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Úvodní slovo:

Vážení akcionáři,

rok 2021 znamenal pro naši společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. zatěžkávací zkoušku, kdy naše působení dru-
hým rokem výrazně ovlivnila pandemie onemocnění COVID-19, ke které se přidaly kvalitativní problémy s pitnou vodou 
na vodním zdroji Nová Ves u Pohořelic, které ovlivnily zásobování obyvatel pitnou vodou v okolí. Přesto se nám v rámci 
možností podařilo vyrovnat i s těmito nepříjemnými událostmi, naopak výčet úspěšných projektů, které jsme v minulém 
roce realizovali nebo zahájili, je velmi slibný. 

Hospodaření společnosti v roce 2021 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 3 939 tis. Kč. Odběratelům 
jsme vyfakturovali 5 344 tis. m3 vody pitné a 3 459 tis. m3 vody odpadní. Celkové tržby a výnosy činily 434 541 tis. Kč, 
celkové náklady 430 602 tis. Kč.

V roce 2021 také společnost vykoupila na základě rozhodnutí valné hromady 808 ks vlastních akcií.

Z významných investičních akcí jsme dokončili opravu havarijního stavu v rámci akce „Břeclav – ulice 17. listopadu – ka-
nalizace“. Zahájili jsme dvě dotační investiční akce, které realizujeme na základě smluv o spolupráci pro města Pohořelice 
a Mikulov, a sice „Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace“ a „Mikulov, ulice Valtická - část kanalizace a Mušlov – kanalizace“. 
Stejně tak byla zahájena investice do vlastního majetku na Úpravně vody Lednice, kde vzniká nové kalové hospodářství. 

Na základě pilotního projektu jsme získali satelitní data o skrytých únicích vody z naší vodovodní sítě a většinu z nich se 
nám podařilo opravit a snížit tak všechny negativní dopady těchto technických ztrát. Provedli a vyhodnotili jsme také pi-
lotní projekt dálkového odečtu vodoměrů a na základě jeho výsledků budeme v rozšiřování těchto technických možností 
pokračovat v následujících letech.

V rámci společnosti také začala působit tisková mluvčí paní Eliška Windová, která se stará o mediální obraz naší společ-
nosti a o sociální sítě, kde jsme v roce 2021 taktéž započali s naší aktivitou.

V červnu 2021 jsem byl jmenován do funkce ředitele společnosti a z toho důvodu jsem opustil představenstvo a post 
jeho předsedy. Do představenstva byl nově zvolen starosta Města Břeclav Svatopluk Pěček, následně představenstvo 
zvolilo svým předsedou Dalibora Nedělu, novým místopředsedou se stal Ondřej Ďuriš. Ve stejném měsíci byli pracovníci 
naší společnosti a naše technika nasazeni v Hruškách a Moravské Nové Vsi, kde pomáhali odstraňovat následky ničivého 
tornáda.

Po celý rok jsme vedli intenzivní jednání ve věci zabezpečení dodávky pitné vody pro připravovanou lázeňskou rekreační 
zónu v Pasohlávkách a snažili se docílit kvalitativního zlepšení dodávané pitné vody v obcích zásobovaných z vodního 
zdroje Nová Ves, což se částečně podařilo koncem roku dokončením rekonstrukce přívodního řadu mezi Šakvicemi  
a Popicemi.
Během podzimu byla také provedena analýza společnosti v personální oblasti, v rámci které proběhlo také dotazníkové 
šetření mezi zaměstnanci společnosti. Doporučení analýzy jsou postupně realizována.

Přestože byl rok 2021 rokem náročným, přinesl nám především mnoho pozitivního a věřím, že tomu tak bude i v letech 
následujících.

   Milan Vojta, MBA, M.A.
   ředitel společnosti
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
za rok 2021 a o stavu jejího majetku

Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Vám předkládá zprávu o podnikatel-
ské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku.

Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2021 v tomto složení:
Milan Vojta, MBA, M.A. – předseda představenstva, Ing. Dalibor Neděla a pan Bořivoj Švásta – místopředsedové předsta-
venstva a členové představenstva Mgr. Ondřej Ďuriš, RNDr. Libor Kabát, Bc. Miroslav Novák, DiS a PaedDr. Hana Potmě-
šilová. Ke dni 31. 5. 2021 se na vlastní žádost vzdal funkce člena představenstva pan Milan Vojta, MBA, M.A. Valná hromada 
zvolila nového člena představenstva pana Bc. Svatopluka Pěčka. Od 15. 6. 2021 pracovalo představenstvo společnosti  
ve složení:
Ing. Dalibor Neděla – předseda představenstva, Mgr. Ondřej Ďuriš a pan Bořivoj Švásta – místopředsedové představenstva 
a členové představenstva RNDr. Libor Kabát, Bc. Miroslav Novák, DiS, Bc. Svatopluk Pěček a PaedDr. Hana Potměšilová.

Aktivity společnosti v roce 2021 byly v souladu s předmětem podnikání zaměřeny na výrobu a dodávku pitné vody  
a na odvádění a čištění odpadních vod. 
V těchto základních činnostech nedošlo v průběhu minulého roku k žádným změnám. Společnost zajistila plynulý provoz 
ve všech těchto základních oblastech činnosti.

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a je rovněž provozova-
telem majetku, který vlastní. Dále na základě uzavřených smluv o provozování spravuje vodohospodářský majetek, který 
je ve vlastnictví měst a obcí, případně jiných vlastníků.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav provozuje tři vlastní zdroje pitné vody s úpravou vody, zdroje vody bez úpravy, 
vodojemy, čerpací stanice a 1 001 km vodovodních sítí. 
Pitnou vodu dodáváme téměř 37 tisícům smluvních odběratelů. V roce 2021 bylo fakturováno 5 mil. 344 tis. m3 pitné vody. 
Oproti roku 2020 byla fakturace vyšší o 99 tis. m3. 
V roce 2021 došlo z doposud neznámých důvodů ke zhoršení kvality pitné vody v ukazateli „dusičnanový dusík“ ve 
vodním zdroji Nová Ves. Jedná se zřejmě o kombinaci antropogenních, geologických a klimatických vlivů, které způsobily 
zvýšení koncentrací dusičnanů v pitné vodě nad přípustnou hodnotu (50 mg/l). Na základě těchto skutečností, a protože 
v současné době nelze zabezpečit zásobování vodou jiným zdrojem vody, bylo dle §3a odst. 1 zákona č.258/2000 Sb. po-
žádáno o určení mírnějšího hygienického limitu. Na základě tohoto rozhodnutí může být dodávána voda jako voda pitná 
i nadále, s výjimkou použití na pití a přípravu stravy pro děti a těhotné ženy. 
Výsledky kvality dodávané vody pro obce se stanovenou výjimkou jsou zveřejňovány na webových stránkách společnosti 
(www.vak-bv.cz / informace pro zákazníky / kvalita vody / vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích s určeným mír-
nějším hygienickým limitem).
Na základě provedených provozních opatření dochází k omezování počtu obcí zásobovaných jen vodou  z vodního zdroje 
Nová Ves.

V rámci odvádění a čištění odpadních vod naše společnost vlastnila a provozovala v minulém roce čistírny odpadních vod 
a stokové sítě v městech a obcích Břeclav, Cvrčovice, Hustopeče, Kobylí, Lednice, Mikulov, Nová Ves, Podivín, Pohořeli-
ce, Rakvice, Smolín, Valtice a Velké Pavlovice. Na základě smluv o provozování ČOV a stokových sítí, uzavřených s jejich 
majiteli, provozovala naše společnost ČOV a stokové sítě v obcích Hlohovec, Kostice, Lanžhot, Novosedly, Nový Přerov  
a Perná. Na námi provozovaných kanalizačních sítích o délce 305 km je celkem 58 čerpacích stanic a 15 čistíren odpadních 
vod. Přes námi provozované ČOV proteklo v roce 2021 celkem 6 581 tis. m3 odpadních a srážkových vod.
 
Na kanalizační síť je celkem napojeno 17 725 smluvních odběratelů. Množství fakturovaných odpadních vod a to 3 mil. 
459 tis. m3 bylo o 8 tis. m3 vyšší než v roce minulém. 

V roce 2021 dosáhla společnost podle zpracované účetní závěrky celkových tržeb a výnosů ve výši 434 mil. 541 tis. Kč. 
Oproti roku minulému se tržby a výnosy zvýšily o 27 mil. 915 tis. Kč.    
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Tržby za vodné a stočné v celkové částce 408 mil. 510 tis. Kč tvořily 94 % celkových tržeb a výnosů dosažených v roce 
2021. Meziročně se zvýšily tržby za vodné a stočné o 23 mil. 355 tis. Kč. Pro rok 2021 se cena pitné vody zvýšila o 2,- Kč 
za m3 na 45,40 Kč za m3 vyčísleno bez DPH. Cena za odvod odpadních vod se pro rok 2021 zvýšila na 49,70 Kč za m3, 
vyčísleno bez DPH, což představovalo zvýšení ceny o 2,60 Kč za m3 bez DPH. 
                                                            
V rámci ostatních činností provádíme především stavebně-montážní práce zaměřené na pořízení vodovodních přípojek  
a na rekonstrukci vodohospodářského majetku, dále na služby jako jsou provozování vodovodů a kanalizací, výkony kana-
lizačních vozidel, práce laboratoří a podobně. Tržby z těchto ostatních činností představovaly v roce 2021 6 % celkových 
tržeb a výnosů.
                                                             
Společnost na svoji činnost v roce 2021 vynaložila náklady v celkové výši 430 mil. 602 tis. Kč. Oproti minulému roku se 
náklady zvýšily o 7,1 %. 

Výraznějšího meziročního zvýšení jsme zaznamenali u položek spotřeba materiálu, nákladů na dodavatelské opravy  
a udržování, osobní náklady a odpisy investičního majetku. Ostatní položky nákladů byly v relaci roku 2020 nebo nižší. 

Výsledkem hospodaření za rok 2021 je zisk ve výši 3 mil. 939 tis. Kč. 

Významnou složkou naší činnosti je rozvoj společnosti, a to investiční výstavbou. Hlavní důraz je kladen na modernizace 
a rekonstrukce stávajících vodohospodářských kapacit.  

Společnost na investiční výdaje v roce 2021 použila částku 98 mil. 680 tis. Kč (včetně splátek investičního úvěru). Tyto 
investiční výdaje byly financovány jednak z vlastních zdrojů společnosti, částka 4 mil. 647 tis. Kč byla hrazená z dotací.

Mimo stavebních investic byly z investičních prostředků hrazeny povinné splátky bankovního úvěru u Komerční banky, a.s. 
a nákup strojů a zařízení a výkupy pozemků. 
                  
Stav majetku společnosti je vyčíslen v účetní Rozvaze k datu 31. 12. 2021, která je součástí řádné roční účetní závěrky 
sestavené k 31. 12. 2021 a je zveřejněna ve Výroční zprávě.
                                                                
Podle sestavené rozvahy k datu 31. 12. 2021 vykazuje společnost stav aktiv a stav pasiv ve výši 1 miliarda 791 milionů 423 
tis. Kč.

Konstatujeme, že se stav aktiv a pasiv oproti stavu k 1. 1. 2021 zvýšil, a to o částku 81 milionů 451 tis. Kč. 

Dlouhodobý majetek, kam patří hmotný a nehmotný majetek společnosti, tvoří 82 % hodnoty aktiv. V porovnání se 
skutečností roku 2020 se hodnota dlouhodobého majetku zvýšila o 737 tis. Kč. Účetní stav nedokončených hmotných 
investic se v roce 2021 zvýšil o 38 mil. 474 tis. Kč. 

Hodnota oběžných aktiv, další složky aktiv, se meziročně zvýšil o 70 mil. 929 tis. Kč. Důvodem změny je zvýšení stavu 
jiných pohledávek (především pohledávek na dotace za SFŽP v návaznosti na investiční akce Mikulov – ulice Valtická, část 
kanalizace a Mušlov – kanalizace ve výši 25 mil. 112 tis. Kč a Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace ve výši 18 mil. 876 tis. 
Kč), rovněž se zvýšil stav peněžních prostředků na bankovních účtech společnosti.

Stav pasiv se rovněž zvýšil v návaznosti na stav aktiv, a to o již zmiňovaných 81 milionů 451 tis. Kč.

Vlastní kapitál v hodnotě 1 miliarda 472 milionů 466 tis. Kč tvoří 82 % hodnoty pasiv.
Podstatnou část vlastního kapitálu tvoří základní kapitál společnosti. 
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2021 zapsaný v obchodním rejstříku vykazuje stav 1 miliarda 154 milionů 577 tis. Kč.
Společnost k 31. 12. 2021 odkoupila celkem 3 493 kusů akcií od drobných akcionářů v hodnotě 3 miliony 279 tis. Kč.
                                                

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1 milion 154 tisíc 577 kusů akcií o nominální hodnotě 1 000,- Kč za akcii.
Počet akcií na majitele činí 53 239 kusů, z toho je ve vlastnictví společnosti 3 493 akcií.
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Počet akcií na jméno činí 1 milion 101 tis. 338 kusů, společnost vlastní jednu akcii.  

Akcie jsou zaknihované u CDCP nebo vydané jako listinné. Za peněžité a nepeněžité vklady jsou vydávány akcionářům 
listinné akcie.
Společnost vede seznam akcionářů mající akcie na jméno.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovládanou osobou ve smyslu zákona o obchodních korporacích.
Dominantní postavení měst a obcí v naší společnosti je dáno tím, že města a obce vlastní 96,14 % všech akcií společnosti.
       

Hospodaření společnosti za rok 2021 skončilo ziskem ve výši 3 939 tis. Kč.

Návrh na rozdělení a použití zisku roku 2021 je Vám předložen v písemné podobě.  Předkládaný návrh rozdělení vytvo-
řeného zisku navrhuje provést dotaci rezervním fondům a dotaci sociálnímu fondu podle pravidel schválených předsta-
venstvem společnosti. 

Na základě uvedených skutečností mohlo představenstvo akciové společnosti konstatovat, že hospodaření společnosti  
v roce 2021 bylo úspěšné. Uvedené výsledky dokladují, že se ve stabilizaci vodárenské společnosti podařilo opět pokročit. 
Je to výsledek společného úsilí orgánů společnosti, managementu a zaměstnanců společnosti.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem našim akcionářům za projevenou důvěru a podporu.  

Břeclav, 29. dubna 2022 

                                                                       Představenstvo společnosti
                                                                  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s

VDJ Hustopeče
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I. Základní Údaje O akcIOvé spOlečnOstI

 Obchodní firma:   Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 Sídlo:    Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
 Právní forma:  Akciová společnost
 IČ:      494 55 168
 DIČ:   CZ49455168

Akciová společnost byla založena dne 25. 10. 1993 podle § 172 Obchodního zákoníku.
Dne 1. 1. 1994 byla akciová společnost zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 1176.

předmět podnikání (viz stanovy čl. 5): 
    
 – provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
 – diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí,
 – provádění analýz vzorků vod,
 – montáž měřidel,
 – podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
 – projektová činnost ve výstavbě,
 – provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 – silniční motorová doprava,
 – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Společnost není součástí žádného koncernu, nemá přímou ani nepřímou účast v žádné osobě a není součástí konsolidač-
ního celku. Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
       
Společnost nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

péče o životní prostředí, služby veřejnosti

Veškeré práce prováděné v rámci akciové společnosti jsou realizovány tak, aby byly v maximální možné míře minima-
lizovány nepříznivé dopady naší činnosti na životní prostředí. Největší přínos k ochraně životního prostředí má námi 
zajišťované odvádění a čištění odpadních vod. Modernizací čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) a postupnou obnovou 
původního technologického zařízení udržujeme vysokou účinnost čištění odpadních vod, a to i v ukazatelích znečištění 
stanovených jako celkový dusík a fosfor. Díky pečlivému řízení provozu technologických linek čistíren odpadních vod se 
daří udržovat znečištění vypouštěné vody do toků na minimálních hodnotách. Na námi provozovaných ČOV zajišťujeme 
i likvidaci odpadních vod z jímek, které jsou vybudovány u nemovitostí doposud nenapojených na veřejnou kanalizaci. 
Přes námi provozované ČOV v roce 2021 proteklo a bylo vyčištěno 6 423 238 m3 odpadních vod. Z tohoto množství 
odpadních vod bylo na námi provozovaných ČOV v roce 2021 odstraněno 4 471 t znečištění stanoveného jako chemická 
spotřeba kyslíku (průměrná účinnost odstranění tohoto znečištění byla 95,97 %), 2 484 t nerozpuštěných látek (průměr-
ná účinnost odstranění tohoto znečištění byla 98,41 %), 367 t celkového dusíku (průměrná účinnost odstranění tohoto 
znečištění byla 89,97 %) a 54,70 t fosforu (průměrná účinnost odstranění tohoto znečištění byla 93,59 %). Znečištění 
stanovené jako biologická spotřeba kyslíku za 5 dnů přepočítané na tzv. „ekvivalentní obyvatele“ (dále jen EO). Znečištění 
na přítoku do ČOV odpovídá v roce 2021 celkem 99 010 EO a po vyčištění z ČOV odteklo znečištění odpovídající jen 
1 086 EO. 
Zvyšuje se kvalita čistírenského kalu, který je možno využít na výrobu kompostů. Likvidaci kalů z ČOV tímto způsobem 
máme zajištěnu do konce roku 2023. Způsob likvidace kalu z ČOV po roce 2023 není doposud legislativně vyřešen, ale 
vzhledem k současným problémům s uplatněním kompostu s obsahem kalů v zemědělství předpokládáme zákaz použití 
kalů z ČOV jako suroviny pro výrobu kompostů. Mimo kalů z námi provozovaných ČOV, zajišťujeme zpracování a likvidaci 
kalů i z ČOV v obcích, které nevlastníme a ani neprovozujeme. 
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Údaje o základním kapitálu společnosti

Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činí 1 154 577 000,- Kč.
Základní kapitál společnosti je  rozdělen  na 1 154 577 akcií, všechny o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. 
Společnost vlastní 3 494 akcií.

V zaknihované podobě jsou vydány cenné papíry:

a) akcie na majitele ISIN CZ 0009064952 v počtu 49 746 kusů 4,31 %
b) akcie na jméno ISIN CZ 0009065066 v počtu 438 190 kusů 37,95 %  
c) akcie na majitele ve vlastnictví společnosti v počtu 3 493 kusů 0,30%
d) akcie na jméno ve vlastnictví společnosti v počtu 1 kus

V listinné podobě jsou vydány cenné papíry:

akcie na jméno  v počtu 663 147 kusů 57,44 %   
   
Počet akcií ve vlastnictví měst a obcí činí 1 109 989 kusů tj. 96,14 % z celkového počtu akcií.

Akcie na majitele jsou volně převoditelné, převádějí se změnou registrace majitele cenného papíru v zákonem stanovené 
evidenci podle zákona o cenných papírech.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 21. 5. 2003, byly akcie na majitele ISIN CZ 
0009064952 vyřazeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném Centrálním depozitářem cenných papírů.
Převoditelnost akcií na jméno je omezena podle článku 7 Stanov společnosti. 

Akcie ve vlastnictví 
měst a obcí 96,14 %

Akcie ve vlastnictví 
ostatních akcionářů 

3,86 %

vlastnictví akcií 
společnosti

Hodnota základního kapitálu v tisících kč
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1 108 957 1 108 957 1 112 703 1 112 703 1 115 010 1 131 667 1 143 461 1 148 509 1 154 577 1 154 577 1 154 577

Bioplyn vznikající stabilizací kalu na ČOV Břeclav využíváme pro výrobu elektrické energie v kogenerační jednotce  
a k vytápění vyhnívací nádrže. Na ČOV Břeclav je podíl vyrobené elektrické energie z bioplynu 11,4 % z celkové spotřeby 
ČOV. Spotřeba plynu na vytápění areálu ČOV Břeclav je z 68 % pokrytá na ČOV vyrobeným bioplynem. 
V roce 2021 byla zahájena výstavba odvodnění kalů z ÚV Lednice. Odvodňování kalů na lisu je ve srovnání s doposud 
používanými kalovými poli rychlejší, je nezávislé na počasí a sníží množství kalů vypouštěných do melioračního odpadu.
Od roku 2020 je v provozu solární elektrárna na úpravně vody (dále jen ÚV) Břeclav.  V roce 2021 tato elektrárna vy-
robila 107,937 MWh elektrické energie, kterou z větší části spotřebovala technologie ÚV Břeclav (102,925 MWh, což je  
17 % z celkové spotřeby ÚV Břeclav). Úspora za elektrickou energii je v tomto případě 259 tis. Kč.  V současné době se 
připravuje realizace solárních elektráren na ČOV Břeclav, ČOV Mikulov a ÚV Zaječí.
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nabytí vlastních akcií společnosti:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., konaná dne 15. 6. 2021, schválila:   
nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě  
1 000,- kč, a to do počtu 20 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 20 000 000,- kč
 - vyloučení nabývání vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví obcí a měst
 - určila, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2021
 - určila, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí 
   valné hromady
 - určila cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 600,- Kč za jednu kmenovou akcii společnosti,
   znějící na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Zdůvodnění: 
Navržené schválení nabytí vlastních akcií společnosti se týká kmenových akcií, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 
1000,- Kč, tedy akcií, rozdělených mezi privátní akcionáře, kteří nejsou municipálními akcionáři. Takto nabyté akcie spo-
lečnost následně vydá oproti vkladům do svého základního kapitálu, čímž optimalizuje akcionářskou strukturu tak, aby 
akcie společnosti byly v co největší míře soustředěny v rukou veřejnoprávních korporací, zejména měst a obcí.
 
Na základě schválení Řádné valné hromady, konané dne 15. června 2021, proběhl výkup akcií v srpnu 2021.

príjmení jméno titul počet cena datum převodu
Fabičovic Jan  12 6 000 Kč 5.1.2021
Bohuslav Jan  8 4 000 Kč 12.1.2021
Drkoš Hugo  4 2 000 Kč 13.1.2021
Dufka Jiří Ing. 12 6 000 Kč 13.1.2021
Dušek Vladimír  10 5 000 Kč 13.1.2021
Kučera Jan  8 4 000 Kč 13.1.2021
Kulíšek Ladislav  30 15 000 Kč 13.1.2021
Macháček Pavel  30 15 000 Kč 13.1.2021
Molavcová Michaela  12 6 000 Kč 13.1.2021
Mrákavová  Ludmila  30 15 000 Kč 13.1.2021
Odehnal Jaroslav  20 10 000 Kč 13.1.2021
Opluštil Vladimír  4 2 000 Kč 13.1.2021
Procházka Miroslav Ing. 4 2 000 Kč 13.1.2021
Salát Josef  16 8 000 Kč 13.1.2021
Skalská Jiřina  6 3 000 Kč 13.1.2021
Stránský Štefan  12 6 000 Kč 13.1.2021
Vaněk Vladimír  30 15 000 Kč 13.1.2021
Walachová Radka  12 6 000 Kč 13.1.2021
Zdražil Jiří Ing. 18 9 000 Kč 13.1.2021
Makariusová Jana  6 3 000 Kč 20.1.2021
Laiblová Petra  12 6 000 Kč 25.1.2021
Vališová Helena MUDr. 4 2 000 Kč 27.1.2021

přehled majitelů, od kterých společnost v roce 2021 akcie nabyla:

Majitelé více než 5 % akcií společnosti dle stavu k 31. 12. 2021: 

 Město Břeclav IČ: 00283061 - 24,97 % akcií
 Město Pohořelice  IČ: 00283509 - 12,11 % akcií          
 Město Hustopeče IČ: 00283193 - 12,02 % akcií                        
 Město Mikulov IČ: 00283347 - 7,88 % akcií
 Obec Lednice IČ: 00283339 - 5,70 % akcií
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Káňa Milan  4 2 000 Kč 29.1.2021
Ferst Vladislav Ing. 8 4 000 Kč 26.2.2021
Valná Vlasta Mgr. 20 10 000 Kč 16.3.2021
Andrusová Jana  6 3 600 Kč 20.10.2021
Březová Ludmila  30 18 000 Kč 20.10.2021
Čapková Bohuslava  8 4 800 Kč 20.10.2021
Daňková Lenka  8 4 800 Kč 20.10.2021
Gášek Karel  8 4 800 Kč 20.10.2021
Husáriková Ivana  2 1 200 Kč 20.10.2021
Kocman Pavel  4 2 400 Kč 20.10.2021
Kohlíček František  6 3 600 Kč 20.10.2021
Krčmář Stanislav Ing. 24 14 400 Kč 20.10.2021
Klimešová Miroslava  4 2 400 Kč 20.10.2021
Otřísal Jiří Ing. 20 12 000 Kč 20.10.2021
Plzák Miloslav  12 7 200 Kč 20.10.2021
Školníková Marie  30 18 000 Kč 20.10.2021
Šváček Václav  8 4 800 Kč 20.10.2021
Švestková Anna  4 2 400 Kč 20.10.2021
Vomáčka Karel  8 4 800 Kč 20.10.2021
Vyhnálek Petr  12 7 200 Kč 20.10.2021
Brandštetrová Oldřiška  60 36 000 Kč 22.11.2021
Haruštiaková Oldřiška  6 3 600 Kč 22.11.2021
Jurášková Renata Ing. 12 7 200 Kč 22.11.2021
Létalová Pavla  30 18 000 Kč 22.11.2021
Staňková Ivana  16 9 600 Kč 22.11.2021
Kéry Jiří  6 3 600 Kč 25.11.2021
Křižanová Zlatuše  30 18 000 Kč 10.12.2021
Kruták Jiří  60 36 000 Kč 10.12.2021
Macháčková Dagmar  12 7 200 Kč 10.12.2021
Mikulič Petr  30 18 000 Kč 21.12.2021
Mikuličová Marie  20 12 000 Kč 21.12.2021
celkeM   808 451 600 kč 

ČS Vranovice
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Orgány společnosti

valná hromada:

Řádná Valná hromada, konaná dne 15. června 2021, projednala a schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti 
a stavu majetku společnosti za rok 2020, zprávu o řádné účetní závěrce za rok 2020, rozdělení zisku za rok 2020 a zprávu 
dozorčí rady. Projednala a schválila podnikatelský záměr na rok 2021. Dále schválila auditora společnosti, vzala na vědomí 
oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva pana Milana Vojty, MBA, M.A. a schválila zánik jeho funkce člena před-
stavenstva ke dni 31. 5. 2021. Na návrh akcionáře Město Břeclav byl  Valnou hromadou do funkce člena představenstva zvolen 
pan Bc. Svatopluk Pěček. Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, dále schválila změnu Stanov 
společnosti. Valná hromada rozhodla o výkupu akcií znějících na majitele v zaknihované podobě, a to do počtu 20 000 kusů 
kmenových akcií, určila cenu za nabytí ve výši 600,- Kč za 1 akcii s termínem nabytí do 31. 12. 2021.

jména a údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti:
  
 složení představenstva k 31. 12. 2021:
 Ing. Dalibor Neděla předseda představenstva
 Mgr. Ondřej Ďuriš místopředseda představenstva
 Bořivoj Švásta místopředseda představenstva
 RNDr. Libor Kabát člen představenstva
 Bc. Miroslav Novák, DiS člen představenstva
 Bc. Svatopluk Pěček člen představenstva
 PaedDr. Hana Potměšilová člen představenstva

 složení dozorčí rady k 31. 12. 2021: 
 Ing. Zdeněk Adámek předseda dozorčí rady
 Bc. Tomáš Frýdek místopředseda dozorčí rady
 Jiří Havelka člen dozorčí rady
 Bc. Josef Horák člen dozorčí rady
 Ing. Petr Lukeš člen dozorčí rady
 František Studýnka člen dozorčí rady

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovládanou osobou ve smyslu zákona o obchodních korporacích.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je zásobování obyvatelstva a podnikatelské sféry pitnou vodou, odvá-
dění a čištění odpadních vod. Společnost provozuje vodohospodářská zařízení v 73 městech a obcích Břeclavska, Husto-
pečska, Mikulovska a Pohořelicka.

Hlavní fakturované výrobky a služby 
jsou voda pitná (vodné) a voda odpadní 
(stočné) v následujícím množství:

Výrazné změny v podnikání v roce 2021 sice nenastaly,  Veškeré tržby a výnosy jsou realizovány v tuzemsku.
ale činnost společnosti byla ovlivněna omezeními, 
spojenými s COVID 19. 

tržby a výnosy / rok 2019 2020 2021

Za vodné 219 113 224 287 238 664

Za stočné 156 859 160 868 169 846

Za ostatní činnosti 27 511 21 471 26 031

tržby a výnosy celkem 403 483 406 626 434 541

II.  Údaje O čInnOstI a předMětu pOdnIkání spOlečnOstI

2019 2020 2021

Voda pitná v tis. m3 5 353 5 245 5 344

Voda odpadní v tis. m3 3 521 3 451 3 459 

přehled tržeb a výnosů podle činností (v tis. kč): 
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Oblast zásobování pitnou vodou:
Základní činností naší akciové společnosti je výroba a dodávka pitné vody. Pro zajištění dostatečného množství pitné 
vody provozujeme tři zdroje pitné vody s úpravou vody (Břeclav-Kančí obora, Lednice a Zaječí), zdroje vody bez úpravy, 
vodojemy, čerpací stanice a vodovodní sítě. Kvalita pitné vody ve zdrojích i ve vodovodní síti je pravidelně sledována naší 
akreditovanou laboratoří.

V roce 2021 došlo z doposud neznámých důvodů ke zhoršení kvality pitné vody v ukazateli „dusičnanový dusík“ ve 
vodním zdroji Nová Ves. Jedná se zřejmě o kombinaci antropogenních, geologických a klimatických vlivů, které způsobily 
zvýšení koncentrací dusičnanů v pitné vodě nad přípustnou hodnotu (50 mg/l). Na základě těchto skutečností, a protože 
v současné době nelze zabezpečit zásobování vodou jiným zdrojem vody, bylo dle §3a odst. 1 zákona č.258/2000 Sb. po-
žádáno o určení mírnějšího hygienického limitu. Na základě tohoto rozhodnutí může být dodávána voda jako voda pitná 
i nadále, s výjimkou použití na pití a přípravu stravy pro děti a těhotné ženy. 
Výsledky kvality dodávané vody pro obce se stanovenou výjimkou jsou zveřejňovány na webových stránkách společnosti 
(www.vak-bv.cz / informace pro zákazníky / kvalita vody / vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích s určeným mír-
nějším hygienickým limitem).
Na základě provedených provozních opatření dochází k omezování počtu obcí zásobovaných jen vodou  z vodního zdroje 
Nová Ves.

V roce 2021 jsme zaznamenali mírné zvýšení odběrů vody z vodovodní sítě. Dokumentuje to i množství fakturované 
pitné vody. Specifická spotřeba vody v roce 2021 se oproti roku 2020 mírně zvýšila, a to z 84 na 86 litrů na obyvatele  
a den. Z celkového množství fakturované vody odebralo obyvatelstvo 66 % vody a ostatní odběratelé 34 %. 

Můžeme konstatovat, že výroba a distribuce pitné vody v roce 2021 byla spolehlivá, bez větších provozních problémů.  
V průběhu roku nedošlo k významnějšímu výpadku dodávky vody, který by vyžadoval mimořádná opatření či náhradní ře-
šení v zásobování obyvatel pitnou vodou. Významnou roli v zajištění plynulosti dodávky vody mají vodárenské dispečinky, 
které se staly spolehlivým nástrojem k řízení výroby a distribuce pitné vody v celém vodárenském systému. 

ostatní domácnosti celkem

sídla organizačních složek: 
1) Hustopeče, Nádražní 9 – středisko vodovodů   
2) Mikulov, Hraničářů 6 – středisko vodovodů      
3) Břeclav, Bratislavská 3587 – středisko vodovodů

4) Břeclav, Kančí obora, Bratislavská – středisko laboratoří
5) Břeclav, Bratislavská 3587 - středisko kanalizací a ČOV 
6) Břeclav, Čechova 1300/23 – správa společnosti
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voda pitná fakturovaná v letech 2011 až 2021 v tis. m3

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 877

5 040

1 855 1 736 1 794 1 900 1 940
2 055 2 118 2 012 1 788 1 832

3 234 3 193 3 225 3 281 3 280 3 374 3 336 3 341 3 457 3 5123 163

5 089 4 929 5 019 5 181 5 220 5 429 5 454 5 353 5 245 5 344
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Oblast pitných vod 2017 2018 2019 2020 2021

Počet napojených obyvatel 111 060 111 013 109 073 112 140 111 675

Podíl napojených obyvatel v % 90 90 90 90 90

Délka vodovodní sítě v km 970 970 996 945 1001

Počet osazených vodoměrů 35 976 35 976 36 379 36 382 36 845

Voda vyrobená v tis. m3 6 503 6 613 6 458 6 411 6 589

Voda převzatá v tis. m3 344 345 330 330 332

Voda fakturovaná pitná v tis. m3 5 429 5 454 5 353 5 245 5 344

z toho pro domácnosti v tis. m3 3 374 3 336 3 341 3 457 3 512

          pro ostatní odběratele v tis. m3 2 055 2 118 2 012 1 788 1 832

Ztráty vody celkem v tis. m3 1 078 1 217 1 072 1 114 1 150

Spotřeba v litrech/obyvatel/den 83 82 84 84 86

Počet úpraven vody 3 3 3 3 3

Kapacita úpraven vody v l/sec 365 365 365 365 365

Počet vodojemů 70 70 70 70 70

Objem akumulace vodojemů v m3 33 077 33 077 33 077 33 077 33 077

porovnání počtu nalezených a odstraněných poruch v letech 2019 až 2021

V roce 2021 řešily provozy vodovodů celou řadu 
havárií a poruch na vodovodní síti a na přípojkách. 
Havárie i poruchy byly odstraňovány bezprostřed-
ně po jejich nahlášení se snahou obnovit dodávku 
pitné vody v co nejkratší době.

                         středisko 2019 2020 2021

poruchy
na vodovodních
řadech

Hustopeče 86 28 58

Mikulov 98 64 82

Břeclav 19 20 23

celkem 203 112 163

poruchy na 
vodovodních 
přípojkách

Hustopeče 63 16 57

Mikulov 160 155 193

Břeclav 27 24 15

celkem 250 195 265

přehled poruch
v letech 2019 až 2021

struktura fakturované vody pitné v tis. m3 za rok 2021

Domácnosti: 3 512

Ostatní odběratelé: 1 832
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kvalita pitné vody

Četnost a rozsah kontroly kvality zdrojů pitné vody jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.  
v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Kontrola kvality pitné vody v rozvodné síti se v roce 2021 prováděla dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v plat- 
ném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 
V roce 2021 byly prováděny průběžné analýzy pravidelně odebíraných vzorků vody na dílčích technologických částech  
a na výstupu z úpraven vody. Vodohospodářské laboratoře společnosti jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, 
o. p. s. Předmětem akreditace jsou chemické, fyzikální, mikrobiologické, biologické a senzorické rozbory podzemních, pitných, 
povrchových a odpadních vod a kalů.

kvalitu pitné vody upravené na úpravnách vody Břeclav, lednice a Zaječí uvádí tabulka:

ukazatel jednotky
limit dle vyhl.
č. 252/2004 sb. Břeclav lednice Zaječí

vyrobené množství tis.m3/rok ….. 1 936 1 772 1 699

barva     mg/l Pt max.20 5 5 5

zákal  ZF max.5 0 0 0

pH                …..    6,5 - 9,5 8,2 7,4 7,9

vápník+hořčík mmol/l 2 - 3,5* 3,22 3,38 3,63

železo    mg/l max.0,2 0 0 0

amonné ionty mg/l max.0,5 0 0 0

dusičnany mg/l max.50 2,82 4,56 3,07

mangan mg/l max.0,05 0 0,01 0

dusitany mg/l max.0,1 0 0 0

sírany mg/l max.250 114 137 182

chloridy mg/l max.100 66 67 65

konduktivita  mS/m max.125 80 91 89

CHSKMn  mg/l max.3 2,2 2,1 1,6

výroba vody v roce 2021

Středisko Mikulov
31 %

Středisko Hustopeče
40 %

Středisko Břeclav
29 %

* doporučená hodnota
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Oblast odvádění a čištění odpadních vod 

V roce 2021 vlastnila a provozovala společnost Vodovody a kanalizace 
Břeclav, a.s. čistírny odpadních vod a stokové sítě v městech a obcích 
Břeclav, Cvrčovice, Hustopeče, Kobylí, Lednice, Mikulov, Nová Ves, Po-
divín, Pohořelice, Rakvice, Smolín, Valtice a Velké Pavlovice. Na základě 
smluv o provozování ČOV a stokových sítí, uzavřených s jejich majiteli, 
provozovala naše společnost ČOV a stokové sítě v obcích Hlohovec, 
Kostice, Lanžhot, Novosedly, Nový Přerov a Perná. Na námi provozo-
vaných kanalizačních sítích je celkem 58 čerpacích stanic a 15 čistíren 
odpadních vod. Na tlakové kanalizaci v Novém Přerově a v Novosedlech 
provozujeme 78 domovních čerpacích stanic a jednu pneumatickou čer-
pací stanici. Přes námi provozované ČOV proteklo v roce 2021 celkem 
6 581 tis. m3 odpadních a srážkových vod, což je o 22 tis. m3 odpadních 
a srážkových vod méně než v roce 2020 (snížení průtoku je způsobeno 
především menším množstvím vody srážkové).  Za rok 2021 celkové množství fakturovaných odpadních vod činilo 3 459 tis. 
m3, z toho připadlo na domácnosti 2 114 tis. m3 a na ostatní producenty 1 345 tis. m3 odpadních vod. Množství fakturovaných 
odpadních vod se zvýšilo u obyvatelstva o 20 tis. m3, u ostatních producentů se snížilo o 12 tis. m3 (je to způsobeno především 
omezením nebo zastavením provozu našich odběratelů z důvodu „proticovidových“ opatření).
Na vysoké kvalitě vyčištěných odpadních vod se významně podílejí především rekonstruované technologické linky čistíren 
odpadních vod v městech a obcích Břeclav, Hustopeče, Kobylí, Lednice, Mikulov, Podivín, Pohořelice, Rakvice a Valtice.
V oblasti stokových sítí je kladen důraz na TV monitoring a posouzení technického stavu kanalizací, opravy poruch, obnovu 
opotřebovaných technologických zařízení a stokových sítí, údržbu a čištění stokových sítí.

Oblast odpadních vod    2017 2018 2019 2020 2021

Počet obyvatel napojených 
na veřejnou kanalizaci

68 995 66 575 66 379 67 754 67 886

Podíl napojených obyvatel v % 57,4 57,2 56,9 57,2 57,2

Počet čistíren odpadních vod 17 17 15 15 15

Délka kanalizační sítě v km 304 307 318 303 305

Množství čištěných odpadních vod 
v tis. m3 

5 277 5 121 5 629 6 603 6 581

Množství fakturovaných odpadních
vod v tis. m3 3 473 3 504 3 521 3 451 3 459

z toho domácnostem v tis. m3 1 982 2 004 2 025 2 094 2 114

           ostatním v tis. m3 1 491 1 500 1 496 1 357 1 345

voda odpadní fakturovaná v letech 2011 až 2021 v tis. m3

struktura fakturované vody odpadní
v tis. m3 za rok 2021

Domácnosti: 2 114

Ostatní producenti: 1 345
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ostatní domácnosti celkem
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Investice, pořízení dlouhodobého majetku 

Investiční činnost v roce 2021
Naše investiční činnost byla v roce 2021 zaměřena na provádění rekonstrukcí stavebních objektů a liniových staveb vo-
dovodů a kanalizací.  Prioritním cílem je zajištění nepřetržité dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. Z tohoto 
důvodu je v maximálním rozsahu prováděná realizace obnovy vodárenské infrastruktury v našem majetku.

Akce většího rozsahu jsou zpravidla realizovány dodavatelsky. Smlouva o dílo je s dodavatelem uzavřená až po výběrovém 
řízení, které je vedeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Koncem roku 2019 byl založen nový profil 
zadavatele, který umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek, což značně zjednodušilo administrativu a archivaci 
potřebné dokumentace.

Nejvýznamnějšími stavbami realizovanými v roce 2021 bylo provedení rekonstrukcí přívodných vodovodních řadů mezi 
Hustopečemi a Popicemi, Hlohovcem a Valticemi a ve Vranovicích. Ve větším rozsahu byly obnoveny vodovodní rozvodné 
řady ve Valticích, Mikulově, Kobylí a Přítlukách. Byla rekonstruována ATS pitných vod Valtice a bylo obnoveno vystrojení 
vodojemů Mikulov – Turold či Novosedly. 
V roce 2021 není jako v minulém roce možné říci, která oprava stokové sítě byla nejvýznamnější, avšak zásadními akcemi 
byly rekonstrukce stokových sítí ve Valticích, Mikulově a Břeclavi či výstavba v Mikulově a Pohořelicích. U provozních 
objektů splaškových vod byla provedena výměna ovládacích šoupat velkých dimenzí v areálu ČOV Břeclav, rekonstrukce 
ČS vyčištěné vody na ČOV Rakvice či mechanické předčištění ČOV Nová Ves.  
Pokračovala i obnova našeho vozového parku. V roce 2021 byly zakoupeny např. tři nová osobní vozidla pro provozní 
střediska a cisterny nouzového zásobování vodou. Z dalšího vybavení uvádíme třeba pořízení multikorelačního systé-
mu Enigma, což je zařízení na vyhledávání úniků vody ve velké oblasti, nebo svahové sekačky „Spider“ pro sekání trávy  
v extrémních podmínkách, např. příkrých svazích pomocí dálkového ovládání.  

Dalším významným pokrokem společnosti bylo využití softwaru EPA-
NET 2.0 k vytvoření hydraulických modelů vodovodních distribučních 
soustav v majetku či v provozu společnosti. EPANET 2.0 je softwarová 
aplikace určená pro statickou a kvazi-dynamickou simulaci parametrů  
v tlakových trubních systémech. Jedná se o snadno ovladatelný analy-
tický nástroj, který umožňuje lépe porozumět hydraulickým poměrům  
ve vodovodech a vodárenských objektech. V roce 2021 bylo dokončeno 
kompletní vymodelování distribuční soustavy. Postupně probíhá kalibra-
ce na základě naměřených dat. 
Jednotlivé modely distribučních soustav nacházejí postupně využití při 
optimalizaci provozu a plánu investic, predikce kritických událostí. Dále 
je software významným přínosem pro územní plánování či usnadnění 
rozhodování v oblasti technických vyjádření.  

Cisterny pro nouzové zásobování vodou  Sekací stroj „Spider“

Multikorelační systém Enigma
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 název akce
 cena díla 
(tis. kč) 

VDJ Novosedly, vystrojení 6 047
ATS Valtice, dokončení 4 030
Drnholec, přemostění Dyje 3 800
Mikulov - VDJ Turold, výměna vystrojení 1 563
Lednice - Valtická, kanalizační šachty 1 487
Oplocení ČS - Drnholec a VDJ Brod nad Dyjí 939
ČOV Nová Ves, mechanické předčištění 712
ČOV Rakvice - ČS vyčištěné vody 667

název akce  profil (mm)  délka (m)
cena díla 
(tis. kč)

Šakvice - Popice, přívodný řad 200–300 1 994,88 14 505
Hlohovec - Valtice, přívodný řad, rekonstrukce 200 810,00 5 841
Vranovice - U koupaliště, vodovod 150–200 528,22 4 388
Valtice - Jiráskova, kanalizace 300 165,00 3 402
Mikulov - Na hradbách, kanalizace 600 351,00 2 908
Brod nad Dyjí – u mateřské školy, vodovod 110 421,00 2 591
Břeclav, – ul. U Janského dvora - kanalizace 400 117,00 2 581
Mikulov – K Vápence, zaokruhování vodovodu 160 174,00 2 494
Valtice - Jiráskova, vodovod 100 156,98 2 309
V. Pavlovice – Kpt. Jaroše, kanalizace 400–500 175,00 2 186
Vranovice – ul. Iváňská, rekonstrukce vodovodu 160 206,00 2 160
Hustopeče - Alšova, Dvořákova, vodovod 160 296,15 2 034
Valtice - Josefská, zaokruhování vodovodu 110 219,85 1 925
Podivín – Masarykovo nám., oprava vodovodu 160 177,00 1 689
Kobylí - U Studýnek, vodovod 100 397,80 1 640
Břeclav – ul. Lanžhotská, kanalizace 250–300 162,00 1 634
V. Pavlovice - Bezručova, Zahradní a Za dvorem, 
vodovod

110 444,06 1 616

Valtice - Josefská, kanalizace 300 73,60 1 539
Mikulov - Poštovní, kanalizace 400 71,50 1 397
Popice - Krátká, K myslivně, vodovod 110 279,00 1 303
Strachotín - U obecního úřadu, vodovod 110 243,68 1 047
Břeclav - Nerudova, kanalizace 600 16,00 1 045
Přítluky - Obecní, vodovod 110 244,50 763
Březí - přechod vodovodu přes vodní tok Mi-
kulovka

90 67,00 747

Mikulov - Poštovní, vodovod 110 132,00 581
Milovice – k Mikulovu, vodovod 90 70,00 472

vybrané stavební akce realizované společností v roce 2021:

vybrané liniové stavby realizované společností v roce 2021:
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Fotografie předvádí jeden z možných výstupů programu EPANET 2.0, zde je orientačně uvedena vodovodní síť města 
Valtice s výsledky tlakových a průtokových poměrů v jednotlivých částech sítě.

Z důvodu výhledového rozšíření areálů ČOV Břeclav a VDJ Křepice byly zakoupeny sousedící pozemky. Dále bylo pokra-
čováno v řešení našich staveb na cizích pozemcích. Celková částka za koupi pozemků v roce 2021 byla 879 tis. Kč. Ke dni 
31. 12. 2021 vlastní společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 1 027 196 m2 pozemků.   

Pozemky v sousedství ČOV Břeclav po vyčištění v prosinci 2021
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Areál vodojemu Křepice

Šakvice - popice, přívodný řad – rekonstrukce

Přívodný řad byl postaven koncem čtyřicátých let pro zajištění zásobování průmyslové zóny Hustopeče. Tehdy se jednalo 
o potrubí, které přivádělo vodu z jímacího území Vranovice přes vodojem Pouzdřany. Vodovod byl rekonstruován v roce 
1968, avšak patrně vlivem bludných proudů z elektrifikované železniční trati a také blízkých vedení VVN bylo potrubí 
značně napadeno korozí a tím pádem poruchové. Pro plynulé zajištění zásobování pitnou vodou byla navržena rekon-
strukce přívodního řadu. Zemní práce jsme nechali na dodavatele a vlastní pracovníci provedli montáž potrubí. Situaci 
komplikovaly inženýrské sítě – zejména velmi vysoké napětí a také vysoká hladina spodní vody. Fotografie zachycují osa-
zení armaturní šachty u odbočky na průmyslovou zónu a část výkopu při řešení střetu vodovodního řadu a drenážního 
systému. 
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drnholec – provizorní přemostění dyje 

Vodovodní přivaděč zásobující Městys Drnholec z nedalekého jímacího území Drnholec byl postaven v první polovině 
šedesátých let. V letech 1978 – 1980 v rámci akce „Velká oprava silnice“ došlo k výstavbě nového mostu přes řeku Dyji 
a potrubí bylo nově vedeno v nepřístupném místě uvnitř konstrukce mostu. Potrubí bylo ocelové a v poslední době po-
ruchové s velmi špatným přístupem pro opravy. Po vzájemné dohodě s investorem rekonstrukce mostu jsme odsouhlasili 
nový stav po rekonstrukci s tím, že zajistíme provizorní zásobování městyse po dobu rekonstrukce silničního mostu. Pro-
jektantem byla navržena nezvyklá, ale podstatně finančně zajímavá provizorní konstrukce oproti konzervativní provizorní 
mostní konstrukci jen pro vodovod. 

výměna vystrojení vdj turold v Mikulově a vdj novosedly

Vodojem Mikulov Turold pochází z let 1951 – 1953 a jeho vystrojení bylo prakticky původní. Z důvodu obtížné ovlada-
telnosti a prevence možných poruch byla provedena výměna vystrojení. Jistou komplikací bylo zajištění nepřetržitého 
zásobení spotřebiště pitnou vodou, které bylo zajištěno provizorní automatickou tlakovou stanicí v soustavě vodojemů 
„Bezručova“. Z obdobného důvodu byla provedena výměna vystrojení soustavy dvou vodojemů v Novosedlech. První 
„starý“ vodojem pochází z padesátých let a v sedmdesátých letech byl rekonstruován. „Nový“ vodojem byl vystavěn  
v osmdesátých letech jako podpora pro zásobování obce Jevišovka. Celá sestava vodojemů je vzájemně funkčně propoje-
na. Opět nejzásadnějším problémem bylo zajištění provizorního provozu po dobu rekonstrukce tak, aby spotřebitelé byli 
ušetření výpadků v zásobování pitnou vodou.

ats valtice

ATS Valtice – stavba se nachází v areálu vodojemů Valtice. Samotný areál, respektive zemní vodojem byl vybudován v roce 
1955 v rámci výstavby vodovodu z Bořího lesa. Koncem padesátých let došlo k napojení na skupinový vodovod Mikulov 
přívodným řadem z Hlohovce, který byl také částečně v roce 2021 rekonstruován a přeložen do nové trasy. V roce 1978 
byl uveden do provozu objekt čerpací stanice a v roce 1991 byl uveden do provozu věžový vodojem, díky kterému ne-
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měla čerpací stanice uplatnění. V současné době se řeší změna koncepce zásobování pitnou vodou s tím, že v budoucnu 
nebude věžový vodojem zapotřebí. První etapou změny je zprovoznění automatické tlakové stanice v objektu čerpací 
stanice. Fotografie dokládají zahájení a průběžný stav.

čOv Rakvice – čs vyčištěné vody

Stavba čerpací stanice vyčištěné vody byla provedena v rámci akce „ČOV Rakvice – převedení vod do toku Trkmanka“ 
v letech 2006 – 2007. Z důvodu silně korozivního prostředí bylo nutné provést výměnu strojního vybavení čerpací sta-
nice včetně armatur. Provedenou realizací došlo k prodloužení životnosti a zajištění bezproblémového ovládání čerpací 
stanice.  

Na další období pak v roce 2021 probíhala projekční příprava významných akcí jako jsou rozšíření ČOV Pohořelice  
a Hustopeče, probíhala příprava rekonstrukce kanalizace (průtahu městem) ve Valticích, či na Komenského nábřeží  
v Břeclavi, další příprava se týkala rekonstrukcí vodojemů Křepice a Pouzdřany. Dále byla prováděna projekční a zadava-
telská příprava, která se týkala energeticky úsporných opatření, konkrétně výstavby fotovoltaických elektráren na jinak 
nevyužitelných střechách objektů ČOV Břeclav a Mikulov a také ÚV Zaječí, nebo možnosti rekonstrukce provozních 
budov objektů ČOV Břeclav a provozních středisek Mikulov a Hustopeče.
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velké investiční akce zahájené v roce 2021:

stavba: Úv lednIce, kalOvé HOspOdářství
Zhotovitel: IMOs Brno, a.s., Olomoucká 704/174, černovice, 627 00 Brno
Termín zahájení: 1. 9. 2021
Termín dokončení: 30. 9. 2022
Smluvní cena díla: 36 953 292,- kč (bez DPH) 
Prostavěnost k 31.12.2021: 8 685 981,- kč (bez DPH)
Navržená stavba bude sloužit k úpravě vodárenského kalu na ÚV Lednice v souladu s platnou legislativou.
V současnosti jsou odpadní vody z odkalení klariflokulátoru společně s odpadní vodou z praní otevřených filtrů odváděné 
gravitačně společným potrubím DN 400, odbočkou DN 300 přes odsazovací jímku a dále potrubím DN 400 na kalová 
pole. V odsazovací jímce dochází k sedimentaci kalu. Odsazená voda je čerpaná zpět do procesu úpravy do potrubí před 
rozdělovací objekt na filtry, kal je přečerpávaný zpět do potrubí odtoku na kalová pole. Odpadní jímku lze obtokovat 
otevřením uzavírací armatury na gravitačním obtoku. Z kalových polí je kal po sedimentaci průběžně odvážený fekálním 
vozem k další likvidaci.
Stávající kalové pole jsou kapacitně nedostačující. S ohledem na krátkou dobu zdržení je sušina kalu nízká a odvážení tím-
to způsobem produkovaného řídkého kalu k další likvidaci je neekonomické. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového 
objektu kalového hospodářství s linkou odvodnění kalu pomocí komorového kalolisu, kde se očekává podstatné zvýšení 
výsledné sušiny produkovaného kalu a jeho následný odvoz k likvidaci v pevné formě v kontejneru.

Z velkých investic, spolufinancovaných dotačními prostředky ze SFŽP, byly v roce 2021 dále zahájeny tyto stavby: 
stavba:  MIkulOv – ulIce valtIcká, část kanalIZace a MuŠlOv 
 – kanalIZace
Zhotovitel: OHla Žs, a.s., tuřanka 1554/115b, slatina, 627 00 Brno
Termín zahájení: 1. 9. 2021
Termín dokončení: 30. 4. 2023
Smluvní cena díla: 49 978 500,- kč (bez DPH) 
Prostavěnost k 31. 12. 2021: 1 894 843,- kč (bez DPH)
Navržená splašková kanalizace bude sloužit k bezpečnému odvedení odpadních vod z ul. Valtická v Mikulově a místní části 
Mušlov do ČOV Mikulov.
V rámci stavby bude nově vybudováno 1 201,33 m kanalizačních stok, 3 239,07 m kanalizačních výtlaků, 405,7 m odboček 
pro domovní kanalizační přípojky, 5 čerpacích stanic odpadních vod a přeložka vodovodního řadu v délce 66,2 m. 
stavba:  pOHOřelIce - velkÝ dvŮR, kanalIZace
Zhotovitel:               IMOs Brno, a.s., Olomoucká 704/174, černovice, 627 00 Brno
Termín zahájení:           1.  6.  2021
Termín dokončení:     30. 11. 2022
Smluvní cena díla:                  36 507 973,- kč (bez DPH) 
Prostavěnost k 31. 12. 2021:       7 720 341,- kč (bez DPH)
Účelem projektu je návrh odvedení odpadní vody z Velkého Dvora na čistírnu odpadních vod do Pohořelic. Vzhledem ke 
konfiguraci terénu a rozptýlenosti zástavby bude nutno přečerpávat jak odpadní vody z Velkého Dvora do Pohořelic, tak  
i v rámci místní části. Samostatné objekty ležící mimo souvislou zástavbu budou odkanalizovány tlakovou kanalizací. Nová 
kanalizace je navržena jako čistě splašková, žádné dešťové ani jiné vody do ní nesmí být zaústěny. Součástí stavby jsou  
i odbočky pro domovní přípojky a opravy povrchů narušených výkopy.
V rámci stavby bude provedeno:
kanalizace:
Navržená kanalizace splašková gravitační  1 274,80 m
Nezpůsobilá stoka „C“ navržené kanalizace splaškové gravitační  230,65 m
Výtlaky 2 829,30 m
Navržená kanalizace tlaková 148,35 m
Odbočky pro domovní přípojky 144,30 m
Navržená kanalizace celkem 4627,40 m
čerpací stanice:
čerpací stanice na kanalizační síti 5 ks
čerpací stanice v rámci tlakové kanalizace 1 ks
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personální struktura společnosti

Fyzický počet zaměstnanců společnosti: 

2019 2020 2021

počet zaměstnanců 
celkem 227 230 237

z toho

provozy vodovodů 111 110 114

provoz kanalizací a ČOV 58 60 60

laboratoře 14 14 15

vedení a správa           44 46 48

kvalifikační struktura zaměstnanců:

vzdělání počet osob

vysokoškolské vzdělání 24

středoškolské vzdělání 91

vyučení v oboru 114

základní vzdělání 8

celkem zaměstnanců 237

profesní struktura zaměstnanců:

profese počet osob

montér vodovodní sítě 46

vodárenský dělník 2

čistič kanalizačních zařízení 7

provozní zámečník 9

provozní elektrikář 8

strojník vodohospodářských zařízení 46

řidič nákladních vozidel a pracovních strojů 18

ostatní dělnické profese 16

technicko-hospodářští pracovníci 85

celkem zaměstnanců 237

vysokoškolské vzdělání 24

kvalifikační struktura zaměstanců - počty zaměstnanců

středoškolské vzdělání 91

vyučeni v oboru 114
základní vzdělání 8
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III. Údaje O HOspOdářskÝcH  vÝsledcícH a FInanční sItuacI spOlečnOstI

Společnost na základě roční účetní závěrky roku 2021 vykázala účetní hospodářský výsledek po zdanění, zisk ve výši 3 939 
tis. Kč. Celkové tržby a výnosy dosáhly částky 434 541 tis. Kč, celkové náklady částky 430 602 tis. Kč.

ceny vodného a stočného v roce 2021
 V roce 2021 byla cena: vodného  45,40 Kč za 1 m3  ( včetně DPH  49,94 Kč za 1 m3 )
                                  stočného  49,70 Kč za 1 m3  ( včetně DPH  54,67 Kč za 1 m3 )
Cena vodného a stočného byla jednotná pro všechny odběratele.
Meziroční zvýšení ceny v sobě zahrnulo nárůst ekonomicky oprávněných nákladů.

ceny vodného a stočného bez dpH kč/m3 – vývoj v letech 2011 až 2021

tržby a výnosy / rok v tisících kč 2019 2020 2021

Tržby za vodné 219 113 224 287         238 664         

Tržby za stočné 156 859 160 868 169 846

Tržby za SMČ a služby                  11 759 10 084    12 026    

Ostatní tržby a výnosy 13 855 10 975 13 597 

Finanční výnosy 1 897 412                     408                     

tržby a výnosy celkem 403 483 406 626 434 541

celkové tržby a výnosy dosáhly v roce 2021 částky 434 541  tis. kč. 
Rozhodující tržby za vodné a stočné dosáhly částky 408 510 tis. Kč a tvořily 94 % celkových tržeb a výnosů roku 2021. 
Meziročně se zvýšily tržby za vodné a stočné o 23 355 tis. Kč. 
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náklady

náklady / rok v tisících kč 2019 2020 2021

Spotřeba materiálu a PH 44 138 41 097 50 992

Spotřeba energie 28 536 27 946 27 433

Opravy a udržování                     63 574 65 229 68 947

Ostatní služby 26 825 29 873 30 147 

Osobní náklady 127 759 135 271 140 849 

Daně a poplatky 16 189    15 347 14 677

Odpisy, rezervy, opr. položky 92 037 85 883 101 932

Finanční náklady 1 502 1 010 942

Ostatní provozní náklady, zůstatková cena prodaného 
majetku

4 032 4 361 3 951

Aktivace stavebních prací -1 666 - 3 238 -10 343

Daň odložená, splatná -5 529 - 839 1 075

náklady celkem 397 397 401 940 430 602

společnost na svoji činnost v roce 2021 vynaložila náklady v celkové výši 430 602  tis. kč.
V porovnání s rokem 2020 se náklady zvýšily o 7,1 %.
Výraznějšího meziročního zvýšení jsme zaznamenali u položek spotřeba materiálu, nákladů na dodavatelské opravy  
a udržování, osobní náklady a odpisy investičního majetku. Ostatní položky nákladů byly v relaci roku 2020 nebo nižší. 

struktura nákladů za rok 2021

Materiální náklady,
energie a služby 25,2 %

Osobní náklady 32,7 %

Odpisy majetku, rezervy,
opravné položky

23,7 %

Ostatní náklady 18,4 %
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Finanční situace společnosti

přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období v tis. kč

Vlastní kapitál společnosti zaznamenal meziroční zvýšení o 21 214 tis. Kč.

Údaje o majetku a finanční situaci společnosti:

přehled o stavu majetku společnosti je v účetní rozvaze k 31. 12. 2021 
Podle zpracované rozvahy k 31.12. 2021 vykazuje společnost stav aktiv a pasiv ve výši 1 791 423 tis. Kč. Meziročně se 
tato hodnota zvýšila o 81 451 tis. Kč. 
Dlouhodobý majetek, kam patří hmotný a nehmotný majetek a.s. včetně nedokončených investic, tvoří 82 % hodnoty 
aktiv. V porovnání se skutečností roku 2020 se hodnota dlouhodobého majetku zvýšila o 737 tis. Kč. Účetní stav nedo-
končených investic dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2021 zvýšil o 38 474 tis. Kč na hodnotu 59 890 tis. Kč 
(bližší popis viz. příloha k účetní závěrce, §39 (6), 1. a).
Stav oběžných aktiv se meziročně zvýšil o 70 929 tis. Kč na stav 206 306 tis. Kč. K 31.12.2021 vykazujeme značné zvýšení 
stavu jiných pohledávek (především pohledávek na dotace za SFŽP v návaznosti na investiční akce Mikulov-ulice Valtická, 
část kanalizace a Mušlov-kanalizace ve výši 25 112 tis. Kč a Pohořelice-Velký Dvůr, kanalizace ve výši 18 876 tis. Kč), rov-
něž se zvýšil stav peněžních prostředků na bankovních účtech společnosti.
Vlastní kapitál v hodnotě 1 472 466 tis. Kč tvoří 82 % hodnoty pasiv. Do vlastního kapitálu je zahrnut základní kapitál 
společnosti, fondy společnosti a výsledek hospodaření společnosti. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku se  
v roce 2021 nezměnil. Společnost k 31. 12. 2021 odkoupila celkem 3 493 kusů akcií od drobných akcionářů v hodnotě  
3 279 tis. Kč (za samotné akcie jsme uhradili 1 794 tis. Kč, rozdíl tvoří doprovodné náklady).
Další část pasiv tvoří cizí zdroje, tj. rezervy, závazky a úvěry. Stav cizích zdrojů je v porovnání se stavem k 1. 1. vyšší  
o 59 496 tis. Kč a dosahuje k 31. 12. 2021 částky 310 651 tis. Kč. K navýšení došlo hlavně v důsledku zaúčtování nároku 
na dotace z titulu investičních akcií Mikulov-ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov-kanalizace a Pohořelice-Velký Dvůr, 
kanalizace v celkové výši 48 635 tis. Kč.
Společnost vykazuje podíl vlastního kapitálu na jednu akcii ve výši 1 275,- Kč.
V průběhu roku 2021 se společnost nedostala v oblasti provozní do platební neschopnosti. Hlavní finanční zdroje tvořily 
tržby z vodného a stočného. 

další informace: 
Společnost za poslední tři účetní období nevyplácela dividendy.
Společnost nemá uzavřenou smlouvu se žádným bankovním domem nebo finanční institucí k vykonávání majetkových 
práv spojených s akciemi společnosti.
Společnost nemá přímou či nepřímou účast u žádné fyzické či právnické osoby.
Společnost v roce 2021 a dříve nebyla emitentem dluhopisů.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovládanou osobou ve smyslu ZOK. 

položka / Rok 2019 2020 2021

Základní kapitál 1 154 576 1 154 577 1 154 577

Ážio a kapitálové fondy 180 079 180 080 200 625

Rezervní fond 86 991 87 295 87 530

Statutární fondy 1 761 1 271 746

Jiný výsledek hospodaření minulých let 20 463 25 076 28 329

Hospodářský výsledek běžného roku 6 086 4 686 3 939

vlastní kapitál celkem 1 449 956 1 451 252 1 472 466

Počet akcií v kusech             1 154 577 1 154 577 1 154 577

Vlastní kapitál na 1 ks akcie 1 256 1 257 1 275
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Iv. Hlavní ZáMěRY spOlečnOstI pRO ROk 2022

Údaje o očekávaných hospodářských a ekonomických výsledcích v roce 2022:

vývoj fakturované vody za poslední 2 roky, výhled na rok 2022:

jednotka sk. 2020 sk. 2021 pl. 2022

Voda pitná fakturovaná (vodné) tis. m3 5 245 5 344 5 274

Voda odpadní fakturovaná (stočné) tis. m3 3 451 3 459 3 485

vývoj tržeb a výnosů, nákladů a hospodářského výsledku za poslední 2 roky, výhled na rok 2022:

jednotka sk. 2020 sk. 2021 pl. 2022

Tržby a výnosy tis. Kč 406 626 434 541 446 782

Náklady tis. Kč 401 939 430 602 441 398

Zisk po zdanění tis. Kč 4 687 3 939 5 384

V roce 2022 se společnost plně soustředí na hlavní náplň své činnosti, tj. výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění 
odpadních vod. 
Společnost neočekává výraznější změnu v odběrech pitné vody. S přihlédnutím ke skutečným odběrům vody v letech 
minulých předpokládáme nepatrný nárůst fakturované pitné i odpadní vody.
Stavebně-montážní činnosti pro cizí a rekonstrukce stávajícího majetku vlastními pracovníky v rámci aktivace investic 
plánujeme v rozsahu prací za 8,05 mil. Kč.  

v roce 2022 plánujeme náklady, tržby a výnosy vyšší oproti roku 2022 o necelé 3 %. 

Údaje o hlavních plánovaných investicích na rok 2022:
Na rok 2022 se připravuje například rekonstrukce či obnova vodovodní sítě ve větším rozsahu v Břeclavi, Mikulově, 
Hustopečích, rekonstrukce kanalizace v Břeclavi, Mikulově a Valticích atd. Probíhá výstavba kalového hospodářství na ÚV 
Lednice, Mikulov – ulice Valtická, část kanalizace  a Mušlov, kanalizace a  Pohořelice - Velký Dvůr,  kanalizace. Obě posledně 
jmenované akce jsou spolufinancovány ze SFŽP.

Finanční zdroje na ostatní investice roku 2022 budou tvořit především účetní odpisy majetku, tzn. vlastní zdroje spo-
lečnosti. Mimo financování plánovaných staveb musíme splnit své závazky vůči Komerční bance, a.s. v podobě splátek 
dlouhodobého úvěru. 
                                                                                                                         
Hlavní pozornost v roce 2022 budeme věnovat:

- technologické kázni u vodovodů za účelem dodržování kvality pitné vody,
- zlepšení efektivnosti provozů čistíren odpadních vod a upřesnění smluvních vztahů na odvádění odpadních vod,
- investiční výstavbě, zajištění rekonstrukcí a modernizací stávajících vodovodů a kanalizací   
 a rozšiřování vodohospodářské infrastruktury,
- naplnění usnesení Valné hromady. 

Chceme být nadále stabilizovanou vodárenskou firmou, která bude svým zákazníkům poskytovat kvalitní služby. K tomu 
přispěje i naše činnost v roce 2022.
Věříme, že nás v realizaci podnikatelského záměru podpoří všichni naši akcionáři. 
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v. řádná ROční Účetní ZávěRka k 31. 12. 2021

příloha k účetní závěrce v plném rozsahu 

sestavena dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., hlava IV, § 39 k 31. 12. 2021

I. § 39 (1)  Obecné údaje

1. název účetní jednotky:  
vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.     
sídlo: Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 02
Ič: 494 55 168      
právní forma: Akciová společnost  

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, silniční motorová do-
prava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona.  
 
Datum vzniku: Společnost byla založena dne 25. 10. 1993 Fondem národního majetku ČR. Je zapsána u Krajského soudu 
v Brně v oddíle B, vložka 1176. Datum zápisu 1. 1. 1994.
     
Okamžik sestavení ÚZ: 17. březen 2022 
Rozvahový den: 31. prosinec 2021    

2. Fyzické a právnické osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu

jméno, název podílníka
výše vkladu v %

2020 2021

 Město Břeclav 24,97 24,97

3. popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku
V uplynulém účetním období nedošlo k navýšení základního kapitálu společnosti.   

4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého účetního období
Organizační struktura je přílohou.   

VDJ Vrbice
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jméno a příjmení Funkce

Ing. Dalibor Neděla předseda představenstva 

p. Bořivoj Švásta místopředseda představenstva

Mgr. Ondřej Ďuriš místopředseda představenstva

Bc. Miroslav Novák, DiS člen představenstva

RNDr. Libor Kabát člen představenstva

PaedDr. Hana Potměšilová členka představenstva

Bc. Svatopluk Pěček člen představenstva

Ing. Zdeněk Adámek předseda dozorčí rady

Bc. Tomáš Frýdek místopředseda dozorčí rady

p. František Studýnka člen dozorčí rady

Bc. Josef Horák člen dozorčí rady

p. Jiří Havelka člen dozorčí rady

Ing. Petr Lukeš člen dozorčí rady

5. jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

II. § 39 (2) Údaje o propojených osobách

1. Obchodní firmy a sídla účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka větší než dvacetiprocentní podíl  
 na jejích základních kapitálech
 Účetní jednotka nemá žádný podíl v jiných společnostech. 

2. dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním 
 kapitálu u těchto obchodních společností nebo družstev 
 Účetní jednotka nemá žádné dohody mezi společníky.

3. uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a povinnosti z nich vyplývající
 Účetní jednotka nemá uzavřenu ovládací smlouvu.

VDJ Morkůvky
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III. § 39 (3) Údaje o zaměstnancích a orgánech společnosti

v tis. kč

2020 2021

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 230 237
             - z toho členové řídících orgánů 0 0
Výše osobních nákladů na zaměstnance 135 270 140 849
             - z toho na členy řídících orgánů 0 0
Výše odměn statutárním orgánům (jednatelé) 0 0
Výše odměn členům statutárních orgánů (členové představenstva) 596 516
Výše odměn členům dozorčích orgánů (členové dozorčí rady) 377 398

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů 
statutárních nebo dozorčích orgánů

0 0

Iv. § 39 (4) Údaje o půjčkách, úvěrech a ostatních plněních

1.  výše půjček, úvěrů, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě oso-
bám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů 
včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů
Účetní jednotka neposkytla členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům žádné půjčky, úvěry, ani jim neposkytla 
jakékoliv záruky. Společnost dle uzavřené smlouvy hradila pojištění odpovědnosti manažerů. Dále společnost poskytla  
5 zaměstnancům osobní vozidla v majetku společnosti i k soukromým účelům. 

v. § 39 (5) další informace

1.  Informace o aplikaci obecných účetních zásad a o použitých účetních metodách
Společnost používá účetní metody a postupy dle zákona o účetnictví.
                                           

2.  Způsoby oceňování
- nehmotný majetek vytvořený vlastní činností účetní jednotka nemá, hmotný majetek vytvořený vlastní činností 
  účetní jednotka má
- cenné papíry a majetkové účasti účetní jednotka nemá 

Definice některých pojmů:
> Pořizovací cena - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související
> Reprodukční pořizovací cena - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
> Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností - přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, 
 popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti
> Vlastní náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní 
 činností - přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo 
 jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami

druh aktiv Ocenění

Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena, vlastní náklady

Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena

Zásoby nakupované Pořizovací cena

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:
> Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů souvisejících s pořízením zásob:
> Přeprava
> Aktivace přepravného v případě vlastní dopravy
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3.  Způsoby odpisování

skupina majetku Životnost v letech Odpis v %

Dlouhodobý hmotný majetek:

          - budovy, haly 45, 50 2,22     2,0

          - stavby 30, 45 3,33     2,22

          - stroje 4, 8, 15 25,0   12,5   6,67

          - přístroje 4, 8, 15 25,0   12,5   6,67

          - zařízení 4, 8, 15 25,0   12,5   6,67

          - dopravní prostředky - osobní 8 12,5

- nákladní 8, 15 12,5     6,67

          - inventář 8, 15 12,5     6,67

Dlouhodobý nehmotný majetek:

          - software 4 25,0

4.  podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu 
účetnímu období

 Nebyly provedeny podstatné změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání  
 položek.

5.  Informace o odchylkách od metod podle § 7 (5) zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek 
a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

  Účetní jednotka žádné odchylky nemá.

6.  Způsob stanovení opravných položek s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek

     v tis. kč

název majetku
Úč. hodnota majetku výše opravné položky

2020 2021 2020 2021

Pohledávky 8 721 6 585 1 586 1 120

Pozn. : účetní hodnota majetku je společná pro tvorbu účetních i daňových opravných položek (OP) k pohledávkám. Výše 
tvorby účetních opravných položek k pohledávkám: 
–  po lhůtě splatnosti 0-6 měsíců: tvorba OP ve výši 20 % 
– po lhůtě splatnosti nad 6 měsíců: tvorba OP ve výši 100 %

Účetní opravné položky k majetku

daňové opravné položky k pohledávkám  
v tis. kč

daňové pohledávky
výše opravné položky

2020 2021

Pohledávky 2 841 2 688
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7.  Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu:
Denní kurz – směnný kurz devizového trhu vyhlašován ČNB předcházející den ve 14.30 hod.
Pevný kurz pro pokladní operace – dle kurzu ČNB vyhlášeným první pracovní den měsíce, kurz platný pro celý 
kalendářní měsíc.

Přepočet se provádí ke dni uskutečnění účetního případu.

Den uskutečnění účetního případu: 
Vydaná faktura: den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den prove-
dení úhrady podle výpisu z účtu z banky.
Přijatá faktura: den uskutečnění zdanitelného plnění (na faktuře nebo obdobném dokladu) a den provedení úhrady 
podle výpisu z účtu z banky.
Den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) 
podle výpisu z účtu z banky.

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni sestavení účetní závěrky se používá výhradně denní 
kurz (směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný ČNB) platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

8.  Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, které se v souladu se zákonem  
 oceňují reálnou hodnotou

Účetní jednotka neúčtuje.

9.  popis použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou
Účetní jednotka neúčtuje.

10.  Změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního 
 majetku a způsob jejich zaúčtování

Účetní jednotka neúčtuje.

11.  cenné papíry, podíly a deriváty, které nebyly oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí – důvody  
 a případná výše opravné položky

Účetní jednotka nemá opravné položky k výše uvedenému.

vI. § 39 (6) doplňující informace k rozvaze (bilance) a výkazu zisku a ztráty

1.  významné položky nebo skupiny položek z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení 
je podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní 
jednotky a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty

a) V aktivech (položka B.II.5.2.) je vykázán zůstatek 59 890 tis. Kč, který je především tvořen nedokončeným majetkem  
na následující akce: kalové hospodářství na úpravně vody Lednice, Pohořelice - Velký Dvůr, kanalizace, intenzifikací ČOV 
Pohořelice, přívodní řad Hlohovec – Valtice, vodovod Vranovice U koupaliště.

b) V aktivech (D.3.) jsou zaúčtovány nevyfakturované dodávky vodného a stočného ve výši 106 332 tis. Kč.

c) Součástí nerozděleného zisku (pasiva A.IV.1) je vrácený přeplatek na dani „Porušení rozpočtové kázně“ a část úroku  
z titulu neoprávněného jednání správce daně z roku 2019 ve výši 20 463 tis. Kč a nerozdělený zisk za r. 2019 a r. 2020 
ve výši 7 866 tis. Kč.

d) Položky pasiv C.I.2. a C.II.2. - je zde veden investiční úvěr na akci Břeclav - úpravna vody Kančí obora ve výši 11 428 tis. Kč.    

e) V pasivech (C.II.4.) jsou vykázány závazky z běžných obchodních vztahů (8 386 tis. Kč) a závazky vůči dodavatelům 
investičních prací ve výši 4 528 tis. Kč.
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f) Pasiva položka C.II.8.5. - společnost vykazuje především dotace na investiční akce Pohořelice - Velký Dvůr, kanalizace  
a Mikulov - ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov - kanalizace v celkové výši 48 635 tis. Kč. Také jsou zde vedeny vyú-
čtované poplatky za odběr podzemních vod za rok 2021 v hodnotě 13 484 tis. Kč.   

g) V položce pasiv C.II.8.6 je veden předpokládaný poplatek za vypouštění odpadních vod ve výši 633 tis. Kč.  
h) Výdaje příštích období (pasiva D.1.) tvoří zejména dodávky stavebních prací, vody převzaté, nakupované služby a odmě-

ny placené po skončení účetního období.
i) V položce pasiv A.I.2. jsou vedeny nakoupené vlastní akcie včetně vedlejších nákladů.
j) Aktiva položka C.II.2.4.6. obsahuje především pohledávky na dotace za Státním fondem životního prostředí v návaznosti 

na investiční akce Mikulov - ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov – kanalizace ve výši 25 112 tis. Kč a Pohořelice - Velký 
Dvůr, kanalizace ve výši 18 876 tis. Kč. Celkové nároky na dotace jsou vykázány v pasivech položka C.II.8.5.

Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
 U žádného majetku nebylo doposud provedeno tržní ocenění, proto účetní jednotka neeviduje různou výši ocenění.

2. přírůstky a úbytky významných položek aktiv

přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku (tis. kč):

pořizovací cena stav k 31.12.20 přírůstky 2021 úbytky 2021 stav k 31.12.21

nehmotné výsledky výzkumu a v. 346 0 0 346
software 19 581 0 6 19 575
ostatní ocenitelná práva 1 770 289 0 2 059
poskytnuté zálohy na dl.nehm.m. 0 0 0 0
nedokončený dl. nehm. majetek 94 563 569 88
celkem 21 791 852 575 22 068

oprávky a opravné položky stav k 31.12.20 přírůstky 2021 úbytky 2021 stav k 31.12.21

nehmotné výsledky výzkumu a v. 346 0 0 346
software 17 892 643 6 18 529
ostatní ocenitelná práva 1 444 110 0 1 554
poskytnuté zálohy na dl.nehm.m. 0 0 0 0
nedokončený dl. nehm. majetek 0 0 0 0
celkem 19 682 753 6 20 429

přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (tis. kč):

pořizovací cena stav k 31.12.20 přírůstky 2021 úbytky 2021 stav k 31. 12.21

stavby 2 519 146 39 735 2 450 2 556 431

hmotné movité věci a jejich soub. 410 738 9 643 2 831 417 550

pozemky 36 284 2 769 60 38 993

poskytnuté zálohy na dl. hmot. m. 148 0 0 148

nedokončený dlouh. hm. maj. 21 416 92 443 53 969 59 890

celkem 2 987 732 144 590 59 310 3 073 012

zůstatková cena stav k 31.12.20 stav k 31.12.21

nehmotné výsledky výzkumu a v. 0 0
software 1 689 1 046
ostatní ocenitelná práva 326 505
poskytnuté zálohy na dl.nehm.m. 0 0
nedokončený dl. nehm. majetek 94 88
celkem 2 109 1 639
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přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (tis. kč):

oprávky a opravné položky stav k 31.12.20 přírůstky 2021 úbytky 2021 stav k 31. 12.21
stavby 1 215 242 67 348 2 450 1 280 140
hmotné movité věci a jejich soub. 300 313 22 006 2 831 319 488
pozemky 0 0 0 0
poskytnuté zálohy na dl. hmot. m. 0 0 0 0
nedokončený dlouh. hm. maj. 0 0 0 0
celkem 1 515 555 89 354 5 281 1 599 628

zůstatková cena stav k 31.12.20 stav k 31. 12.21

stavby 1 303 904 1 276 291
hmotné movité věci a jejich soub. 110 425 98 062
pozemky 36 284 38 993
poskytnuté zálohy na dl. hmot. m. 148 148
nedokončený dlouh. hm. maj. 21 416 59 890
celkem 1 472 177 1 473 384

3. významné údaje, které nejsou v rozvaze (bilance) a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány 

přehled o zákonných rezervách
 Nejsou tvořeny.

     v tis. kč

druh rezervy poč. stav tvorba čerpání kon. stav

Rezervy na opravy 19 873 14 300 19 873 14 300
Rezerva na obnovu 52 773 17 847 0 70 620
Rezervy na nevybranou řádnou dovolenou 875 952 875 952
Rezervy na pojistné události 80 70 60 90

přehled o ostatních rezervách

 

Rozpis úvěrů Zajištění úvěru

Úvěr na investiční akci Břeclav - úpravna vody Kančí obora  Bez zajištění

Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů

v tis. kč

druh dotace částka Účel

investiční 4 647 Investiční akce Pohořelice - Velký Dvůr, kanalizace

přijaté dotace na investiční a provozní účely

doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období
Doměrky splatné daně z příjmů účetní jednotka nemá.

Odložená daň
V účetnictví společnosti je zachycen odložený daňový závazek ve výši 45 199 tis. Kč vzniklý z rozdílu mezi účetní  
a daňovou hodnotou majetku společnosti. 
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vII. § 39 (7) Informace týkající se majetku a závazků

1. pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti v tis. kč

2020 2021

Po lhůtě splatnosti do 30 dnů 2 728 2 118
Po lhůtě splatnosti 31-90 dnů 1 283 974
Po lhůtě splatnosti 91-365 dnů 767 646
Po lhůtě splatnosti nad 365 dnů 3 019 2 842

2. pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let
 Účetní jednotka nemá.

3. Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti v tis. kč

2020 2021

Po lhůtě splatnosti do 30 dnů 1 588 1 280
Po lhůtě splatnosti 31-90 dnů 928 1 341
Po lhůtě splatnosti 91-365 dnů 764 858
Po lhůtě splatnosti nad 365 dnů 0 0

4. Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let
Účetní jednotka nemá.

5. Závazky nevykázané v rozvaze (bilanci)
 Účetní jednotka nemá.

6. Závazky vůči státnímu rozpočtu – daňové závazky, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 
 na státní politiku zaměstnanosti (ve lhůtě splatnosti). v tis. kč

druh závazku 2020 2021
Pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti 3 206 2 865
Veřejné zdravotní pojištění 1 407 1 244
Daňové nedoplatky:
          - daň z příjmů právnických osob 0 0
          - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 495 731
          - clo 0 0
          - DPH 555 2 720
          - spotřební daň 0 0
          - silniční daň 0 0
          - daň z nemovitostí 0 0
          - daň z převodu nemovitostí 0 0
          - ostatní - poplatky za odběr podzemních vod 12 904 13 484
celkeM 19 567 21 044

7.  penzijní závazky
Účetní jednotka v souladu s vnitřním předpisem přispívá částkou 1 000,- Kč/měsíc zaměstnancům na penzijní připojištění.

8.  Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku
Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku účetní jednotka nemá.

9.  dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Společnost si pronajímá výpočetní techniku, za rok 2021 činil pronájem 584 tis. Kč.

10. Majetek zatížený zástavním právem (věcným břemenem) s uvedením převedeného nebo poskytnu-  
 tého zajištění

Majetek společnosti je zatížen 26 smlouvami, jedná se o věcná břemena.  
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11.  cizí majetek uvedený v rozvaze (bilanci), např. majetek v rámci najatého podniku nebo jeho části
Výše uvedený majetek účetní jednotka nemá.

12.  přehled významných událostí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Významná událost v tomto období nebyla. 

významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva (např. soudní spory)

Navrhovatelé Daniel Salmatin, EBN SEENA s.r.o. a Ing. Miroslav Frank se domáhají vyslovení neplatnosti usnesení Valné hromady 
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen společnost) ze dne 19. 6. 2018. Věc je vedena u Krajského soudu v Brně pod 
sp.zn. 19 Cm 161/2018-231. Podáním ze dne 8. 9. 2021 podali navrhovatelé i společnost návrh na přerušení řízení do 30.3.2022.
Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 19 Cm 161/2018 – 231 ze dne 10.9.2021 bylo rozhodnuto o přerušení řízení. Soud 
zároveň účastníkům řízení uložil, aby soud informovali o průběhu a výsledku mimosoudních jednání. Řízení je tedy přerušeno. 
Soud přerušení řízení neomezil na datum, které navrhovatelé a společnost navrhli. Pokud do 10.9.2022 nebude podán návrh  
na pokračování v řízení, soud řízení zastaví.

Žalobce D.I.S. spol. s r.o. - uhrazení způsobené škody (ušlého zisku a vynaložených nákladů) na veřejnou zakázku „Břeclavsko-re-
konstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Věc je vedena u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 36 
Cm 81/2010. Žalobce je v konkursu. Insolvenční správce byl vyzván, aby soudu sdělil, zda navrhuje pokračování v řízení. Prozatím 
není známo, zda žalobce bude chtít v řízení pokračovat.

Stejná situace je ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 36 Cm 82/2010, kde žalobcem je opět D.I.S. spol. s r.o. Ani 
zde se insolvenční správkyně nevyjádřila k tomu, zda hodlá v řízení pokračovat a řízení je tedy přerušené.

V souvislosti s poruchou vodovodní přípojky v obci Milovice Obec Milovice žalovala společnost o 747.301,- Kč s příslušenstvím, 
tvořeným náklady spojenými s uplatněním pohledávky ve výši 1.200,- Kč a náklady řízení ve výši 35.271,50 Kč. Řízení bylo přeru-
šeno.

Spor s Ludmilou Řádkovou, která se domáhá zdržení se zásahu do vlastnického práva spočívajícího v poškozování klenby a ome-
zování pozemku p.č. 2032 v k.ú. Velké Pavlovice. Ve věci proběhla z nařízení soudu dne 18.2.2022 mediace. Výsledek byla dohoda, 
že VaK v rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v předmětné lokalitě provede stavební úpravy na kanalizaci procházející  
u sklepa žalobkyně, ta vezme žalobu zpět a nebude požadovat žádnou náhradu škody. K návrhu stran bylo přerušeno řízení s tím, 
že k realizaci potřebných úprav dojde zřejmě v letních měsících roku 2022.

Spor s Davidem Schneiderem a Erikou Schneiderovou o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 227/2 a 228/2  k.ú. Pavlov  
u Dolních Věstonic. Ve věci proběhla z nařízení soudu dne 12.5.2021 mediace, stanoviska stran jsou ovšem natolik rozdílná, že  
k dohodě nedošlo. Jednání zatím nebylo nařízeno. 

ČOV Velké Pavlovice
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Na meziročním zvýšení krátkodobých závazků se projevilo zejména zvýšení závazků v položce daňové závazky  
a dotace a v krátkodobých přijatých zálohách, popsáno níže. 
V závazcích z běžných obchodních vztahů došlo ke snížení o 2 895 tis. Kč a současně ke zvýšení závazků vůči doda-
vatelům investičních prací ve výši 2 353 tis. Kč. 
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti činí 3 479 tis. Kč, v minulém účetním období činily  
3 280 tis. Kč, časová struktura popsána v § 39 (7) bod č.3.
Krátkodobé přijaté zálohy obsahují nevyúčtované zálohy za vodné a stočné.
V položce daňové závazky a dotace jsou zaúčtovány dotace na investiční akce Pohořelice -Velký Dvůr, kanalizace  
a Mikulov - ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov - kanalizace v celkové výši 48 635 tis. Kč. Také jsou zde vedeny 
vyúčtované poplatky za odběr podzemních vod za rok 2021 v hodnotě 13 484 tis. Kč, v roce 2020 tyto poplatky 
činily 12 904 tis. Kč.   
V dohadných účtech pasívních jsou vedeny předpokládané poplatky za znečištěnou vodu ve výši 633 tis. Kč, v roce 
2020 činily 1 805 tis. Kč.

Dlouhodobé závazky jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem popsáno výše viz. § 39 (6) odst. 3 odložená daň  
a dlouhodobou částí závazků z titulu investičního úvěru popsáno výše viz. § 39 (6) odst. 1, písmeno d.

2.  drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze (bilanci)

Tento majetek vede účetní jednotka v rámci podrozvahové evidence.

vIII. § 39 (9) Informace které nejsou vykázány v Rozvaze (bilanci)

1. celková výše závazků, pokud je tato informace významná

v tis. kč

krátkodobé závazky 2020 2021

závazky z obchodních vztahů 13 456 12 914

závazky k zaměstnancům 7 621 7 343

závazky za sociální a zdravotní pojištění 4 613 4 109

daňové závazky a dotace 14 954 65 570

krátkodobé přijaté zálohy 73 038 77 175

dohadné účty pasívní 2 005 633

jiné závazky 600 318

krátkodobé závazky celkem 116 287 168 062

v tis. kč

 2020 2021

Drobný hmotný a nehmotný majetek 17 786 20 848

IX. § 39 tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb

v tis. kč

druh činnosti
tuzemsko+eu Zahraničí mimo eu

2020 2021 2020 2021

tržby za prodej vlastních výrobků 398 823 426 251 0 0

tržby z prodeje služeb 5 110 5 938 0 0
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X. § 39 další předepsané údaje

1.  nákup nebo prodej nemovitého majetku, u kterého byl podán návrh na zápis do katastru nemovitostí 
a k okamžiku sestavení účetní závěrky katastr tuto skutečnost nezapsal

 Účetní jednotka takový případ nemá.

XI. § 39 (11) náklady na odměny statutárnímu auditorovi

v tis. kč

druh činnosti 2020 2021

Povinný audit účetní závěrky 195 195

Jiné ověřovací služby 0 0

Daňové poradenství 0 0

Jiné neauditorské služby 0 0

XII. § 39 (12) Informace o akciích, dluhopisech nebo podobných cenných papírech

1. počet, jmenovitá hodnota nebo ocenění vydaných akcií během účetního období
 Během účetního období účetní jednotka nevydala akcie.

2. Zvýšení nebo snížení podílů a jejich ocenění
 Účetní jednotka nemá žádné podíly.

3. Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech
 Účetní jednotka nemá žádné dluhopisy ani cenné papíry ani práva.

4. významné položky zvýšení nebo snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu
 Viz Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích. 

5. struktura vlastního kapitálu po přeměně
 Účetní jednotka neprovedla přeměnu kapitálu.

XIII. § 39 (14)

 v případě existence významné nejistoty spočívající zejména ve skutečnosti, která nasvědčuje tomu, 
že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v důsledku toho  
v rámci své běžné podnikatelské činnosti například plnit své závazky, popíše případná opatření nebo 
návrhy řešení.

 Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. 

V Břeclavi, dne 17. 3. 2022
Podpis statutárního zástupce:
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Organizační schéma vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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Z P R Á V A  N E Z Á V I S L é H O  A U D I T O R A 
o ověření účetní závěrky sestavené dle českých účetních předpisů k datu 31. 12. 2021 

společnosti  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 
určená akcionářům  a statutárnímu orgánu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

výrok auditora
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále také „společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, 

která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2021, a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny v čl. 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) pří-

padně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit 
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické 
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní 

informace odpovídá představenstvo společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními 

informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální nále-
žitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní 

závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
Dále jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 

věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.
Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. za účetní závěrku
Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní 

systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze 

účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo 
plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá ve společnosti dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 

auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech 
v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále 
je mojí povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem  
na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo společnosti uvedlo  
v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace exis-
tuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, 
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mojí zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto 
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal 
do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který 
vede k věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu  mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjiště-
ních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Mikuláček František
Zelničky 489/4
69501 Hodonín
evidenční číslo auditora:                       1448
auditor:                                                  Ing. Mikuláček František

v Hodoníně                            dne 3. 5. 2022
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Rozvaha v plném rozsahu - aktIva (v celých tisících kč) k: 31. 12. 2021   
Ič: 49455168 
název účetní jednotky:  vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.    

Ozn. aktIva číslo 
řádku

Běžné účetní období
Minulé úč. 

období
Brutto korekce netto netto

a b c 1 2 3 4
AKTIVA CELKEM 001 3 415 288 -1 623 865 1 791 423 1 709 972

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002
 B. Stálá aktiva 003 3 095 080 -1620 057 1 475 023 1474 286

 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 22 068 -20 429 1 639 2 109
 B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 005 346 -346 0
 B.I.2. Ocenitelná práva 006 21 634 -20 083 1 551 2 015

 B.I.2.1. Software 007 19 575 -18 529 1 046 1 689
 B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 2 059 -1 554 505 326

 B.I.3. Goodwill 009
 B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010

 B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 88 88 94

 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012
 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 88 88 94

 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 3 073 012 -1 599 628 1 473 384 1472 177
 B.II.1. Pozemky a stavby 015 2 595 424 -1 280 140 1 315 284 1340 188

 B.II.1.1. Pozemky 016 38 993 38 993 36 284
 B.II.1.2. Stavby 017 2 556 431 -1 280 140 1 276 291 1303 904

 B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 417 550 -319 488 98 062 110 425
 B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019
 B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020

 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021
 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022
 B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023

 B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 60 038 60 038 21 564

 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 148 148 148
 B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 59 890 59 890 21 416

 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 027
 B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028
 B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029
 B.III.3. Podíly - podstatný vliv 030
 B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031
 B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032
 B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033
 B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034

 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035
 B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036

 C. Oběžná aktiva 037 210 114 -3 808 206 306 135 377
 C.I. Zásoby 038 10 354 10 354 9 464

 C.I.1. Materiál 039 10 354 10 354 9 464
 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 040
 C.I.3. Výrobky a zboží 041

 C.I.3.1. Výrobky 042
 C.I.3.2. Zboží 043

 C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044
 C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045
 C.II. Pohledávky 046 86 455 -3 808 82 647 31 676

 C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 047
 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048
 C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049
 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050
 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051
 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052

 C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053
 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054
 C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055
 C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056

 C.II.2. Krátkodobé pohledávky 057 86 455 -3 808 82 647 31 676
 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 39 064 -3 808 35 256 28 168
 C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059
 C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060
 C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 47 391 47 391 3 508

 C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062
 C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063
 C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 567 567 566
 C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 1 385 1 385 1 686
 C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 1 155 1 155 948
 C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 44 284 44 284 308

 C.II.3. Časové rozlišení aktiv 068
 C.II.3.1. Náklady příštích období 069
 C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období 070
 C.II.3.3. Příjmy příštích období 071

 C.III. Krátkodobý finanční majetek 072
 C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 073
 C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 074

 C.IV. Peněžní prostředky 075 113 305 113 305 94 237
 C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 076 534 534 522
 C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 077 112 771 112 771 93 715

 D. Časové rozlišení aktiv 078 110 094 110 094 100 309
 D.1. Náklady příštích období 079 3 762 3762 1 068
 D.2. Komplexní náklady příštích období 080
 D.3. Příjmy příštích období 081 106 332 106 332 99 241
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VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. 43

Rozvaha v plném rozsahu - pasIva (v celých tisících kč) k: 31. 12. 2021   
Ič: 49455168 
název účetní jednotky:  vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.    

Ozn. pasIva
číslo 
řádku

Běžné 
účetní období

Minulé 
účetní období

a b c Netto Neto
PASIVA CELKEM 001 1 791 423 1 709 972

 A. Vlastní kapitál 002 1 472 466 1 451 252
 A.I. Základní kapitál 003 1 151 297 1 152 844

 A.I.1. Základní kapitál 004 1 154 577 1 154 577
 A.I.2. Vlastní podíly (-) 005 -3 280 -1 733
 A.I.3. Změny základního kapitálu 006
 A.II. Ážio a kapitálové fondy 007 200 625 180 080

 A.II.1. Ážio 008 126 680 126 680
 A.II.2. Kapitálové fondy 009 73 945 53 400

 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 010 73 945 53 400
 A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 011
 A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 012
 A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 013
 A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 014

 A.III. Fondy ze zisku 015 88 276 88 566
 A.III.1. Ostatní rezervní fond 016 87 530 87 295
 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 017 746 1 271

 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 018 28 329 25 076
 A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 019 28 329 25 076
 A.IV.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 020

 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 021 3 939 4 686
 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 022

 B.+C. Cizí zdroje 023 310 651 251 155
 B. Rezervy 024 85 962 73 601

 B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 025 952 875
 B.2. Rezerva na daň z příjmů 026
 B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 027
 B.4. Ostatní rezervy 028 85 010 72 726
 C. Závazky 029 224 689 177 554

 C.I. Dlouhodobé závazky 030 50 913 55 553
 C.I.1. Vydané dluhopisy 031

 C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 032
 C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 033

 C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 034 5 714 11 428
 C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 035
 C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 036
 C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 037
 C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 038
 C.I.7. Závazky - podstatný vliv 039
 C.I.8. Odložený daňový závazek 040 45 199 44 125
 C.I.9. Závazky - ostatní 041

 C.I.9.1. Závazky ke společníkům 042
 C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 043
 C.I.9.3. Jiné závazky 044

 C.II. Krátkodobé závazky 045 173 776 122 001
 C.II.1. Vydané dluhopisy 046

 C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 047
 C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 048

 C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 049 5 714 5 714
 C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 050 77 175 73 038
 C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 051 12 914 13 456
 C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 052
 C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 053
 C.II.7. Závazky - podstatný vliv 054
 C.II.8. Závazky ostatní 055 77 973 29 793

 C.II.8.1. Závazky ke společníkům 056
 C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 057
 C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 058 7 343 7 621
 C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 059 4 109 4 613
 C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 060 65 570 14 954
 C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 061 633 2 005
 C.II.8.7. Jiné závazky 062 318 600

 C.III. Časové rozlišení pasiv 063
 C.III.1. Výdaje příštích období 064
 C.III.2. Výnosy příštích období 065

 D. Časové rozlišení pasiv 066 8 306 7 565
 D.1. Výdaje příštích období 067 8 306 7 565
 D.2. Výnosy příštích období 068
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VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.44

výkaz zisku a ztráty (v celých tisících kč) k: 31. 12. 2021   
Ič: 49455168 
název účetní jednotky:  vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.    

Označení teXt číslo 
řádku skutečnost v účetním období

sledovaném minulém
a b c 1 2

 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 001 432 189 403 933
 II. Tržby za prodej zboží 002
 A. Výkonová spotřeba 003 177 746 164 298

 A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 004
 A.2. Spotřeba materiálu a energie 005 78 426 69 043
 A.3. Služby 006 99 320 95 255

 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 007
 C. Aktivace (-) 008 -10 343 -3 238
 D. Osobní náklady 009 140 849 135 270

 D.1. Mzdové náklady 010 101 542 97 496
 D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 011 39 307 37 774

 D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 012 34 140 32 831
 D.2.2. Ostatní náklady 013 5 167 4 943

 E. Úprava hodnot v provozní oblasti 014 89 570 85 124
 E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 015 90 190 85 705

 E.1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 016 90 190 85 705
 E.1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 017

 E.2. Úpravy hodnot zásob 018
 E.3. Úpravy hodnot pohledávek 019 -620 -581
 III. Ostatní provozní výnosy 020 1 945 2 281

 III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 021 13 687
 III.2. Tržby z prodaného materiálu 022 217 129
 III.3. Jiné provozní výnosy 023 1 715 1 465

 F. Ostatní provozní náklady 024 30 764 20 315
 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 025 312
 F.2. Prodaný materiál 026 150 127
 F.3. Daně a poplatky 027 14 677 15 347
 F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 028 12 361 759
 F.5. Jiné provozní náklady 029 3 576 3 770
  * * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 030 5 548 4 445
 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 031

 IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 032
 IV.2. Ostatní výnosy z podílů 033

 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 034
 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 035

 V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 036
 V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 037
 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 038
 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 039 408 412

 VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 040
 VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 041 408 412

 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 042
 J. Nákladové úroky a podobné náklady 043 201 328

 J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 044
 J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 045 201 328
 VII. Ostatní finanční výnosy 046
 K. Ostatní finanční náklady 047 741 682
  * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 048 -534 -598

  ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 049 5 014 3 847
 L. Daň z příjmů 050 1 075 -839

 L.1. Daň z příjmů splatná 051
 L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 052 1 075 -839
  ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 053 3 939 4 686
 M. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) 054

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 055 3 939 4 686
  * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 056 434 542 406 626



Výroční zpráva 2021

VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. 45

přehled o peněžních tocích (v celých tisících kč) k: 31. 12. 2021   
Ič: 49455168 
název účetní jednotky:  vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.    

Označení teXt číslo 
řádku skutečnost v účetním období

sledovaném minulém
a b c 1 2

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období 001 94 237 107 258
 Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 002 5 014 3 847

 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 003 103 406 86 005

 A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné 
položky k nabytému majetku (+/-)

004 90 190 85 705

 A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 005 12 361 759
 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 006 -13 -375
 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů) 007

 A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majet-
ku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)

008 -207 -84

 A.1.6. Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace 009 1 075
 A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu  (Z + A.1.) 010 108 420 89 852

 A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 011 -3 894 4 452

 A.2.1.
Změna stavu pohledávek z  provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných 
účtů aktivních

012 -54 779 5 120

 A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a 
dlouhodobých účtů pasivních

013 51 775 -1 105

 A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 014 -890 437

 A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekviva-
lentů

015

 A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.) 016 104 526 94 304
 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-) 017
 A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) 018 408 412
 A.5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-) 019
 A.7. Přijaté diviendy a podíly na zisku (+) 021

 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.) 022 104 934 94 716
 B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 023 -81 239 -101 559
 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 024 13 375
 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 025

 B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) 026 -81 226 -101 184

 C.1.
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do 
oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty

027 -4 640 -6 553

 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty 028

 C.2.1.
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emistního 
ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

029

 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 030
 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 031
 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 032
 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 033

 C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto náro-
kům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)

034

 C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) 035 -4 640 -6 553
 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  (A***+ B***+ C***) 036 19 068 -13 021
 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) 037 113 305 94 237

ČOV Mikulov
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VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.46

přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících kč) k: 31. 12. 2021   
Ič: 49455168 
název účetní jednotky:  vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.    

Označení teXt číslo 
řádku skutečnost v účetním období

sledovaném minulém
a. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)

A.1. Počáteční zůstatek 001 1 154 577 1 154 577
 A.2. Zvýšení 002
 A.3. Snížení 003
 A.4. Konečný zůstatek 004 1 154 577 1 154 577
 B.1. Počáteční stav 005
 B.2. Zvýšení 006
 B.3. Snížení 007
 B.4. Konečný zůstatek 008
 C.1. Počáteční zůstatek A. +/- B. 009 1 154 577 1 154 577
 C.2. Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů (-252) 010 -1 733 -1
 C.3. Zvýšení stavu účtu (-252) 011 -1 547 -1 732
 C.4. Snížení stavu účtu (-252) 012
 C.5. Konečný zůstatek účtu (-252) 013 -3 280 -1 733
 C.6. Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252 014 1 151 297 1 152 844
 D.1. Počáteční zůstatek 015 126 680 126 680
 D.2. Zvýšení 016  
 D.3. Snížení 017
 D.4. Konečný zůstatek 018 126 680 126 680
 E.1. Počáteční zůstatek 019 53 400 53 400
 E.2. Zvýšení 020 20 545
 E.3. Snížení 021
 E.4. Konečný zůstatek 022 73 945 53 400
 F.1. Počáteční zůstatek 023
 F.2. Zvýšení 024
 F.3. Snížení 025
 F.4. Konečný zůstatek 026

 G.1. Počáteční zůstatek 027 87 295 86 991
 G.2. Zvýšení 028 235 304
 G.3. Snížení 029
 G.4. Konečný zůstatek 030 87 530 87 295
 H.1. Počáteční zůstatek 031 1 271 1 760
 H.2. Zvýšení 032
 H.3. Snížení 033 525 489
 H.4. Konečný zůstatek 034 746 1 271
 I.1. Počáteční zůstatek 035 29 762 6 086
 I.2. Zvýšení 036 0 20 463
 I.3. Snížení 037 1 433 1 473
 I.4. Konečný zůstatek 038 28 329 25 076
 J.1. Počáteční zůstatek 039
 J.2. Zvýšení 040
 J.3. Snížení 041
 J.4. Konečný zůstatek 042

 K.1. Počáteční zůstatek 043  20 463
 K.2. Zvýšení 044
 K.3. Snížení 045 20 463
 K.4. Konečný zůstatek 046   
 L.1. Počáteční zůstatek 047
 L.2. Zvýšení 048 3 939 4 686
 L.3. Snížení 049
 L.4. Konečný zůstatek 050 3 939 4 686

 M.1. Počáteční zůstatek 051
 M.2. Zvýšení 052
 M.3. Snížení 053
 M.4. Konečný zůstatek 054
 X.1. Počáteční zůstatek 055 1 451 252 1 449 956
 X.2. Zvýšení 056 23 172 23 721
 X.3. Snížení 057 1 958 22 425
 X.4. Konečný zůstatek 058 1 472 466 1 451 252
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VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. 47

Stavba Pohořelice-Velký Dvůr, kanalizace

seznam zkratek:
ATS  - automatická tlaková stanice
ČOV  - čistírna odpadních vod
ČS  - čerpací stanice
DPH  - daň z přidané hodnoty
EO - ekvivalentní obyvatelé
FS  - fond soudržnosti
GIS  - geografický informační systém
IT  - informační technologie
JÚ  - jímací území

MTZ  - materiálně - technické zásobování
PAM  - personální a mzdové oddělení
PH  - pohonné hmoty
SFŽP  - státní fond životního prostředí
SMČ  - stavebně - montážní činnost
ÚV  - úpravna vody
VDJ  - vodojem
ZOK - zákon o obchodních korporacích




