu takto 
pořízeného majetku proto zůstává zisk. Zisk je tedy třeba nejprve použít na obnovu tohoto majetku před 
jeho využitím k rozdělení akcionářům či výplatě tantiém členům orgánů společnosti. V roce 2021 došlo 
k aktualizaci Plánu obnovy a jeho schválení představenstvem společnosti. Plán obnovy je aktuálně  
platný a závazný pro roky 2021 až 2030. 
Prostředky z Plánu obnovy vodovodů a kanalizací byly v roce 2021 čerpány na 84,95 %. Prostředky 
získané z vodného a stočného byly doplněny podporou poskytnutou z dotačních prostředků OPŽP, 
a to konkrétně na projekt „Rozšíření Skupinového vodovodu Vyškov, větev Ivanovická“, jehož součástí 
byla i obnova stávajícího vodohospodářského majetku.  
Naplňování Plánu obnovy trvale považujeme za jeden z našich hlavních úkolů. O jeho dlouhodobém 
naplňování svědčí jak aktuální technický stav infrastruktury, tak zejména základní provozní ukazatele, 
jakými jsou nízké ztráty a plnění limitů kvality pitné i vyčištěné odpadní vody. 
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Plán financování 
obnovy (v tis. Kč bez DPH) 

2021 
(běžné úč.obd.) 

2020 
(minulé úč.obd.) 

plán skutečnost rozdíl plán skutečnost rozdíl 

Vodovody: přiváděcí řady 
+ rozvodná vodovodní síť 36 700 39 993 3 293 29 500 40 566 11 066 

Úpravny vody + zdroje bez 
úpravy 9 700 2 673 -7 027 9 400 3 429   - 5 971 

Kanalizace: přiváděcí stoky 
+ stoková síť 18 600 23 868 5 268 17 000 22 099 5 099 

Čistírny odpadních vod 22 100 7 459 -14 641 21 800 11 250 - 10 550 
Celkem 87 100 73 993 -13 107 77 700 77 344 - 356 
Finanční prostředky 
z vodného a stočného 84 300 63 348 -20 952 77 700 69 655 - 8 045 

Finanční prostředky 
ostatní 2 800 10 645 7 845 0 7 689 7 689 

 
Opravy infrastrukturního majetku 
Opravy jsou trvale zaměřeny na zvýšení provozní bezpečnosti, spolehlivosti a snížení ztrát. Drobnější 
stavby, jako opravy vodovodních i kanalizačních šachet, opravy poruch, oplocení a podobně, realizujeme 
vlastními zaměstnanci. Velké opravy a opravy z oboru pozemního stavitelství zajišťujeme formou 
externích dodávek odborných stavebních firem. Dodavatelé všech významnějších staveb jsou vždy 
vybráni obchodní soutěží v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
Z vykazovaných objemů oprav je patrné, že vedle investic jsou obnovující opravy významným faktorem 
pro plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku společnosti. 
 

Celkové náklady na opravy  
(v tis. Kč) 

2021 
(běžné 

úč. obd.) 

2020 
(minulé 
úč. obd.) 

2019 2018 

Materiál na opravy vlastními zaměst. 6 817 6 271 6 953 7 414 
Opravy a udržování – dodavatelské 29 748 23 403 22 778 23 979 
Celkem na opravy 36 565 29 674 29 731 31 393 
- z toho obnova infrastruktury 30 287 22 239 22 745 19 191 

 

Významné opravy (v tis. Kč) 2021 
(běžné úč. obd.) 

Oprava skupinového vodovodu Pustiměř, výtlačný řad V(Z) do VDJ Zelená 
Hora 4 314 

Oprava kanalizace Vyškov, ul. Nádražní, stoka DI-2, úsek řadu Š7b-Š2 1 614 
Oprava vodovodu Vyškov, ul. Smetanovo nábřeží, řad 10, 10-4, 10-6, 10-7 1 481 
Oprava kanalizace Křenovice, ul. Mlýnská, stoka C 1 294 
Oprava kanalizace Drnovice, ul. Trávník, stoka A3-2 1 213 
Oprava kanalizace Křenovice, ul. Školní, stoka B-2-3, úsek Š2-Š3 1 030 
Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. B. Němcové, řad 2 991 
Oprava VDJ Slavkov u Brna - zpevněné plochy, trubní vedení 915 
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4. Vývoj počtu zaměstnanců 
Počet zaměstnanců je ustálen i přesto, že došlo k nárůstu rozsahu provozovaného majetku a s tím 
souvisejících administrativně technických činností při jeho provozování. 

Zaměstnanci 
2021 

(běžné 
úč.obd.) 

2020 
(minulé 
úč.obd.) 

2019 2018 

Zaměstnanci celkem 126 127 127 128 
Absolventi VŠ 21 20 18 18 
Absolventi SŠ 45 47 49 50 
Ostatní 60 60 60 60 

 

 
 
Z analýzy věkové struktury je zřejmé, že ve společnosti pokračuje průběžná generační obměna, 
kdy dochází k posunu největšího počtu zaměstnanců do kategorie 40 – 50 let. 
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5. Hlavní cíle činnosti na léta 2022 – 2026 
• V oblasti našich hlavních činností – výrobě a dodávce vody a odvádění a čištění odpadních 

vod se aktuálně začíná projevovat zvýšená poptávka po rozšíření těchto služeb. Velký stavební boom 
posledních let vytváří a nadále bude vytvářet tlak na kapacity námi provozovaných vodovodů, 
kanalizací a ČOV. Aby byla naše společnost schopna tyto požadavky plnit, bude nutné v nejbližších 
letech připravovat intenzifikace stávajících a výstavbu nových zařízení na výrobu a dodávku vody, 
a na odvádění a čištění odpadních vod. Budeme nuceni využívat i nových forem spolufinancování 
od developerů a stavebníků, jejichž investice jsou rozvojem vodárenské infrastruktury podmíněny. 

• Cenová politika společnosti – čerpáním dotací z Evropských fondů prostřednictvím Operačních 
programů životního prostředí jsme a budeme i v následujících letech vázáni při cenotvorbě 
konsolidovanou finanční analýzou a vyžadovanou tvorbou prostředků na financování obnovy 
infrastrukturního majetku. V rámci této předepsané regulace se budeme nadále snažit maximálně 
využít tolerančního pásma s pro zákazníky přijatelnými cenovými nárůsty. 

• Investice – aktuálním cílem pro rok 2022 je dokončení realizace staveb spojených se zvýšením 
bezpečnosti a stability dodávek vody na Skupinovém vodovodu Vyškov. V této oblasti tak bude 
pokračovat projektová příprava akcí „Intenzifikace ÚV Lhota“ a „Rozšíření skupinového vodovodu 
Vyškov, větev Kobeřická“. V případě získání dotačních prostředků předpokládáme zahájení akce  
„ÚV Kašparov“. Dalším významným úkolem je pokračování v postupné rekonstrukci hlavních 
přivaděčů Skupinového vodovodu Vyškov. 
V oblasti likvidace odpadních vod má prioritu intenzifikace stávajících ČOV a to konkrétně 
projektová příprava „Intenzifikace ČOV Rousínov“ a „ČOV a kanalizace Krásensko“. V roce 2022 dále 
plánujeme intenzivně pokračovat v projektové přípravě akcí „Intenzifikace ČOV Bučovice“ 
a „Intenzifikace ČOV Hrušky“. V případě zajištění financování předpokládáme v roce 2022 zahájení 
realizace projektu „Kanalizace a ČOV Nemochovice“.  
Významnou prioritou pro rok 2022 je také dokončení rekonstrukce provozního areálu a sídla 
společnosti ve Vyškově.  
Mimo tyto projekty budou nadále pokračovat investice do rekonstrukcí infrastrukturního majetku 
tak, aby bylo zajištěno plnění Plánu financování obnovy infrastrukturního majetku. 

• Zvyšování kvality všech poskytovaných služeb – především při provozování vodovodů a kanalizací, 
ale i zkvalitňováním zákaznických služeb při všech administrativních úkonech – uzavírání smluv 
o dodávce vody, zavádění moderních způsobů odečtů, fakturace, plateb, poskytování 
ekonomických, technických a provozních informací odběratelům, stavebníkům i ostatním 
provozovatelům inženýrské a dopravní infrastruktury. 

• Práce s veřejností – zůstává trvale významným úkolem společnosti. Prostřednictvím inzerátů 
a odborně populárních článků v regionálních tiskovinách budeme pravidelně informovat o všech 
významných obchodních i provozních událostech. Budeme nadále rozšiřovat komunikaci 
prostřednictvím našich webových stránek i dalších forem elektronické komunikace. 

• Očekávaná hospodářská situace v roce 2022 – očekáváme obdobný vývoj jako v roce 2021. Bohužel 
nelze však vyloučit ani výraznější změny v hospodaření společnosti v případě pokračující pandemie 
Covid-19, mimořádný růst inflace nebo zhoršující se mezinárodní situace a s tím spojené případné 
dopady do provozu i ekonomiky společnosti. 

• Zabezpečení finanční stability – společnost je dlouhodobě finančně stabilní v provozní i investiční 
oblasti. Hospodářské i investiční plány jsou sestavovány tak, aby finanční stabilita nebyla ohrožena. 
Problémy by mohlo způsobit výrazné zhoršení platební morálky na straně našich zákazníků, 
způsobené například rozšířením druhotné platební neschopnosti ve více sektorech národního 
hospodářství. 
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6. Vlastní akcie 
Na počátku účetního období měla společnost ve vlastnictví akcie společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s. (dále jen „vlastní akcie“), které úplatně nabyla v minulých účetních obdobích, a to 1.547 ks 
vlastních kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 
1.000 Kč, tj. vlastní akcie v celkové nominální hodnotě 1.547.000 Kč. 
Společnost jako emitent akcií v tomto účetním období úplatně nabyla 18.672 ks vlastních kmenových 
akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč. Dále společnost 
po předchozím souhlasu valné hromady společnosti v tomto účetním období úplatně nabyla 13 ks 
vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč s omezenou 
převoditelností. V poslední řadě společnost v tomto účetním období úplatně nabyla 1 ks vlastní 
kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Celkem tedy společnost 
v tomto účetním období úplatně nabyla 18.686 ks vlastních kmenových akcií v celkové nominální 
hodnotě 18.686.000 Kč. 
Na konci účetního období měla spolu s vlastními akciemi, které společnost nabyla v předchozích 
účetních obdobích, ve vlastnictví celkem 20.233 ks vlastních akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 
1.000 Kč, tj. vlastní akcie v celkové nominální hodnotě 20.233.000 Kč, což činí necelých 2,16 % základního 
kapitálu. 
Společnost jako protihodnotu za vlastní kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě odkoupené 
od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 poskytla prodávajícím částku ve výši 550 Kč za 1 ks akcie, tj. celkem částku 
ve výši 277.750 Kč za 505 ks akcií. V období uvedeném v předchozí větě nabyla společnost vlastní akcie 
od těchto osob: Černý Stanislav, Čurdová Danuše Ing., Daňková Věra, Julínek Blahoslav, Kaňa Pavel Ing., 
Klečková Kristýna, Klodvig Miloslav, Klodvigová Věra, Kolářová Hana, Kolářová Jiřina JUDr., Košťál 
Bohuslav, Kozáková Anna, Křížová Dagmar, Kupčík Libor, Leznarová Marie, Maryšková Věra MUDr., 
Navrátilová Eva, Orságová Jana, Pilařová Jana Ing., Písařík Ladislav, Platil Jaroslav, Plisková Marie, 
Řežábek Václav, Soukeníková Ludmila, Spáčil Věroslav, Stachová Andrea Bc., Šafařík Ladislav, Škrobová 
Eliška Ing., Šobáň Jiří Ing. arch., Štark Zdeněk, Štefek Dušan, Urbánková Marcela, Vašíčková Bedřiška, 
Zahrádková Zdeňka, Zouhar Jan Ing. 
Společnost jako protihodnotu za vlastní kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě odkoupené 
od 18. 6. 2021 do 31. 12. 2021 poskytla prodávajícím částku ve výši 850 Kč za 1 ks akcie, tj. celkem částku 
ve výši 15.441.950 Kč za 18.167 ks akcií. V období uvedeném v předchozí větě nabyla společnost vlastní 
akcie od těchto osob: Bastl Pavel,  Černoch Petr, ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., Hadenová Hana, Hlásková 
Miloslava, Homolová Irena, Jelínek Jiří, Jerman Milan, Kašparová Marie, Klementová Květoslava, Kotásek 
Jiří, Koudelková Oldřiška, Kramář Vladimír Ing., Kučera Ladislav Ing., Kydalová Jarmila, Lehnert 
Václav Mgr., Malysiak Jiří Mgr., Michlová Marie, Mikeš Marek, Minařík Pavel Ing., Novák Jaromír Ing., 
Novotná Marta, Novotný Hynek, Pětivoký Tomáš Ing., Prčík Roman, Rybáriková Zuzana, Svoboda 
Zdeněk Ing., Šálková Lenka, Štefan Jiří, Štefek Dušan, Štěpánová Jarmila, Voháňková Marta, Voráčová 
Eva, Zapletalová Milada. 
Společnost odkoupila v období od 18. 6. 2021 do 31. 12. 2021 kmenové akcie na jméno v listinné podobě 
převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady společnosti za cenu 850 Kč za 1 ks akcie, tj. celkem 
zaplatila prodávajícím částku ve výši 11.050 Kč za 13 ks akcií. V období uvedeném v předchozí větě 
nabyla společnost vlastní akcie od těchto osob: Frank Miroslav Mgr. Ing., Jerman Milan, Kramář 
Vladimír Ing., Pětivoký Tomáš Ing. 
Společnost odkoupila v období od 18. 6. 2021 do 31. 12. 2021 kmenové akcie na jméno v listinné podobě 
za cenu 850 Kč za 1 ks akcie, tj. celkem zaplatila prodávajícímu částku ve výši 850 Kč za 1 ks akcie. 
V období uvedeném v předchozí větě nabyla společnost vlastní akcie od: Kramář Vladimír Ing. 
V průběhu účetního období nezcizila společnost žádné vlastní akcie. 
Důvodem nabytí vlastních akcií bylo umožnit akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti a kteří 
již nechtějí za stávající akcionářské struktury a strategických a investičních záměrů společnosti zůstat 
nadále akcionáři společnosti, aby mohli své akcie, které nejsou veřejně obchodovány, prodat 
společnosti. 
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Závěr 
Nedojde-li v průběhu roku k naprosto výjimečnému zhoršení některého z vnějších vlivů dotýkajících 
se naší společnosti, lze konstatovat, že společnost je dobře personálně, materiálově i finančně 
připravena ke splnění cílů a plánovaných úkolů v provozu, obnově i v investičním rozvoji společnosti. 
 
 
 

 
Kanalizace Vyškov - Dědice, SVN, stoka VSF - 1, oddělovací komory 

 
 
 

 
SV Vyškov - větev Ivanovická, objekt VDJ Ivanovice na Hané 
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Rekonstrukce areálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov 

 

 
Rekonstrukce areálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov 

 
 

F. Majetek a finanční situace 
Údaje o majetku a finanční situaci jsou zřejmé z přiložených tabulek. 
 

Vývoj kapitálu (v tis. Kč) 
2021 

(běžné 
úč.obd.) 

2020 
(minulé 
úč.obd.) 

2019 2018 

Vlastní kapitál celkem 1 313 392 1 305 221 1 265 975 1 251 472 
Základní kapitál 935 815 935 815 915 417 915 417 
Hospodářský výsledek účetního období 25 396 20 314 16 163 17 879 
Podíl zisku na akcii v Kč 27 22 18 19 
Vyplacená dividenda 0 0 0 0 

 
I v příštích letech se předpokládá další zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady, 
které jsou tvořeny výhradně již existujícím majetkem vodovodů a kanalizací v majetku akcionářů – obcí. 



 
  

 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  20 Výroční zpráva 2021  

Současně mohou být v budoucnu realizována i další zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými 
vklady určenými jako finanční zdroj na další rozvojové investice vodohospodářské infrastruktury. 
 
Účast společnosti na jiných osobách 
Společnost nemá žádné majetkové účasti na jiných osobách. 
 
1. Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období 
Představenstvo v souladu s platným zněním stanov společnosti navrhuje, mimo rozdělení části 
dosaženého zisku ve výši 5 % do rezervního fondu a části dosaženého zisku odpovídající částce, která 
představuje 2,5 % ze mzdových nákladů společnosti bez ostatních osobních nákladů za období roku 
2021, rozdělení zůstatku zisku do fondu rozvoje vlastního kapitálu.  
Nenavrhuje se výplata dividendy ani tantiémy. 
 

Rozdělení zisku v Kč Návrh 2021 
(běžné úč.obd.) 

2020 
(minulé úč.obd.) 2019 2018 

Disponibilní zisk celkem 25 396 016,79 20 313 463,94 16 162 876,33 17 879 410,28 
Rezervní fond 1 269 801,00 1 016 000,00 809 000,00 894 000,00 
Sociální fond 1 643 344,00 1 553 000,00 1 446 000,00 1 339 000,00 
Fond rozvoje vlast. kapitálu 22 482 871,79 17 744 463,94 13 907 876,33 15 646 410,28 
Rozdělený zisk celkem 25 396 016,79 20 313 463,94 16 162 876,33 17 879 410,28 
Nerozdělený zisk 0,00 0,00 0,00                  0,00 

 
G. Zpracovatelé výroční zprávy 
 
Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni 
V období po rozvahovém dni nedošlo k žádné události, která by měla významný vliv na informace 
uvedené v této výroční zprávě. 
 
Zpracovatelé zprávy 
Výroční zprávu zpracovali Ing. Jiří Piňos, člen představenstva, prokurista a ředitel společnosti, 
Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., ekonomický náměstek a Ing. Karel Hájek, výrobně – technický náměstek. 
 
Auditor účetní závěrky 
Auditorem účetní závěrky je firma AUDIT AK CONSULT, s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, 
682 01 Vyškov, číslo licence KA ČR č. 119. 
 
Čestné prohlášení 
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, 
které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, 
a.s. a jí vydaných cenných papírů, nebyly vynechány. 
Dále prohlašujeme, že účetní závěrky za poslední tři účetní období byly ověřeny auditorem a výrok 
uvedený ve výroční zprávě odpovídá skutečnosti. 
 
Ve Vyškově 10. března 2022 
 
 
 
 
Ing. Jiří Piňos                 Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.         Ing. Karel Hájek 
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H. Účetní závěrka za rok 2021 
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Příloha v účetní závěrce k 31. 12. 2021 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní 
jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 
 
Obecné informace 
1. Popis účetní jednotky  

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. 
Sídlo: Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 
Právní forma: akciová společnost 
Datum vzniku: 1. 12. 1993 
IČO: 49454587 
DIČ: CZ49454587 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Předmětem podnikání společnosti je: Zámečnictví, nástrojařství; Vodoinstalatérství; Obráběčství; Projektová 
činnost ve výstavbě; Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; Provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování; Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; Podnikání v oblasti nakládání 
s nebezpečnými odpady; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Výroba, 
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; Silniční motorová 
doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně a nákladní 
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. 
 
2. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 % 
Nejsou osoby podílející se na základní kapitálu účetní jednotky více než 20 %. 
 
3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku 
Základní kapitál má k 31. 12. 2021 hodnotu 935.815.000 Kč, splaceno bylo 935.815.000 Kč. 
V obchodním rejstříku došlo ke změnám v zapsaných osobách viz. bod 5. Členové statutárních a dozorčích orgánů 
k rozvahovému dni. Od 20. 12. 2021 byl zapsán jako prokurista Ing. Jiří Piňos. 
 
 
4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období 

 

Valná hromada akcionářů

Představenstvo
Ředitel společnosti

Výrobně technický náměstek

01 vodovod Vyškov

02 kanalizace Vyškov
03 vodovod a kanalizace Slavkov a Bučovice

05 vodovod Vyškov - okolí
technický úsek
provozní úsek

Ekonomický náměstek

oddělení účetnictví

oddělení zákaznického centra

oddělení práce a mezd

oddělení MTZ

Dozorčí rada
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5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 
Představenstvo: 

Titul, jméno, příjmení Funkce  Den vzniku členství Den skončení Den vzniku funkce 
Karel Jurka předseda 30. 5. 2019  30. 5. 2019 
Ing. Jiří Lukášek místopředseda 30. 5. 2019  30. 5. 2019 
Bc. Michal Boudný člen 30. 5. 2019   
Ing. Vlastislav Drobílek člen 30. 5. 2019   
PhDr. Jiří Horák, Ph.D. člen 30. 5. 2019  21. 12. 2021 
Mgr. Jan Růžička, Ph.D. člen 21. 12. 2021   
Ing. Vladimír Kramář člen 30. 5. 2019   
Ing. Jiří Piňos člen 30. 5. 2019   

Dozorčí rada: 
Titul, jméno, příjmení Funkce  Den vzniku členství Den skončení Den vzniku funkce 

Ing. Hynek Charvat předseda 30. 5. 2019  30. 5. 2019 
Jaromír Konečný, DiS. místopředseda 30. 5. 2019  30. 5. 2019 
Jiří Konkol člen 30. 5. 2019   
Mgr. Petr Obruča člen 30. 5. 2019   
Ing. Jiří Skokan člen 30. 5. 2019   

Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou 18. června 2021. 
 
6. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 % 
Společnost nemá žádný podíl v jiné účetní jednotce. 
 
7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

 
Položka 

Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků 
Běžné 

účetní období 
Minulé 

účetní období 
Běžné 

účetní období 
Minulé 

účetní období 
Průměrný počet zaměstnanců – fyzický 126,488 126,672 7 7 
Průměrný počet zaměstnanců – přepočtený 126,339 126,672 7 7 
Mzdové náklady 65.734 62.091 9.288 7.912 
 Běžné účetní období Minulé účetní období 
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů 947 883 

 
8. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
Členové představenstva a členové dozorčí rady pobírali za výkon své funkce v souladu s rozhodnutím valné 
hromady pravidelné měsíční odměny, které jim byly vypláceny dle schválených pravidel a uzavřených smluv 
o výkonu funkce. Členové představenstva, pokud to vyplývá z jejich uzavřené smlouvy o výkonu funkce, měli 
naturální příjem ve formě užívání služebního motorového vozidla pro soukromé účely. 
Členové představenstva a dozorčí rady neuzavřeli se společností žádné obchodní smlouvy, neobdrželi 
od společnosti žádné úvěry ani záruky na úvěry poskytnuté společností. Neexistují žádné další peněžní vztahy mezi 
společností a těmito osobami. 
 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MF č. 500/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. 
 
1. Způsob ocenění majetku  
1.1 Ocenění a způsob účtování zásob 
      Ocenění a účtování nakupovaných zásob 

a) ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují: 
          - nákupní cenu,  
          - vedlejší pořizovací náklady (zejména dopravné externí, aktivace vnitropodnikové přepravy),  

b) pro výdej ze skladu jsou používány 
          - metoda FIFO 
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      Ocenění zásob vytvořených vlastní činností  
Zásoby vytvořené vlastní činností účetní jednotka nevytváří. 

1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností  
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, dle zpracovaných 
kalkulací bez nákladů na správní režii a zisk. Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka nevytváří. 

1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 
Cenné papíry jiných společností ani jiné majetkové účasti společnost nemá. 

 
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny  
Reprodukční pořizovací cena nebyla v účetním období použita, neboť žádný majetek nebylo třeba takto oceňovat. 
 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
Odpisový plán účetních odpisů byl zpracován k datu založení společnosti a vycházel z odpisového plánu právního 
předchůdce. Vzhledem k potřebě účetního ocenění majetku, které by pravdivě zobrazovalo skutečné opotřebení 
majetku, byl od 1. ledna 1996 změněn. V návaznosti na zvýšení vstupní ceny HIM dle zákona č. 168/1998 Sb., 
byl odpisový plán změněn s účinností od 1. 1. 1998. Dále byl odpisový plán upraven od 1. 1. 1999 v návaznosti 
na změny daňových odpisů dle zákona č. 333/1998 Sb. a znovu od 1. 1. 2000 v souvislosti s upřesněním evidence, 
účtováním a odpisováním DHIM. Změna odpisového plánu od 1. 1. 2001 byla provedena z důvodu změny názvů 
z DHIM, HIM, DNIM a NIM na dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek–DHM a DNM. Od 1. 1. 2015 
byla provedena změna odepisování (změna % odpisu u vodovodních řadů) z původních 2,5 % na 4,3 %. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek 
Účetní jednotka stanovila, že jako hmotný majetek bude zařazen majetek, jehož pořizovací cena je vyšší 
než 80.000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. 
O pořízení hmotného majetku je účtováno na účet 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a na základě 
protokolu o převzetí a zařazení majetku je převeden na příslušný majetkový účet. 
 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek 
Účetní jednotka stanovila, že dlouhodobým drobným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je vyšší 
než 40.000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Výjimku tvoří pouze vodoměry se vstupní cenou od 5.001 Kč 
do 80.000 Kč, které budou vždy považovány za dlouhodobý drobný hmotný majetek. Pořízení dlouhodobého 
drobného majetku je účtováno na samostatný analytický účet 042 910-Pořízení drobného dlouhodobého 
hmotného majetku.         
Ostatní samostatné movité věci se vstupní cenou do 40.000 Kč, i když splňují dobu použitelnosti delší než 1 rok, 
nejsou dlouhodobým hmotným majetkem a je o nich účtováno jako o zásobách a to způsobem A. Tyto movité věci 
jsou členěny dle pořizovací hodnoty do 3 skupin: do 2.000 Kč, od 2.001 do 20.000 Kč a od 20.001 do 40.000 Kč. 
Samostatné movité věci od vstupní ceny vyšší než 2.001 Kč a ve výjimečných případech (dle rozhodnutí 
odpovědného pracovníka) i samostatné movité věci se vstupní cenou nižší než 2.000 Kč  jsou vedeny v operativní  
evidenci společnosti a tak inventarizovány. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek 
Účetní jednotka stanovila, že dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je vyšší 
než 80.000 Kč a doba využitelnosti je delší než 1 rok. 
O pořízení nehmotného majetku je účtováno na účet 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
a na základě protokolu o převzetí a zařazení majetku je převeden na příslušný majetkový účet. 
 
Drobný nehmotný majetek 
Účetní jednotka stanovila, že pro účely účetnictví nebude používat kategorii drobný nehmotný majetek  a veškerý 
nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 80.000 Kč bude účtovat prostřednictvím účtu 518 – Ostatní 
služby v příslušném analytickém členění. 
 
4. Odpisování  
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici 
v souladu s § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vycházela 
z předpokládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají. 
Způsob odpisování podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zvolí účetní 
jednotka vždy při zařazení předmětu do používání. 
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Dlouhodobý hmotný majetek  v pořizovací ceně vyšší než 80.000 Kč se odepisuje měsíčně od počátku prvního 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zařazen do užívání. Při výpočtu měsíčního odpisu se použije 
1/12 roční odpisové sazby, která je uvedena v odpisovém plánu. 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 40.001 Kč do 80.000 Kč a vodoměry od 5.001 Kč 
do 80.000 Kč se odepisují ve výši jedné poloviny pořizovací ceny v roce pořízení a zbývajících 50 % v roce 
následujícím. 
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 80.000 Kč se odepisuje 48 měsíců. 
 
5. Ocenění majetku reálnou hodnotou 
Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou. 
 
6. Opravné položky (v Kč) 
Opravné položky byly tvořeny pouze k pohledávkám. 

Operace Opravné položky 
Daňové Účetní Celkem 

Konečný stav OP k 31. 12. 2020 0 0 0 
tvorba v roce 2021 24.806 0 24.806 
rozpuštění v roce 2021 24.806 0 24.806 
Konečný stav OP k 31. 12. 2021 0 0 0 

Byl proveden odpis nevymahatelných pohledávek ve výši  24.897 Kč 
Účet 546.001 daňový odpis ve výši                  24.806 Kč 
Účet 546.999 nedaňový odpis ve výši                        91 Kč 
 
7. Přepočet cizích měn na českou měnu 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní 
bankou ke dni uskutečnění účetního případu. 
 
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky 
 
1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období 
Za minulé účetní období nebyl doměrek daně. 
 
1.2 Dlouhodobé úvěry 
V souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce areálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.“ byl 
k zajištění financování investiční akce poskytnut dlouhodobý investiční úvěr v celkové výši 118.500.000 Kč s jeho 
postupným čerpáním nejpozději do 31. 12. 2022. Současně bylo sjednáno splácení jistiny od 31. 1. 2021 
s pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 987.500 Kč. Úrokové náklady jsou hrazeny měsíčně ve výši 0,99 % p. a. 
ze zůstatku jistiny. 

Rok splatnosti Úvěry celkem (ke splacení) 
rok 2021 11.850 
rok 2022 11.850 
rok 2023 a dále 79.878 
CELKEM 103.578 

 
1.3 Rozpis odložené daně ze zisku 

Položka Částka 
Odložený daňový závazek (rok 2021 – účtováno výsledkově) 774 
Odložená daňová pohledávka – vklady majetku (rok 2021 - účtováno rozvahově) 0 
Odložená daň vykázaná v účetní závěrce 65.763 

 
1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
Přijaté dotace:  
v souvislosti s projektem „SV Vyškov – větev Ivanovická“         dotace MŽP v roce 2021: 10.643.425,04 Kč 

dotace MŽP v roce 2020: 16.360.395,46 Kč 
v souvislosti s projektem „Prameniště Krásensko - nový vodní zdroj“ dotace MŽP v roce 2020:       671.964,00 Kč 
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v souvislosti s projektem „Rozšíření SV Vyškov - větev Švábenická“  dotace MŽP v roce 2020:     57.375,00 Kč 
dotace MŽP v roce 2019: 23.060.953,47 Kč 
dotace MŽP v roce 2018:  30.780.542,68 Kč 

 
1.5 Rozpis mank a přebytků u zásob 
Manka nebo přebytky u zásob se v uplynulém účetním období nevyskytly. 
 
2. Významné události po datu účetní závěrky 
Účetní jednotka prohlašuje, že v období od data účetní závěrky do data, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisku 
a ztráty schváleny k předání mimo účetní jednotku, nedošlo k žádné události, která by měla podstatný vliv 
pro hodnocení údajů a informací v nich uvedených. Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého 
trvání účetní jednotky. 
Účetní jednotka dále sděluje, že dne 21. 2. 2017 zahájilo Ministerstvo financí ČR (dále jen „MF ČR“) cenovou 
kontrolu zaměřenou na dodržování podmínek pro stanovení věcně usměrňovaných cen. Dne 23. 7. 2018 předložilo 
MF ČR účetní jednotce protokol s kontrolním zjištěním spočívajícím v tvrzení MF ČR, že účetní jednotka zahrnula 
v kontrolovaných obdobích do kalkulace cen takové náklady, které nelze uznat za ekonomicky oprávněné náklady. 
Tím měl vzniknout nepřiměřený majetkový prospěch a účetní jednotka měla být důvodně podezřelá z naplnění 
skutkové podstaty přestupku ve smyslu zákona o cenách. Účetní jednotka dne 3. 8. 2018 podala námitky proti 
kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o cenové kontrole. Následně dne 4. 9. 2018 obdržela účetní jednotka 
od MF ČR vyřízení námitek, kdy MF ČR částečně vyhovělo námitce č. 4, a to co do výše vyčíslení neoprávněného 
majetkového prospěchu s tím, že tato skutečnost bude došetřena. 
Účetní jednotka obdržela požadavek MF ČR na dodání dalších podkladů, které v září a listopadu 2018 poskytla. Dne 
7. 5. 2019 obdržela účetní jednotka dodatek k protokolu, kde byl nepřiměřený majetkový prospěch snížen na méně 
než 2/3 jeho původní výše, ale kontrolní zjištění bylo nově rozšířeno o údajné zjištění, že účetní jednotka 
neuchovala podklady prokazující dodržení pravidel regulace pro sestavení kalkulace ceny vody. Dne 20. 5. 2019 
účetní jednotka podala námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v dodatku k protokolu o cenové kontrole. 
Následně dne 21. 6. 2019 obdržela účetní jednotka od MF ČR vyřízení námitek, kdy MF ČR všechny námitky zamítlo. 
Dne 6. 8. 2019 obdržela účetní jednotka oznámení o zahájení správního řízení ve věci porušení ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Poté 
účetní jednotka opakovaně nahlížela do správního spisu a při osobních jednáních sdělovala správnímu orgánu 
své postoje k vytýkaným údajným porušením cenových předpisů. Následně obdržela účetní jednotka vyrozumění 
o tom, že byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí, a účetní jednotce MF ČR sdělilo, 
že se má možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit ke všem podkladům. Dne 20. 12. 2019 bylo prostřednictvím 
advokátní kanceláře odesláno vyjádření se ve věci správního řízení pro údajné porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. 
c) a ustanovení § 11 odst. 2 zákona o cenách s návrhem na doplnění dokazování.  
V průběhu sledovaného účetního období bylo společnosti prostřednictvím jejího právního zástupce Mgr. Martina 
Bauera, advokáta, doručeno dne 4. 8. 2021 usnesení Ministerstva financí ČR ze dne 28. 7. 2021, 
č.j. MF-18233/2019/16-14, kterým bylo rozhodnuto o tom, že předmětné správní řízení vedené se společností 
se předává Specializovanému finančnímu úřadu, se sídlem nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 – 
Holešovice (dále jen "SFÚ"), jako věcně příslušnému správnímu orgánu. Ministerstvo financí ČR usnesení 
odůvodnilo tím, že výkon cenové kontroly fyzických a právnických osob náleží Specializovanému finančnímu úřadu, 
což společnost v rámci cenové kontroly dlouhodobě v rámci svých podání namítala. Odůvodnění tohoto usnesení 
se opírá i o rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2021, č.j. 8A 124/2020-65, kterým soud rozhodl, 
že Ministerstvo financí ČR je nepříslušné k výkonu cenové kontroly fyzických a právnických osob, týkající se cen 
vodného a stočného. Ze strany SFÚ nebyl vůči společnosti učiněn do dne vyhotovení této výroční zprávy žádný 
procesní úkon, tedy SFÚ  ani nezahájil správní řízení, jehož předmětem by bylo shora uvedené tvrzené porušení 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 11 odst. 2 zákona o cenách ze strany společnosti. S ohledem na dobu, 
kdy k tvrzenému porušení mělo dojít, má právní služba společnosti za to, že případné přestupky či správní delikty 
jsou již promlčeny, a to v celém rozsahu. Pokud v průběhu účetního období, v rámci kterého je tato výroční zpráva 
vyhotovována, nebude jakékoli správní řízení ze strany SFÚ zahájeno, bude společnost důvodně považovat celou 
tuto věc za definitivně skončenou. 
Vedení společnosti opakovaně zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, 
že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. I když v době zveřejnění této účetní závěrky 
vedení společnosti nezaznamenalo významný pokles tržeb, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat 
budoucí dopady této pandemie na činnost společnosti. Vedení společnosti bude nadále pokračovat v monitorování 
potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost 
a její zaměstnance. 
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V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí různá sankční opatření 
vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Tato opatření mohou mít 
přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí hospodářskou situaci Společnosti a související ocenění majetku a závazků. 
Jelikož v současné době nelze odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze konkrétní 
dopady v současnosti spolehlivě určit. Vedení Společnosti se nicméně na základě vyhodnocení všech aktuálně 
dostupných informací domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti není ohrožen, a tudíž použití 
tohoto předpokladu pro sestavení účetní závěrky je i nadále vhodné, a v současnosti ani neexistuje významná 
nejistota týkající se tohoto předpokladu. 
 
3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 
3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (v Kč) 

Skupina 
majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 
Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Běžné období 

Pozemky 8.591.108 7.919.608 -- -- 8.591.108 7.919.608 671.500  
Stavby 1.953.101.157 1.886.642.152 824.823.227 770.212.042 1.128.277.930 1.116.430.110 68.134.817 1.675.812 
Hmotné movité 
věci a jejich 
soubory 

306.490.862 294.709.843 242.030.768 223.983.665 64.460.094 70.726.178 15.865.677 4.084.658 

z toho: 
- stroje, přístroje, 
  zařízení 

250.777.986 239.925.482 198.510.164 184.938.258 52.267.822 54.987.224 13.977.246 3.124.742 

- dopravní 
prostředky 55.259.202 54.330.687 43.206.292 38.773.691 12.052.910 15.556.996 1.888.431 959.616 

- inventář 453.674 453.674 314.312 271.716 139.362 181.958 -- -- 
Ostatní DHM 4.310 4.310 4.310 4.310 -- -- -- -- 
Nedokončený 
DHM (vč. záloh) 172.935.430 117.747.907 -- -- 172.935.430 117.747.907 -- -- 

Celkem 2.441.122.867 2.307.023.820 1.066.858.305 994.200.017 1.374.562 1.312.823.803 84.671.994 5.760.470 
 
3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku (v Kč) 

Skupina 
majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 
Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Běžné 
období 

Software 11.913.995 11.516.044 11.522.562 10.933.052 391.433 582.992 462.496 64.545 
Ocenitelná práva 136.000 136.000 136.000 136.000 -- -- -- -- 
Nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje 1.161.700 1.161.700 1.161.700 1.161.700 -- -- -- -- 

Ostatní DNM 9.439.732 9.439.732 9.322.060 9.004.333 117.672 435.399 -- -- 
Nedokončený DNM 10.483 10.483  -- 10.483 10.483 -- -- 
Celkem 22.661.910 22.263.959 22.142.322 21.235.085 519.588 1.028.874 462.496 64.545 

 
3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 
Účetní jednotka prohlašuje, že nepořizuje majetek formou finančního pronájmu.  
 
3.4 Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (v Kč) 
Některé z položek majetku jsou uvedeny jmenovitě v tabulce: 

Skupina Položka majetku Přírůstky 
Úbytky 

Pořizovací 
cena 

Zůstatková 
cena 

DHM Rekonstrukce administrativní budovy stř.10 96.330.197   
DHM Výměna přívodného řadu surové vody 16.130.320   
DHM SV Vyškov – větev Ivanovická 12.976.155   
DHM Kanalizace Vyškov-Dědice, sídliště Víta Nejedlého, stoka VSF-1 7.345.374   
DHM Vodovod Vyškov, přívodný řad B z VDJ Lhota do RVS Rychtářov 6.846.068   
DHM Pořízení strojů nezahrnovaných do rozpočtů staveb a jiných investic 6.077.187   
DHM Kanalizace Vyškov, ul. Luční 6.013.223   
DHM Traktorbagr – JCB 3CX 2.283.100   
DHM ČOV Hrušky - intenzifikace 1.732.122   
DHM Rekonstrukce vodárenského dispečinku 1.484.840   
DHM ÚV Lhota - intenzifikace 1.401.457   
DHM Vodovod Slavkov u Brna, ul. Tyršova 1.156.440   
DHM SV Pustiměř, výtlačný řad V (Zelená Hora) 1.054.283   
DHM VDJ Drnovice 916.190   
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DHM ČOV Bučovice - mechanické předčištění 905.907   
DHM ČS Kašparov 893.689   

 
3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (v Kč) 

Název majetku Pořizovací cena 
Běžné účetní období Minulé účetní období 

Majetek sk. B 10.794.141,05 10.691.001,99 
Majetek sk. C 4.483.723,98 3.996.139,65 
Ostatní 94.574.40 94.574,40 
Celkem 15.372.439,43 14.781.716,04 

 
3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
Společnost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem. 
 
3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním 
Společnost nevlastní takový majetek. 
 
3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry, majetkové účasti, deriváty a dluhopisy 
Společnost nemá žádné majetkové účasti, deriváty a dluhopisy. 
 
3.9 Stav pronajatého dlouhodobého hmotného majetku a společností provozovaného k 31. 12. 2021 
Z důvodu novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, došlo k 31. 12. 2005 k ukončení komplexních pronájmů 
a hodnota pronajatého majetku evidovaná v účetnictví je nulová. 
Od roku 2004 je majetek provozován na základě nových smluv. Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná 
o komplexní pronájem (s možností odpisu u nájemce) není hodnota tohoto pronajatého majetku zachycena 
v účetnictví. 
 
4. Vlastní kapitál 
4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 
Změny vlastního kapitálu jsou uvedeny v příloze „Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti“. 
 
4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období (v Kč) 

Položka Částka 
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 20.313.463,94 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu 1.016.000,00 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) sociálního fondu 1.553.000,00 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti 17.744.463,94 

 
4.3. Návrh na rozdělení zisku 
4.3.1 Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období (v Kč) 

Položka Částka 
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 25.396.016,79 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu 1.269.801,00 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) sociálního fondu 1.643.344,00 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti 22.482.871,79 

 
4.4. Základní kapitál 

Druh akcií 
Běžné účetní období Minulé účetní období 

Počet akcií Jmenovitá 
hodnota 

Počet akcií Jmenovitá 
hodnota 

Akcie na jméno v listinné podobě 904.016 1.000 Kč 904.016 1.000 Kč 
Akcie na majitele v zaknihované podobě 31.798 1.000 Kč 31.798 1.000 Kč 
Akcie na jméno v listinné podobě 1 1.000 Kč 1 1.000 Kč 
CELKEM 935.815  935.815  
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4.5. Vlastní akcie 
Vlastní akcie Běžné účetní období Minulé účetní období 

Počet vlastních akcií 20.233 1.547 
Jmenovitá hodnota vlastních akcií 20.233 1.547 
Nabývací hodnota vlastních akcií 16.408 677 

 
5. Pohledávky a závazky 
5.1 Pohledávky 

Krátkodobé pohledávky Běžné účetní období Minulé účetní období 
CELKEM 69.232 65.907 
- pohledávky z obchodních vztahů 4.128 4.150 
   - z toho odběratelé 4.068 4.049 
- krátkodobé poskytnuté zálohy 59 40 
- ostatní pohledávky 65.045 61.717 
   - z toho daňové pohledávky 0 567 
   - z toho dohadné účty aktivní 64.960 61.079 

  
Časová struktura krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztahů Celkem 

Pohledávky do lhůty splatnosti 2.646 
Po lhůtě splatnosti: do 30 dnů 1.358 
Po lhůtě splatnosti: od 30 dnů do 90 dnů 74 
Po lhůtě splatnosti: od 90 dnů do 365 dnů 50 
Po lhůtě splatnosti: nad 365 dnů 0 
CELKEM 4.128 

 
5.2 Závazky 

Krátkodobé závazky Běžné účetní období Minulé účetní období 
CELKEM 56.145 63.001 
- závazky z obchodních vztahů 22.235 16.371 
   - z toho dodavatelé 21.659 16.007 
- krátkodobé přijaté zálohy 17.022 14.907 
- ostatní závazky 16.888 31.723 
   - z toho závazky k zaměstnancům 6.045 5.156 
   - z toho odvody z mezd 3.373 3.202 

 
Časová struktura krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů Celkem 

Závazky do lhůty splatnosti 22.235 
Po lhůtě splatnosti: do 30 dnů 0 
Po lhůtě splatnosti: od 30 dnů do 90 dnů 0 
Po lhůtě splatnosti: od 90 dnů do 365 dnů 0 
Po lhůtě splatnosti: nad 365 dnů 0 
CELKEM 22.235 

 
Společnost neeviduje závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 
závazky na veřejné zdravotní pojištění po lhůtě splatnosti a daňové nedoplatky u místně příslušného finančního 
úřadu. 
 
5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině   
Pohledávky a závazky k podnikům ve skupině se nevyskytují. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. hospodaří 
samostatně a není součástí žádné skupiny. 
 
5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva   
Ve společnosti se pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva nevyskytují. 
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5.5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze   
Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze se ve společnosti nevyskytují. 
 
6. Rezervy 
V běžném účetní období nebyla vytvořena žádná rezerva. 
 
7. Výnosy z běžné činnosti 
Tržby společnosti jsou realizovány pouze v tuzemsku. Výnosy v zahraničí společnost nemá. Výnosy jsou tvořeny 
především z vodného ve výši 159.381 tis. Kč, stočného 137.336 tis. Kč a ostatních služeb 9.270 tis. Kč. 
 
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj  
Společnost nemá žádné výdaje na výzkum a vývoj. 
 
 
Sestaveno dne: 
 
 
10. března 2022 

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku: 
 
 

Ing. Petra Vinčálková 
hlavní účetní 

Osoba odpovědná za účetnictví: 
 
 
 

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M. 
ekonomický náměstek 

Podpis statutárního zástupce: 
 
 
 

Ing. Jiří Piňos 
prokurista 
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I. Zpráva dozorčí rady, vyjádření k přezkoumání účetní závěrky a návrhu 
na rozdělení zisku 

 
Dozorčí rada souhlasí se zprávou představenstva, která popisuje podnikatelskou činnost společnosti 
a stav jejího majetku v roce 2021. Dále potvrzuje, že představenstvo společnosti plní úkoly uložené 
valnou hromadou, že ve všech rozhodnutích představenstva je respektován zákon a jsou v souladu 
se stanovami společnosti. 
 
Dozorčí rada provedla dne 24. března 2022 kontrolu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. 
Na základě zjištění, že účetní závěrka podává věrný obraz aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku 
hospodaření v souladu s českými účetními předpisy, dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s. doporučuje valné hromadě schválit: 
 
1) Výsledky hospodaření a roční účetní závěrku za rok 2021 
2) Předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2021 
 
Za dozorčí radu: Ing. Hynek Charvat, Jaromír Konečný, DiS.,  Jiří Konkol, Mgr. Petr Obruča, Ing. Jiří Skokan 
Dozorčí rada souhlasí se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku v roce 2017. Dále potvrzuje, že představenstvo společnosti plní úkoly uložené valnou 
hromadou, že ve všech rozhodnutích představenstva je respektován zákon a jsou v souladu se stanovami 
společnosti. 
 
Dozorčí rada provedla dne 16. března 2018 kontrolu řádné účetní závěrky a posoudila návrh na rozdělení 
zisku. Na základě zjištění, že účetní závěrka skutečně podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů, 
výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy, dozorčí rada společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. doporučuje valné hromadě schválit: 
 
1) Výsledky hospodaření a roční účetní závěrku za rok 2017 
2) Předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2017 
 
 
              Ing. Vladimír Coufal, Ing. Vlastislav. Aleš Navrátil 
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J. Zpráva nezávislého auditora 
o ověření účetní závěrky a o ověření výroční zprávy k 31. 12. 2021 
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