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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku

V roce 2018 se sešlo představenstvo na svých jednáních celkem jedenáctkrát.
Podnikatelskou činností se zabývalo každé jednání, kdy na programu byly postupně a aktuálně zařazovány následující
okruhy:
– měsíční zprávy o hospodaření společnosti včetně pravidelného hodnocení vývoje odbytu, hodnocení vývoje
pohledávek,
– měsíční technické zprávy hodnotící způsob využití jednotlivých disponibilních zdrojů, vývoj kvality produkované pitné vody, parametry čištěné odpadní vody na výstupu, vývoj ztrát vody v síti, stav vodohospodářské
infrastruktury, průběh investiční výstavby,
– tvorba a schvalování rozpočtu společnosti včetně průběžné aktualizace podle skutečného vývoje,
– střednědobé a dlouhodobé strategie v oblasti vývoje technických parametrů vodohospodářské infrastruktury,
plány oprav a investic,
– navazující finanční plány včetně plánu vývoje tarifů vodného a stočného,
– nakládání s majetkem, strategie lokalizace společnosti,
– tvorba a projednání tarifů vodného a stočného s vlastníky infrastruktury,
– tvorba a schválení řádné účetní závěrky společnosti, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou,
– příprava řádné valné hromady,
– projednání dokumentů zaměstnavatelské role společnosti,
– investiční strategie společnosti,
– obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury v majetku společnosti,
– marketingová strategie společnosti,
– dopady vývoje legislativy na činnost společnosti,
– projednání dokumentů smluvních vztahů se statutárním městem Brnem, Vírským oblastním vodovodem,
sdružením měst, obcí a svazků obcí a ostatními vlastníky infrastruktury,
– projednání přípravné fáze projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice“,
– důsledky a řešení havárie provozovaného přivaděče VOV v 10/2018.
V souladu s usnesením valné hromady společnosti konané dne 18. 5. 2018 se ve společnosti uskutečnily volby
jednoho člena za zaměstnance do dozorčí rady. Dozorčí rada tedy pracuje od 15. 6. 2018 v počtu šest členů. Výbor
pro audit má od 18. 5. 2018 tři členy a od tohoto data pracuje v novém složení.
Hospodářské výsledky za rok 2018 jsou v klíčových parametrech v souladu s rozpočtem roku.
Akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace dosáhla za rok 2018 celkový hospodářský výsledek po zdanění
ve výši 89 635 tis. Kč. V hospodářském výsledku po zdanění je zohledněna změna odloženého daňového závazku ve
výši 851 tis. Kč a splatná daň z příjmů ve výši 21 113 tis. Kč.
Celkový dlouhodobý majetek společnosti činí v pořizovací hodnotě 3,7 mld. Kč, zůstatková hodnota pak činí
1,87 mld. Kč. Hlavními aktivy společnosti jsou ČOV Brno-Modřice v pořizovací hodnotě 3 mld. Kč a provozní
a administrativní areály v lokalitě Pisárky a Hády v pořizovací hodnotě 231 mil. Kč. Pohledávky z obchodních vztahů
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Report of the Board of Directors
on the Company’s business operations
and state of assets

In 2018, the Board of Directors held a total of eleven meetings.
Business activities were discussed in each of these meeting and the
following topics were gradually and topically put on the agenda of
the meetings:
– monthly reports on the Company‘s operations including regular
evaluations of the sales trends and evaluation of trends in
receivables,
– monthly technical reports assessing the use of available funds,
trends in the produced drinking water quality, treated wastewater
effluent parameters, water losses trends in the network, condition
of the water management infrastructure, progress of capital
construction,
– 
drawing up and approving the Company‘s budget including
updating as per the actual development,
– mid-term and long-term strategies in the field of water infrastructure
technical parameters, repairs and investment plans,
– related financial plans including the water and wastewater tariff
trend plans,
– assets management and strategy of the Company’s relocation
– setting up and discussions concerning water and wastewater
tariffs with the owners of the infrastructure,
– 
preparation and approval of the ordinary Annual Financial
Statements of the Company, the Annual Report and the Control
Report,
– Preparation of the Annual General Meeting,
– documents concerning the employer‘s role of the Company,
– investment strategy of the Company,
– 
refurbishment and development of the water management
infrastructure owned by the Company,
– marketing strategy of the Company,
– impacts of changes in the law on the Company’s operations,
– documents concerning contractual relations with the Statutory
City of Brno, the Vír Regional Water Supply System, associations
of towns, municipalities and associations of municipalities and
other owners of the infrastructure,
– “WWTP Brno-Modřice sludge management“ project preparatory
stage,
– 
consequences and solutions to accident in the VOV water
conduit in 10/2018.
In accordance with the resolution adopted by the Annual General
Meeting held on 18th 5. 2018, one member of the Supervisory
Board member representing the employees was elected. The
Supervisory Board therefore consists of 6 members 15th 6. 2018. The
Audit Committee consists of 3 members 18th 5. 2018 and consists of
new members.

The economic results for the year 2018 comply with the annual
budget in the key parameters.
Brněnské vodárny a kanalizace generated a total profit after
taxation of CZK 89,635,000 for 2018.The profit after taxation
reflects change in the deferred tax liability of CZK 851,000 and due
income tax of CZK 21,113,000.
The total long-term assets of the Company amount to CZK
3.7 billion at the purchase price, the net book value totals CZK
1.87 billion. The main assets owned by the Company are the
Brno-Modřice WWTP at a purchase price of CZK 3 billion and
operating and office facilities in the Pisárky and Hády localities at
a purchase price of CZK 231 million. Trade receivables consist
mainly of due receivables.
The retained earnings of CZK 1.24 billion are used to cover the
Company’s assets, especially long-term assets. Financial assets as
of 31st December 2018 of CZK 171,620,000, inventories as of the
end of 2018 amounted to CZK 19, 688,000.
The loan to purchase assets at the Brno-Modřice wastewater
treatment plant in 2016 is being duly repaid, as of 31st 12. 2018 it
amounted to CZK 290 mil., as of 10th 1. 2019 it totalled CZK 210 mil.
In 2018, the Company invested a total of CZK 65 mil mainly in the
reconstruction and development of the Brno-Modřice WWTP,
replacement of the car fleet and replacement of minor production
means, power-saving measures and renewal of operating assets.
All purchases are made in accordance with the Public Procurement
Act.
In 2018, the water and sewage tariffs remained at the 2017
level. The prices were negotiated and approved by the owners
of the infrastructure. The tariffs made it possible to cover the
necessary expenses related to the operation and maintenance of
leased water management infrastructure including lease payment
and generation of funds needed to finance necessary investments
in the Company’s assets. The price-setting strategy focuses on
keeping the tariffs at a socially affordable level while generating
a reasonable profit.
The Company continuously monitors the customers‘ payment
discipline. Debts are collected in the form of reminders up to water
supply disconnection. The ratio of bad debts to the realized sales
has been below 0.15% for a long period of time.
Information about financial management of the Company is
provided in the regular Annual Financial Statements for 2018, which
forms an integral part of the Annual Report. Further information
concerning the scope and development of the assets is also
provided in the regular Annual Financial Statements and in other
sections of the Annual Report. It must also be noted that the
balance of the assets and liabilities accounts has been confirmed
by physical and document inventory taking.

jsou majoritně tvořeny pohledávkami do splatnosti.
Nerozdělený zisk ve výši 1,24 mld. Kč slouží ke krytí aktiv společnosti, zejména pak dlouhodobého majetku. Stav
finančního majetku byl k 31. 12.2018 ve výši 171 620 tis. Kč, stav zásob na konci roku 2018 činil 19 688 tis. Kč.
Úvěr získaný k odkupu majetku na ČOV Brno-Modřice v roce 2016 je řádně splácen, k 31. 12. 2018 činila jeho výše
290 mil. Kč, k 10. 1. 2019 pak 210 mil. Kč.
Společnost v roce 2018 investovala celkem 65 mil. Kč, zejména do obnovy a rozvoje ČOV Brno-Modřice, modernizace
vozového parku a obnovy drobných výrobních prostředků, energetických opatření a obnovy provozního majetku.
Veškeré nákupy jsou realizovány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Vodné a stočné ve většině zásobované oblasti v roce 2018 zůstalo na úrovni roku 2017. Ceny byly projednány
a schváleny vlastníky infrastruktury. Tarify umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté
vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného a tvorbu zdrojů k financování nutných investic do majetku
společnosti. Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení tarifů v pásmu sociální únosnosti při současné
tvorbě přiměřeného zisku.
Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá režimem od upomínky po
přerušení dodávek. Poměr nedobytných pohledávek k realizovaným tržbám se dlouhodobě pohybuje pod 0,15 %.
Informace o hospodaření společnosti jsou uvedeny v řádné účetní závěrce za rok 2018, která je nedílnou součástí
výroční zprávy. Rovněž další informace o rozsahu a vývoji stavu majetku jsou uvedeny v řádné účetní závěrce a dalších
součástech výroční zprávy. Je třeba rovněž konstatovat, že stavy evidované na majetkových i závazkových účtech byly
potvrzeny fyzickými a dokladovými inventarizacemi.
Celková produkce vody dodané vykazuje mírný nárůst ve srovnání s rokem 2017 v segmentu odbytu vody pitné
i odkanalizované. Ztráty vody ve vodovodní síti činily 9,18 % a řadí se k nejnižším v rámci České republiky. Došlo
k dalšímu mírnému růstu odbytu u vody předané do sítě ve správě jiných subjektů, u vody odpadní odvedené z navazujících měst a obcí ke stagnaci.
V roce 2018 společnost provozovala vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Brna, měst
Kuřimi, Modřic a Březové nad Svitavou, městyse Doubravník a Štěpánov nad Svratkou, obcí Nebovidy, Lelekovice,
Moravany, Česká, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Skorotice, Dolní Loučky, Černvír, Koroužné a Vírského oblastního
vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí a soukromých vlastníků lokálních vodovodů a kanalizací.
Společnost si upevňuje příznivou pozici na relevantním trhu svou vysokou kvalitou poskytovaných služeb, přístupem
k zákazníkům a důrazem na dlouhodobost a stabilitu obchodních vztahů. Společnost se hodlá i nadále odborně podílet
na dalším rozvoji spotřebiště v souladu se schválenými dokumenty územního plánování a rozvoje.
Dodávka pitné vody odběratelům probíhala i přes několik rozsáhlejších havárií na vodovodní síti a přivaděči Vírského
oblastního vodovodu bez významných omezení či přerušení dostupnosti poskytovaných služeb. Kvalita dodávané
pitné vody odpovídala předepsaným ukazatelům jakosti a zejména díky zdrojům podzemní vody v Březové nad
Svitavou patří k nejkvalitnějším v České republice. Představenstvo společnosti rovněž sleduje a vyhodnocuje vývoj
hydrologické situace, která se odvíjí od nízkého množství srážek v roce 2018.
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Zabezpečenost služby zásobování pitnou vodou v návaznosti na klimatické podmínky
Potřeba pitné vody je realizována spoluprací dvou vodních zdrojů, zdroje podzemní vody v Březové nad Svitavou
a zdroje povrchové vody z vodní nádrže Vír. Kvantitativně se jedná zhruba o 30 mil. m3/rok, což je asi 950 l/s.
Klimatická a hydrologická situace posledních let negativně ovlivňuje oba vodní zdroje po stránce vydatnosti a zabezpečenosti odběrů. Vydatnost zdroje podzemní vody, který společnost považuje za prioritní, v současné době klesá
vlivem snížených srážkových úhrnů natolik, že není možné se pro zajištění našich služeb obejít bez spolupráce s povrchovým zdrojem Vír. Vodní nádrž Vír je však rovněž vlivem klimatických změn po stránce akumulace a zabezpečenosti
odběrů pro vodárenské účely postižena.
Prameniště Březová nad Svitavou – zdroj podzemní vody
Srážkové úhrny v prameništi Březová nad Svitavou jsou od roku 2015 podprůměrné a zejména loňský rok byl velmi
suchý. Tato situace zapříčinila pokles hladin podzemní vody v prameništi a tím i využitelnost zdroje podzemní vody.
Hladiny obou jímaných horizontů atakují historická minima a v případě pokračujícího srážkového deficitu není výhled
optimistický. Přímé dopady pak jasně dokumentuje snižující se využitelnost zdroje Březová během roku 2018 (830 l/s).
Plán 2019 je 770 l/s.
V tomto prameništi, prakticky celém dotovaném výhradně vsakem srážkových vod přes půdní horizonty, jsou otázky
kvantity a kvality podzemní vody úzce propojeny, a proto je považujeme za nedílný komplex. Nezbytně je nutno provést
veškerá opatření, která zamezí rychlému povrchovému odtoku z infiltračního území, zajistí posílení dotace srážkových
vod do podzemních a současně povedou k eliminaci vnosu znečištění do jímaných horizontů. Oblast je třeba podrobit
analýze za účelem vymezení příslušných zón, stanovit v nich vhodná technická a režimní opatření a jejich priority tak,
aby došlo k celkovému zlepšení vodního hospodářství oblasti.
Je potřeba zajistit celkovou změnu přístupu ke zdrojovému území významného vodního zdroje Březová nad Svitavou.
Vznik platformy všeobecné podpory obdobně jako u projektů Čistá Svratka či Želivka, podpořenou vhodnou modifikací dotačních titulů a vyčleněním finančních zdrojů pro realizace opatření pokládáme za nezbytnou složku, vedoucí
k danému cíli.
Vodní nádrž Vír – zdroj povrchové vody
Obdobně jako na zdroji podzemní vody Březová nad Svitavou je i zde patrný pokles hladiny, a tím i akumulace v nádrži
v důsledku podnormálně srážkových období během několika posledních let a zejména roku 2018. V listopadu loňského
roku bylo zaklesnutí hladiny nejkritičtější a predikce dalšího vývoje byla pesimistická. Výroba v roce 2018 byla
v průměru na 121 l/s, plán na rok 2019 je 180 l/s. Díky mimořádným manipulacím na vodním díle a za přispění poměrně
vydatných srážek na přelomu roku byla sice akutní hrozba snížené zabezpečenosti vodárenských odběrů odvrácena,
avšak i zde by mohlo v případě dlouhodobého přetrvávání suchého období dojít k dalšímu zhoršení stavu. Zmenšení
objemu akumulované vody může navíc vyvolat problémy kvalitativní, ať již z důvodu prostého zahuštění koncentrací
nebo zvýšení teploty. I zde tedy považujeme za nutné v rámci adaptace na změnu klimatu řešit kvantitativní a kvalitativní otázky v souběhu.
Adaptace jako nutnost
Uvedená situace nás vedla k podrobné analýze procesu naší služby zajištění zásobování pitnou vodou v období
probíhající klimatické změny v celé šíři od zdrojového zabezpečení až po koncového zákazníka. Výsledky analýz,
vstupů a možností nás vedou k závěru, že v případě pokračování nepříznivých podmínek existuje reálné riziko ohrožení
zásobování pitnou vodou v rámci Brněnské vodárenské soustavy. Pro odvrácení možných rizik společnost na konci
roku 2018 nastartovala Program „SUCHO v BVK“, jehož cílem je adaptace činnosti společnosti pro vyrovnání se
s nastupujícími klimatickými změnami. Řada dílčích projektů tohoto programu pokrývá celé spektrum našich
služeb od výroby vody přes její dopravu až k distribuci koncovému zákazníku, včetně příprav řešení, která by byla
použita v případě nemožnosti zajistit dostatečnost dodávky pitné vody. Celý adaptační proces vychází z důkladné
analýzy aktuálního stavu, kvalifikace a kvantifikace možných rizik probíhající změny klimatu a cest vedoucích k jejich
6

The total production of water supplied shows a slight increase
compared to 2017 in both segments of drinking water and
wastewaster drained. Water losses in the water supply system
totalled 9.18 % and rank amongst the lowest in the Czech Republic.
Sales slightly increased in the sector of bulk water sold to supply
systems managed by other entities as wastewater drained from
connected towns and municipalities.
In 2018, the Company operated water mains and sewerage
systems for the public needs of the Statutory City of Brno, towns
of Kuřim, Modřice and Březová nad Svitavou, villages of Doubravník
and Štěpánov nad Svratkou, municipalities of Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Česká, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Skorotice,
Dolní Loučky, Černvír, Koroužné and the Vír regional water supply
system, association of towns and municipalities as well as private
owners of the local water and sewerage systems.
The Company has been strengthening a favourable position on the
relevant market thanks to the high quality of provided services, its
approach to the customers and emphasis on long-term and stable
business relationships. The Company intends to continue taking
part professionally in further development of the service areas in
accordance with the approved documents for urban planning and
development.
Supplies of potable water to the customers were not affected by
any serious limitations or interruptions of availability of the provided
services, despite several more complex accidents in the water
supply network and the Vír conduit. The quality of supplied drinking
water corresponded to the prescribed quality indicators and mainly
thanks to the groundwater spring areas in Březová nad Svitavou
it ranks amongst the best in the Czech Republic. The Board of
Directors also monitors and evaluates the hydrological situation,
which is based on the low rainfall in 2018.
Safety of drinking water supply in relation to weather conditions
The drinking water demand is covered by two water resources, the
groundwater source in Březová nad Svitavou and the surface water
source water from the Vír reservoir. In terms of quantity, it is ca.
30 million m3/year, which is about 950 l/s. The weather and
hydrological situation over recent years negatively affects both
these water resources in terms of water yield and extraction.
The capacity of the groundwater resource, which the Company
considers to be priority, is currently decreasing due to reduced
rainfalls and the Vír surface water resource is necessary for the
provision of our services. However, the water reservoir in Vír is also
affected by the climate water storage and extraction.
Březová nad Svitavou spring area – groundwater resource
Total rainfall in the Březová nad Svitavou spring has been below
average since 2015 and the last year was particularly dry. This
situation caused a decrease in the groundwater levels in the spring
and thus availability of this groundwater resource. The water
levels in both these horizons attack historic lows and the outlook
is not optimistic if the rainfall deficit continues. Direct impacts are
clearly documented by the decreasing usability of the Březová
resource during 2018 (830 l/s). The 2019 plan is 770 l/s.

In this spring, the resource is replenished solely by rainwater
infiltration through soil horizons, the quantity and quality of
groundwater are closely interconnected, and therefore we consider
them to form an an integral complex. All necessary measures must
be taken in order to prevent from rapid surface run-off from the
infiltration area, to boost rainwater infiltration in the ground while
eliminating the transfer of pollution into the water horizons. This
area needs to be analyzed in order to define the relevant zones,
to determine appropriate technical and regime measures and their
priorities in order to improve the overall water management in this
area.
It is necessary to ensure an overall change of approach to the spring
area of the significant water resource in Březová nad Svitavou.
It is necessary to establish a general support platform similar to the
Clean Svratka or Želivka projects, supported by appropriate grant
programmes and allocation of funds for the implementation of
measures leading to the given objective.
Vír water reservoir – surface water resource
Similarly to the Březová nad Svitavou groundwater resource, there
is a noticeable decrease in the water level and thus water storage in
the reservoir as a result of subnormal rainfall periods during the last
few years and especially in 2018. In November last year, the drop
in the water level was the most critical and the prediction of further
development was pessimistic. Production in 2018 was on average
121 l/s, the plan for 2019 is 180 l/s. Thanks to the extraordinary
work conducted in the system and relatively heavy rainfall at the
end/beginning of the year, the acute threat of reduced water supply
extraction was averted, but in case of a long-term dry seasons,
further deterioration could occur. In addition, the reduced
volume of stored water can cause qualitative problems as a result of
increased concentrations or rising temperature. We find it necessary
to address the quantitative and qualitative issues in parallel in the
context of the climate change adaptation.
Adaptation as a necessity
This situation has made us analyze in detail our drinking water
supply services during the ongoing climate changes in the entire
spectrum from the resource security to the end customer. The
results of analyzes, inputs and possibilities lead us to the conclusion
that in case of unfavourable conditions, there is a real risk of
endangered drinking water supply within the Brno water supply
system. To avert potential risks, the company launched the
“DROUGHT in BVK” programme at the end of 2018, the aim of which
is to adapt the company’s activities to the emerging climate change.
A number of sub-projects within this programme cover the entire
range of our services, from water production to transportation
to distribution to the end customer, including the preparation of
solutions that would be used in the event of inadequate drinking
water supply. The whole adaptation process is based on a thorough
analysis of the current state, qualification and quantification of
possible risks of ongoing climate change and ways leading to their
elimination. Priority is given to improving the resource security,
especially in the area of the groundwater resources in Březová nad
Svitavou. We also bear in mind the downstream components of
the water supply system through water treatment including
sanitary treatment of water, its distribution and delivery to the end

eliminaci. Jako prioritní vidíme posílení zdrojového zabezpečení, zejména v území zdroje podzemní vody v Březové nad
Svitavou. Ze zřetele nepouštíme ani navazující složky vodárenského systému přes úpravu vody včetně hygienického
zabezpečení, její distribuci a dodávku konečnému spotřebiteli. Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je
v plném rozsahu připraven vytvářet podmínky vlastníkům vodárenské infrastruktury, a to především statutárnímu
městu Brnu, aby mohla být realizována veškerá provozovatelem doporučená opatření k zabezpečení zásobování
obyvatelstva pitnou vodou. K výše uvedenému přístupu nás mimo jiné zavazuje i ustanovení čl. 10.2.2 dodatku č. 999
k Nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.
Provoz kanalizačních sítí a čistírny odpadních vod byl po celý rok 2018 zajišťován plynule a havárie zde vzniklé byly
především lokálního charakteru bez dopadu na odběratele služeb. Dopad havárií kanalizační sítě byl především ve
vztahu k dopravě.
Představenstvo společnosti průběžně sleduje a vyhodnocuje provozní činnost společnosti a přijímá opatření směřující
ke zvyšování efektivity, optimalizaci provozních nákladů a rozšiřování odbytu služeb.
Společnost průběžně spolupracuje na vyhodnocování technického stavu vodohospodářské infrastruktury v rámci
zpracování Plánů obnovy jednotlivých vlastníků infrastruktury, k čemuž využívá i moderní informační technologie,
zejména Systém řízení údržby a Geografický informační systém. V denním provozu je také i Monitorovací systém GPS
ke sledování vozového parku společnosti v reálném čase.
V rámci přípravné fáze projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice“ byla dokončena a schválena zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele a výběr správce stavby a byla zahájena obě veřejná zadávací řízení. V případě
výběru zhotovitele proběhla kvalifikace účastníků a kvalifikovaným subjektům byly v září 2018 zaslány výzvy k předložení předběžných nabídek, přičemž lhůta pro předložení nabídek byla stanovena na únor 2019. Zadávací řízení na
výběr správce stavby bylo ukončeno v listopadu 2018 a ještě v závěru roku zahájil správce stavby svoji činnost.
Souběžně s výběrem zhotovitele probíhala jednání s bankami, které jsou schopny se podílet na financování projektu.
Schopnost společnosti financovat projekt se průběžně ověřuje pomocí finančních analýz. Podle aktualizovaného
harmonogramu se zahájení prací předpokládá přibližně v polovině roku 2019.
Společnost se, jakožto partner statutárního města Brna, spolupodílí na přípravě a realizaci projektů, spolufinancovaných z prostředků EU a z Operačního programu životního prostředí, a to účastí svých zaměstnanců na práci organizační jednotky Project Implementation Unit (PIU). V rámci akce Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně (realizace
v letech 2014–2016) šlo o:
– pravidelné kvartální kontrolní dny ukončeného díla v záruční době,
– monitoring na kanalizační síti pro potvrzení účinnosti dokončených retenčních nádrží v rámci „Post –
monitoringu udržitelnosti projektu“.
V rámci akce Dostavba kanalizace v Brně II šlo o pokračování přípravy staveb, spočívající v:
– přípravě zadávací dokumentace na výběr zhotovitelů staveb spolu se zahájením těchto řízení,
– dohled nad dokončováním projektové dokumentace pro územní a stavební řízení u všech liniových staveb,
– práce na zpracování Žádosti o dotaci, zejména Studie proveditelnosti spolu s finančně ekonomickými
analýzami variant ve vazbě na scénáře změny klimatu,
– jednání na úrovni příslušných orgánů EU (Jaspers), MŽP, SFŽP a MF
s cílem zahájit realizace v roce 2019.
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K vyššímu komfortu zákazníků, zejména ze segmentu velkoodběratelů, přispívá využívání služby elektronického zákaznického účtu (is-USYS®.net). V prostředí internetu služba umožňuje
komunikaci se zákaznickým centrem, elektronickou fakturaci a přístup do nově zaváděného systému Smart vodoměrů s dálkovým odečtem spotřeby vody. Služba ve spojení se Smart
vodoměry umožňuje nejen získat informace o denním průběhu spotřeb, ale i rychlou lokalizaci případných nežádoucích úniků na vnitřním vodovodu a eliminaci škod u zákazníka.
Společnost má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentu dle ČSN EN ISO 14001, hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 a BOZP
dle ČSN OHSAS 18001 (dále jen „ISM“).
Dále je společnost držitelem dvou akreditací QMS dle ČSN EN ISO/IEC 17025, vydaných pro zkušební laboratoř útvaru kontroly kvality a pro kalibrační laboratoř vodoměrů provozu opravny
a zkušebny vodoměrů.
Sociální zaměstnanecký program společnosti byl v roce 2018 plněn v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou a interními směrnicemi společnosti. Rovněž ostatní závazky plynoucí
z uzavřené kolektivní smlouvy byly oboustranně plněny bez výhrad. Dobrá komunikace a korektní spolupráce s odborovou organizací vyústila k uzavření roční kolektivní smlouvy.
Společnost se důsledně věnuje oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Značný důraz na dodržování bezpečných pracovních postupů je kladen nejen na vlastní
zaměstnance, ale i na dodavatele investičních celků, u nichž je společnost sama investorem či na základě mandátní smlouvy zastupuje investory.
Podle názoru auditora přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok končící 31. prosincem 2018 v souladu s českými účetními předpisy.
Představenstvo společnosti se na svých jednáních zabývá rovněž otázkami budoucího vývoje a rozvoje společnosti.

V Brně dne 29. března 2019
		

						
					
MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva
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consumers. The operator, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., is fully prepared to establish conditions for the owners of water infrastructure, in particular the Statutory City of Brno, so that all the measures recommended
by the operator to ensure the supply of drinking water to the population can be implemented. In addition to the above, we are also bound by the provisions of Article 10.2.2 of Appendix No. 999 to the Lease Agreement
concluded between the Statutory City of Brno and Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
The sewerage system and the wastewater treatment plant were operated smoothly throughout 2018 and the occurring emergencies were mainly of local nature having no impact on the customers. Accidents in the
sewerage system affected mainly the road traffic.
The Board of Directors of the Company continuously monitors and evaluates the operating activities and takes measures leading to increasing the efficiency, optimisation of operating costs and increasing the sale of
services.
The Company continuously cooperates on evaluating the technical condition of water management infrastructure as part of the development of refurbishment plans drawn up by the individual infrastructure owners
while using modern information technologies, in particular the Maintenance Management System and the Geographic Information System. What is also used on a daily basis is the GPS Monitoring System to monitor
the Company’s car fleet in real time.
As part of the preparatory phase of the “Brno-Modřice” WWTP Sludge Management” project, the tender documentation to select the contractor and to select the engineer was completed and both these public tenders
were launched. As regards the contractor’s selection, the qualification of the tender participants took place and calls for indicative tenders were delivered the qualified participants in September 2018, with the deadline
for the submission of tenders being February 2019. The tendering process to select the engineer was completed in November 2018 and at the end of the year the engineer started its operations. In parallel with the
selection of the contractor, negotiations were held with banks, which are able to participate in the project financing. The company’s ability to finance the project is continuously verified through financial analyzes.
According to the updated time schedule, the works are expected to start in mid-2019.
As a partner of the Statutory City of Brno, the Company participates in the preparation and implementation of projects co-financed by EU funds and the Operational Programme Environment, through the participation of
its employees in the operations of the Project Implementation Unit (PIU). As part of the Reconstruction and Completion of the Sewerage Project in Brno (2014–2016)
– regular quarterly site visits of the completed works within the warranty period take place,
– the sewerage system monitoring was carried out to confirm the efficiency of completed retention tanks as part of the „Project sustainability post-monitoring“.
As part of the Sewerage Completion in Brno II project, preparation continued:
– preparation of tender documentation to select contractors, together with the commencement of the tendering procedure,
– supervision of the completion of the land-use permit and building permit documentation for all line structures,
– work on the Application for Assistance, in particular the Feasibility Study together with financial and economic analyzes of variants in relation to the climate change scenarios,
– negotiations at the level of the relevant EU bodies (Jaspers), MoE, SEF and MF
in order to start the implementation in 2019.
The enhance customer comfort, namely large consumers, the electronic customer account services (is-USYS®.net) have been launched. In the Internet environment, this service enables communication with the
customer centre, electronic invoicing and access to the newly introduced Smart water meter and remote water meter reading system. This service, in conjunction with Smart water meters, makes it possible not only to
obtain information about daily consumption, but also to quickly locate any leaks in the plumbing system and to eliminate damage at the customer’s premises.
The company has introduced and certified the integrated quality management system according to ČSN EN ISO 9001, Environmental Management System according to ČSN EN ISO 14001, Energy Management System
according to ČSN EN ISO 50001 and Occupational Health and Safety Management System according to ČSN OHSAS 18001 (hereunder the „IMS“).
In addition, the company holds two QMS accreditations according to ČSN EN ISO/IEC 7025, issued for the testing laboratory of the Quality Control Department and for the water meter calibration laboratory of the Water
Meter Repair Shop and Test Room.
The employee social programme was fully in line with the Collective Agreement and internal regulations of the Company throughout the year. Likewise, other obligations resulting from the Collective Agreement were
fulfilled by both parties without any reservations. The good communication and correct cooperation with the Trade Union resulted in the signing of the annual Collective Agreement.
The Company pays great attention to safety, health protection at work and fire protection. A great emphasis is placed on safe working procedures followed not only by the Company’s employees but also by the
contractors in investment projects where the Company acts as the investor or represents the investors on the basis of mandate agreements.
In the auditor’s opinion, the attached financial statements give a true and fair view of the Company’s assets and liabilities as at 31st December 2018 and the costs and revenues and results of its operations and cash
flows for the year ended 31st December 2018 in accordance with Czech accounting legislation.
In its meetings, the Board of Directors also deals with matters related to the future development of the Company.
In Brno, 29th March 2019

												

MVDr. Vlastimil Žďárský
Chairman of the Board of Directors
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Vodojem Žlutý kopec
Water tower in Žlutý kopec
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Základní údaje o společnosti

Firma:
Sídlo společnosti:
Datum vzniku:
Právní forma:
Rejstříkový soud:
Číslo v rejstříku:
Identifikační číslo:
DIČ:
Internetová adresa:
Telefonní číslo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1. 5. 1992
akciová společnost
Krajský soud v Brně
oddíl B, číslo vložky 783
46 34 72 75
CZ46347275
www.bvk.cz
+420 543 433 111

Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Jediným zakladatelem
společnosti byl Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze l, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního
podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
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Stanovy společnosti a zpráva o vztazích

Valná hromada odsouhlasila dne 18. 5.2018 změnu článku 6 odst. 2, článku 10 odst. 5 první věta, článku 22, článku
26a, odst. 2 první věta, článku 32, odst. 1 poslední věta a článku 45 první věta. Představenstvo společnosti vypracovalo dne 18. 5.2018 úplné znění stanov v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech
a družstvech ve znění pozdějších předpisů. Stanovy společnost uložila do sbírky listin obchodního rejstříku.
Představenstvo akciové společnosti vypracovalo zprávu o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018. Zprávu
ověřil auditor a přezkoumala dozorčí rada společnosti. Zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2018.

Basic data of the Company

Business name:
Registered address:
Date of incorporation:
Legal form:
Registration court:
Incorporation number:
Identification number:
VAT No.:
Internet address (website):
Tel. number:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1. 5. 1992
joint stock company
Regional Court in Brno
section B, inset 783
46347275
CZ46347275
www.bvk.cz
+420 543 433 111

The joint-stock company was established according to Section
172 of Act No. 513/1991 Sb., the Commercial Code, The National
Property Fund of the Czech Republic – registered seat in Praha l,
Gorkého nám. 32, which the assets of the state enterprise were
transferred to pursuant to § 11 (3) of the Act No. 92/1991 Sb., on
the conditions of the transfer of national property to other persons
– was the sole founder.

Articles of Association and Control Report

The Annual General Meeting of the Company held on 18th May 2018
approved amendments to Article 6 (2), the first sentence of Article
10 (5), Article 22, Article 26a (2), first sentence, Article 32 (1) last
sentence and the first sentence of Article 45. On 18th May 2017,
the Board of Directors of the Company approved the full text of the
Articles of Association in accordance with § 433 of Act No. 90/2012
Sb., on Commercial Companies and Cooperatives, as amended.
The full wording of the Articles of Association has been filed by the
Company in the Collection of Documents of the Companies
Register.
The Board of Directors of the joint stock company drew up the
Report on relations between the controlling and the controlled
entity and on relations between the controlled entity and other
entities controlled by the same controlling entity for the year
2018. The report was audited by the auditor and reviewed by the
Company’s Supervisory Board. The Report forms an integral part of
the Annual Report for the year 2018.
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Annual General Meeting

On 18th May 2018, the XXVI Regular Annual General Meeting of the
Company took place and the following was approved:
– Report of the Board of Directors on the business operations and
assets of the company over 2017
– Regular annual financial statements drawn up in conformity with
the Czech Financial Reporting Standards for businessmen for
the year 2017, profit distribution and distribution of a part of
retained earnings over previous years, incl. determination of
the amount, method and term of the profit share payout to the
shareholders.
The Annual General Meeting approved amendment to Articles
of Association – Article 6 (2), the first sentence of Article 10 (5),
Article 22, Article 26a (2), first sentence, Article 32 (1) last sentence
and the first sentence of Article 45.
The Annual General Meeting appointed members of the Audit
Committee, Ing. Radek Neužil, LL.M. and Ing. Miroslava Krčmová and
approved their executive employment contracts.

Valná hromada

4

Dne 18. 5.2018 se konala XXVI. řádná valná hromada společnosti, která schválila:
– zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017,
– řádnou účetní závěrku sestavenou v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2017,
rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně stanovení výše, způsobu
a termínu výplaty podílu na zisku akcionářům.
Valná hromada schválila změnu článku 6 odst. 2, článku 10 odst. 5 první věta, článku 22, článku 26a, odst. 2 první věta,
článku 32, odst. 1 poslední věta a článku 45 první věta stanov společnosti.
Valná hromada jmenovala členy výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. a Ing. Miroslavu Krčmovou a schválila
jejich smlouvy o výkonu funkce.
Výbor pro audit konaný 18.5. 2018 po valné hromadě zvolil předsedou výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M.
a místopředsedou Ing. Miroslavu Krčmovou.

The Audit Committee held on 18th May 2018 after the Annual
General Meeting elected Chairman of the Audit Committee,
Ing. Radek Neužil, LL.M. and Vice-Chairperson Ing. Miroslava
Krčmová.
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Vodojem na Bílé hoře
Water tower in Bíla hora
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Představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit
a výkonné vedení společnosti

Složení představenstva k 31. 12. 2018
MVDr. Vlastimil Žďárský, předseda představenstva
Ing. Jan Zámečník, místopředseda představenstva
p. Ludvík Kadlec
Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, PhD.  
Ing. Vojtěch Janoušek
Ing. Petr Konečný, MBA
Dne 21. 9. 2018 skončil výkon funkce člena představenstva p. Manuela Jeana Raymonda Niveta na základě
odstoupení z funkce. Dne 21. 9. 2018 jmenovalo představenstvo náhradním členem představenstva do valné hromady
Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D.
Dne 14. 12. 2018 skončil výkon funkce člena představenstva Ing. Petra Hýblera a Mgr. Ing. Daniela Kypra na základě
odstoupení z funkce. Dne 14. 12. 2018 jmenovalo představenstvo náhradním členem představenstva do valné
hromady MVDr. Vlastimila Žďárského a p. Ludvíka Kadlece.

Composition of the Board of Directors as of 31st December 2018
MVDr. Vlastimil Žďárský, Chairman of the Board of Directors
Ing. Jan Zámečník, Vice-Chairman of the Board of Directors
Ludvík Kadlec
Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.  
Ing. Vojtěch Janoušek
Ing. Petr Konečný, MBA
On 21st September 2018, the term of office of Mr. Manuel Jean
Raymond Nivet, member of the Board of Directors terminated
through his resignation from the office. On 21st September 2018,
the Board of Directors appointed Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. as
substitute member.
On 14th December 2018, the term of office of member of the Board
of Directors Ing. Petr Hýbler and Mgr. Ing. Daniel Kypr terminated
based on their resignation. On 14th December 2018, the Board of
Directors appointed MVDr, Vlastimil Žďárský and Mr. Ludvík Kadlec
substitute members.

Představenstvo společnosti dne 14. 12. 2018 zvolilo předsedou představenstva MVDr. Vlastimila Žďárského.

The Board of Directors of the company held on 14th December
2018 elected MVDr. Vlastimil Žďársky the Chairman of the Board of
Directors.

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2018
Ing. David Grund
p. Petr Cajzl
PhDr. Pavel Kavka
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
JUDr. Zdeňka Vondráčková
Ing. Ladislav Prokop

Composition of the Supervisory Board as of 31st December 2018
Ing. David Grund
Mr. Petr Cajzl
PhDr. Pavel Kavka
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
JUDr. Zdeňka Vondráčková
Ing. Ladislav Prokop

Na základě změny stanov schválené valnou hromadou dne 18. 5. 2018 došlo ke zvýšení počtu členů dozorčí rady
společnosti za zaměstnance na dva členy. Dozorčí rada společnosti má celkem 6 členů. Ve volbách byl za zaměstnance zvolen dne 15. 6. 2018 nový člen dozorčí rady Ing. Ladislav Prokop.
Dne 20. 12. 2018 skončil výkon funkce člena dozorčí rady p. Richarda Mrázka a RNDr. Anastaziose Jiaxise na základě
odstoupení z funkce. Dne 20. 12. 2018 jmenovala dozorčí rada náhradním členem dozorčí rady do valné hromady
Ing. Davida Grunda a p. Petra Cajzla. Dne 29. 1. 2019 byl předsedou dozorčí rady zvolen Ing. David Grund a místopředsedou p. Petr Cajzl.
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The Board of Directors, Supervisory Board,
Composition of the Audit Committee
and executive management of the Company

The amendment to Articles approved by the Annual General Meeting
dated 18th May resulted in an increase in the number of members
of the Company’s Supervisory Board elected by the employees to
two members. The Supervisory Board of the Company has a total of
6 members. On 15th June, a new member of the Supervisory Board
elected by the employees was elected, Ing. Ladislav Prokop.
On 20th December 2018, the term of office of a member of the
Supervisory Board, Richard Mrázek and RNDr. Anastazios Jiaxis
from the Supervisory Board terminated based on their resignation.
On 20th December 2018, the Supervisory Board appointed Ing. David
Grund and Mr. Petr Cajzl as substitute members of the Supervisory
Board. On 29th January 2019, Ing. David Grund was elected
Chairman and Mr. Petr Cajzl was elected Vice-Chairman of the
Supervisory Board.

Composition of the Audit Committee as of 31st December 2018
Ing. Radek Neužil, LL.M. Chairman
Ing. Miroslava Krčmová, Vice-Chairperson
PhDr. Pavel Kavka
On 18th May 2018, the term of office of a member of the Audit
Committee, Richard Mrázek, RNDr. Anastazios Jiaxis and Ing.
Radim Jirout, MBA, LL.M. terminated based on their resignation.
The Annual General Meeting of the Company held on 18th May 2018
elected new Audit Committee members, Ing. Radek Neužil, LL.M.
and Ing. Miroslava Krčmová The audit Committee meeting held
after the Annual General Meeting held on 18th May 2018 after
the Annual General Meeting elected Chairman of the Audit
Committee, Ing. Radek Neužil, LL.M. and Vice-Chairperson,
Ing. Miroslava Krčmová.

Executive management of the company
(positions held as of 31st December 2018):
Ing. Jakub Kožnárek
– Managing Director
Ing. Jiří Hanousek
– Water Section Manager
Ing. Vladimír Habr, Ph.D. – Sewerage Section Manager
Ing. Petr Šindler
– Technical Section Manager
Ing. Zdeněk Herman
– Economic Section Manager
Ing. Roman Palatin
– Business Section Manager

Složení výboru pro audit k 31. 12. 2018
Ing. Radek Neužil, LL.M., předseda
Ing. Miroslava Krčmová, místopředseda
PhDr. Pavel Kavka
Dne 18. 5. 2018 skončil výkon funkce člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka, RNDr. Anastaziose Jiaxise
a Ing. Radima Jirouta, MBA, LL.M. na základě odstoupení z funkce. Valná hromada společnosti jmenovala dne 18. 5. 2018
novými členy výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. a Ing. Miroslavu Krčmovou. Výbor pro audit konaný po valné
hromadě dne 18. 5. 2018 zvolil předsedou výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. a místopředsedou Ing. Miroslavu
Krčmovou.

Výkonné vedení společnosti (obsazení pracovních pozic k 31. 12. 2018):
Ing. Jakub Kožnárek
– generální ředitel
Ing. Jiří Hanousek
– ředitel vodárenské sekce
Ing. Vladimír Habr, Ph.D. – ředitel kanalizační sekce
Ing. Petr Šindler
– ředitel technické sekce
Ing. Zdeněk Herman
– ředitel ekonomické sekce
Ing. Roman Palatin
– ředitel obchodní sekce

17

6

Základní kapitál

Druh:
Forma:
Podoba akcií:

akcie
na majitele
zaknihovaná, evidence vlastníků je vedena u Centrálního depozitáře cenných
papírů, a.s.
Převoditelnost:
volně převoditelné, emitent nestanovuje žádná omezení převoditelnosti
ISIN:
CS 0009096509
Celková jmenovitá hodnota emise: 492 471 000,- Kč
Jmenovitá hodnota akcie:
500,- Kč
Počet akcií:
984 942 ks
Všechny akcie společnosti jsou splaceny. Společnost není držitelem vlastních akcií.

Další údaje o akciích
Způsob zdaňování výnosů z cenných papírů ve státu sídla emitenta:
Výnosy jsou zdaňovány při výplatě srážkovou daní dle z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů. U výplaty zahraničním akcionářům jsou uplatňovány mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je plátcem daně sražené z výnosů, tzn. že odvádí sraženou daň do
státního rozpočtu podle termínů stanovených z. č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Oficiální trhy, na kterých jsou akcie obchodovány:
Akcie společnosti jsou obchodovány na volném trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.

Registered capital

Type:
shares
Kind:
bearer shares
Form of shares:	dematerialised shares,
the register of owners is held
by the CentralDepository
of Securities
Transferability:	freely transferable, the issuer
does not stipulate any
transferability restrictions
ISIN:
CS 0009096509
Total nominal value of the issue: CZK 492,471,000
Par value of share:
CZK 500
Number of shares:
984,942 pcs
All the company’s shares have been paid up. The company does
not hold its own shares.

Other data concerning the shares
Taxation of yields on securities in the country of the issuer‘s
registered office:
The yields are taxed upon payout by the withholding tax pursuant
to Act No. 586/1992 Sb., on Corporate Income Tax, as amended.
As regards payments to foreign shareholders, international
double-taxation agreements are applied. Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s. is payer of a tax deducted from yields, i.e. the
Company returns the deducted tax to the state budget on terms
and conditions stipulated by Act No. 586/1992 Sb., as amended.

Výplaty výnosů z akcií:
Případné podíly na zisku budou vypláceny dle rozhodnutí valné hromady společnosti.

Official markets where the shares are marketable:
The Company’s shares are traded on the free market RM-SYSTÉM,
česká burza cenných papírů, a.s.

Skutečnosti důležité pro uplatnění práv akcionářů:
Jsou uveřejňovány a zveřejňovány postupem dle zákona a dle stanov společnosti (obchodní věstník, obchodní rejstřík,
sídlo společnosti, internetové stránky společnosti).

Payment of share profits:
Potential profit shares will be paid out in conformity with the
decision of the Annual General Meeting of the Company.

Práva vyplývající z akcie:
Hlasovací právo o rozsahu odpovídajícímu podílu na základním kapitálu, kdy každých 500,- Kč jmenovité hodnoty
akcie představuje 1 hlas, právo na podíl na zisku, na likvidačním zůstatku a přednostní právo na upisování akcií.

Facts important for the shareholders’ rights:
These facts are disclosed and made public as set out by law and by
the Articles of Association of the Company (the Business Bulletin,
Companies Register, registered address of the Company, website of
the Company).

Změna podílu na hlasovacích právech, vznik povinnosti učinit nabídku převzetí
V roce 2018 taková událost nenastala.

Rights resulting from the share:
The right to vote in the extent corresponding to the share in the
registered capital, where each CZK 500 of the par value of a share
represents 1 vote, the right to the share in profit, to the liquidation
balance and the pre-emption right to share subscription.
Change of share in the voting rights, the duty to make a
takeover bid
No such event took place in 2018.
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Data concerning the registered capital
The subscribed registered capital of the company Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. amounts in total to CZK 492,471,000 and has
been paid up fully. A total of 984,942 pcs of ordinary bearer shares
in the documentary form, par value of CZK 500 each, have been
subscribed.

Údaje o základním kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. činí celkem 492 471 000,- Kč,
splaceno v plné výši. Na základní kapitál bylo upsáno 984 942 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě
o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč.

Structure of shareholders and registered capital as of 31st
December 2018

Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu k 31. 12. 2018
Majitel

% základního kapitálu

počet akcií

Owner

% of registered capital

Number of shares

Statutory City of Brno 			

Statutární město Brno

51,004     

SUEZ Groupe,
Simplified joint stock company

SUEZ Groupe,                             
zjednodušená akciová společnost

46,272

                                  455 748 ks

Minority shareholders

drobní akcionáři

2,724

       26 832 ks

Total

Celkem

100

                    502 362 ks

984 942 ks
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Odlehčovací komora Královka
Královka combined systém overflow

7

Přehled podnikání

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vyvíjejí podnikatelskou činnost v mnoha oblastech, ale hlavní náplní činnosti
je výroba a dodávka vody vodovody pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních a dešťových vod kanalizacemi
pro veřejnou potřebu, včetně jejich čištění. I nadále patří naše společnost mezi nejlepší a nejvýkonnější české
vodohospodářské společnosti. Ukazatelé dokazující tuto skutečnost jsou především úroveň ztrát vody v síti, čistící
efekt čistírny odpadních vod, uplatnění moderních diagnostických metod a bezvýkopových technologií a míra
akreditovaných a certifikovaných činností.
Předmětem podnikání společnosti je:
Úřední ověřování měřidel
Projektová činnost ve výstavbě
Kovářství, podkovářství
Zámečnictví, nástrojařství
Silniční motorová doprava
– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Opravy silničních vozidel
Vodoinstalatérství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba elektřiny
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Čištění a praní textilu a oděvů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:
– vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
– provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
– nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
– přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
– velkoobchod a maloobchod
– ubytovací služby
– poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové
a související činnosti a webové portály
– testování, měření, analýzy a kontroly
– služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
– poskytování technických služeb
– výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
– opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických
přístrojů a měřidel
a provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.
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Overview of business activities

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. develops its business in a
number of fields but production and supply of water through
public water supply mains and collection of wastewater wand
storm water through public sewers, including their treatment, is the
core business. The Company keeps ranking amongst the best and
most efficient Czech water utilities. The indicators proving this fact
are mainly the following: water losses in the network, wastewater
treatment plant performance, application of modern diagnostic
methods and no-dig technologies and the number of accredited and
certified operations.
The Company’s line of business is as follows:
Official verification of measuring devices
Design engineering in construction
Blacksmithing, farriery
Locksmithing, toolmaking
Road motor transportation
– freight transported by vehicles or a road train with a maximum
permissible weight exceeding 3,5 tonnes if used to transport
animals or goods
– freight transported by vehicles or a road train with a maximum
permissible weight not exceeding 3,5 tonnes if used to
transport animals or goods
Repair of road vehicles
Plumbing
Business activities in the field of hazardous waste disposal
Generation of electricity
Construction work, changes and removal
Cleaning and washing of textile and clothes
Production, sale and services not listed under Annexes 1–3 to the
Trade Licensing Act for the following fields of business:
– publishing, printing, book-binding and copying
– operation of water supply and sewerage systems and water
treatment and distribution
– waste disposal (except for hazardous waste)
– preparatory and finishing construction works, specialised
building activities
– wholesale and retail
– accommodation services
– provision of software and consultancy in the field of
information technologies, data processing, hosting and related
activities and web portals
– testing, measurements and analyses and inspections
– services in the field of administrative management and
services of organisation and economic nature
– provision of technical services
–
production of measuring, testing, navigation, optical and
photographic devices and equipment
– repair and maintenance of equipment for households, objects
of cultural nature, fine mechanisms, optical and measuring
devices
and activities related to the line of business.

The scope of the lines of business of Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s. is defined in Article 4 of the Articles of Association
of the Company.
The main subject of business: operation of public water and
sewerage systems including production and supplies of potable
water, detection of bursts in the water supply system, water
and sewer pipeline surveys, CCTV sewer system inspections,
wastewater and rainwater collection, wastewater treatment
including sludge disposal. Laboratories of the company perform
analyses of potable water, wastewater and pool waters.
The engineering and design activities are focused on preparation
and implementation of individual events of repairs, reconstruction,
refurbishment and development of the operated water mains and
sewerage systems.
The Company develops its business not only in the Statutory City
of Brno itself, but also in the towns of Kuřim, Modřice, Březová
nad Svitavou, municipalities of Lelekovice, Česká, Moravany,
Nebovidy, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Koroužné, Skorotice,
Dolní Loučky, Černvír, Doubravník and Štěpánov nad Svratkou and
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (Vír
regional water supply system, association of towns, municipalities
and villages).

Předmět podnikání Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je vymezen v článku 4 stanov společnosti.
Hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně výroby a dodávky pitné vody,
vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací pomocí televizní kamery,
zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění, včetně likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou
prováděny rozbory pitných, odpadních vod a bazénových vod.
Inženýrská a projekční činnost je zaměřena na přípravu a realizaci jednotlivých akcí oprav, rekonstrukcí a rozvoje
provozovaných vodovodů a kanalizací.
Společnost působí nejen na celém území statutárního města Brna, ale i pro město Kuřim, Modřice, Březová nad
Svitavou, obce Lelekovice, Českou, Moravany, Nebovidy, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Koroužné, Skorotice, Dolní
Loučky, Černvír, pro městys Doubravník a Štěpánov nad Svratkou a pro Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí
a svazků obcí.
Společnost provozuje i vodovody a kanalizace ve vlastnictví dalších subjektů.

The company also operates water mains and sewers owned by
other entities.
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8

Výroba a dodávka pitné vody

Potable water production and distribution

Zásobování pitnou vodou

Drinking water supplies

Základními zdroji pitné vody Brněnské vodárenské soustavy jsou prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou
a úpravna povrchové vody ve Švařci. Z Březové nad Svitavou je voda do Brna přiváděna přivaděčem I. březovského
vodovodu a přivaděčem II. březovského vodovodu. Z úpravny vody Švařec se voda do Brna přivádí přivaděčem Vírského
oblastního vodovodu (VOV).

Výroba

2018

2018

Production

tis. m3

l/s

Úpravna vody Švařec

3 821

121

12,7

Švařec water treatment plant

I. březovský vodovod

6 868

218

22,8

I. Březová conduit

II. březovský vodovod

19 366

614

64,4

II. Březová conduit

53

2

0,0

30 108

955

ostatní místní zdroje
Celkem

Provozovaný majetek

2018
%

100

other local sources
Total

hodnota

jednotky

value

unit

v roce 2018 celkem

1 421

km

in 2018, total

– statutární město Brno

1 098

km

– Statutory City of Brno

– Vírský oblastní vodovod, s.m.o.

151

km

– Vírský oblastní vodovod, s.m.o.

– další města a obce

164

km

– other cities and municipalities

8

km

Operated assets

Délka vodovodní sítě

– ostatní vlastníci

Water supply system length

Významné objekty
čerpací stanice

– other owners
Important structures

45

ks

119/230 139

ks/m3

v roce 2018 celkem

50 060

ks

in 2018, total

počet osazených vodoměrů

52 145

ks

number of installed water meters

vodojemy – počet komor/kapacita
Vodovodní přípojky
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The groundwater sources in Březová nad Svitavou and the surface
water treatment plant in Švařec are the main sources of drinking
water in the Brno water supply system. From Březová nad Svitavou,
water is supplied to Brno by the 1st Březová water supply conduit
and by the 2nd Březová water supply conduit. Water from the Švařec
water treatment plant is supplied to Brno by the Vír Regional Water
Supply System (VOV).

pumping stations
water reservoirs – number of chambers/capacity
Water service connections

Švařec water treatment plant
From the beginning of the year until the end of September 2018,
the Švařec Water Treatment Plant was operated in a one-shift
intermittent mode according to the annual plan and according to
the instructions of the Central Water Management Control Room of
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
From October 2018 until the end of 2018, the water production at the
Švařec water treatment plant was increased as a result of bursts at
the Vír Regional Water Supply System and due to the continuing lack
of rainfall and reduced water levels at the Březová nad Svitavou water
resource, including introduction of two-shift operation.

Úpravna vody Švařec
Od začátku roku do konce září 2018 byla Úpravna vody Švařec provozována v jednosměnném přerušovaném režimu
dle ročního plánu a dle pokynů Centrálního vodohospodářského dispečinku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
Od října 2018 do konce roku 2018 byla v důsledku havárií na přivaděči Vírského oblastního vodovodu a z důvodu
přetrvávajícího nedostatku srážek a snížení hladin vodního zdroje Březová nad Svitavou zvýšena výroba vody na
Úpravně vody Švařec, včetně zavedení dvousměnného provozu.

Voda vyrobená na Úpravně vody Švařec
3 500
3 000
2 500

Graph – Water produced at the Švařec water treatment plant

2 000

1 623

1 555

1 691

1 564

1 571

1 098

1 714

1 627

1 869

2 820

3 821

1 000

1 663
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500
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Pumping stations and water reservoir
Number of storage chambers and volume

Čerpací stanice a vodojemy
Akumulační komory počet komor a objem
vlastník
owner

počet komor

objem komor (m3)

number of chambers

chamber volume (m3)

Statutory City of Brno

statutární město Brno

76

199 965

Vírský oblastní vodovod, s.m.o.

Vírský oblastní vodovod, s.m.o.

20

22 920

other operated cities and municipalities

ostatní provozovaná města a obce

storage chambers, total

akumulační komory celkem

23

7 254

119

230 139

25

Rozdělení akumulací podle objemu
10 %

Graph – Water storage by volume

3%

statutární město Brno
Vírský oblastní
vodovod, s.m.o.
87 %

ostatní provozovaná
města a obce

Akumulační komory – čištění v roce 2018

Statutory city of Brno
Vírský oblastní vodovod, s.m.o.

other serviced towns and municipalities

Storage chambers – treatment in 2018

vlastník

počet komor

objem komor (m )

number of chambers

chamber volume (m3)

35

75 807

6

3 770

Vírský oblastní vodovod, s.m.o.

ostatní provozovaná města a obce

15

6 404

other operated cities and municipalities

vyčištěno celkem

55

85 981

owner

statutární město Brno
Vírský oblastní vodovod, s.m.o.

3

Statutory City of Brno

total treated

Prameniště Březová nad Svitavou
Rok 2018 byl v prameništi Březová nad Svitavou srážkově jeden z nejchudších v historii. Rovněž měsíční rozložení
srážek bylo atypické, jak dokumentují prakticky chybějící srážky v letních měsících.

Březová nad Svitavou spring area
The year 2018 was one of the driest years in the history of the
Březová nad Svitavou spring area. Likewise, the monthly rainfall
distribution was atypical, as evidenced by practically missing rainfall
in the summer months.

Měsíční úhrny srážek prameniště Březová nad Svitavou

Graph – Monthly total rainfall in the Březová nad Svitavou spring
area
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The rainfall deficit of 2018 was reflected in March 2018 by a
monotonous drop in the water levels of both water horizons of
the Březová nad Svitavou water resource, which is clearly visible
in the second half of the graph.

Srážkový deficit roku 2018 se promítl od března 2018 monotónním poklesem hladin obou jímaných horizontů vodního
zdroje Březová nad Svitavou, jasně patrným v druhé polovině grafu.

Graph – Spring area monitoring borehole levels time trends
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This situation corresponded to the dropping groundwater resource
yield in 2018.

Tato situace korespondovala s poklesem vydatnosti zdroje podzemní vody v roce 2018.

Graph – Březová nad Svitavou water resource yield
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Přes tuto nepříznivou situaci se v roce 2018 vyrobilo 26,2 mil. m3 podzemní vody. Pokles vydatnosti zdroje podzemní
vody koresponduje se zvýšenou výrobou povrchové vody z Úpravny vody Švařec v závěrečných měsících roku.

Despite this unfavourable situation, 26.2 million m3 of groundwater
was produced in 2018. The decrease in groundwater source yield
corresponds to the increased surface water production at the
Švařec water treatment plant during the final months of the year.

Voda vyrobená v prameništi Březová nad Svitavou

Graph – Water produced in the Březová nad Svitavou spring area
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Podíl výroby jednotlivých zdrojů a jímacích celků zdroje podzemní vody Březová nad Svitavou uvádí následující graf.

The following graph shows the share of production of the individual
groundwater resources and abstraction structures in Březová nad
Svitavou.

Podíl výroby jímacích celků zdroje Březová nad Svitavou

Graph – Share of water intake systems in Březová nad Svitavou
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I. březovský vodovod
(I. horizont)
6 868 tis. m3
26 %

1st Březová conduit,
1st horizon,
6,868 th. m3,
26 %

II. březovský vodovod
(II. horizont)
5 692 tis. m3
22 %

2nd Březová conduit,
2nd horizon,
5,692 th. m3,
22 %

II. březovský vodovod
(I. horizont)
13 674 tis. m3
52 %

2nd Březová conduit,
1st horizon,
13,674 th. m3,
52 %

In terms of quality, the water resource in Březová nad Svitavou was
of high quality without any anomalies throughout the year.
The overall improvement in water management and the protection
of the Březová nad Svitavou water resource area is considered by
the company as a priority and a number of steps are being taken
to this end, also in the context of climate change and its impacts.

Po stránce jakosti byla v průběhu celého roku voda zdroje Březová nad Svitavou vysoce kvalitní bez jakýchkoli
anomálií.
Celkové zlepšení vodního hospodářství a ochrana pramenní oblasti zdroje Březová nad Svitavou je akciovou společností vnímána jako prioritní a za tímto účelem je činěna řada kroků, a to i v souvislosti s klimatickými změnami a jejich
dopady.

Safety of drinking water supply in relation to weather conditions
The drinking water demand is covered by two water resources,
the groundwater source in Březová nad Svitavou and the surface
water source water from the Vír reservoir. In terms of quantity, it is
ca. 30 million m3/year, which is about 950 l/s.
The weather and hydrological situation over recent years
negatively affects both these water resources in terms of water
yield and extraction.
The capacity of the groundwater resource, which the Company
considers to be priority, is currently decreasing due to reduced
rainfalls and the Vír surface water resource is necessary for the
provision of our services.
However, the water reservoir in Vír is also affected by the climate
water storage and extraction.

Zabezpečenost služby zásobování pitnou vodou v návaznosti na klimatické podmínky
Potřeba pitné vody je realizována spoluprací dvou vodních zdrojů, zdroje podzemní vody v Březové nad Svitavou
a zdroje povrchové vody z vodní nádrže Vír. Kvantitativně se jedná zhruba o 30 mil. m3/rok což je asi 950 l/s.
Klimatická a hydrologická situace posledních let negativně ovlivňuje oba vodní zdroje po stránce vydatnosti a zabezpečenosti odběrů.
Vydatnost zdroje podzemní vody, který společnost považuje za prioritní, v současné době klesá vlivem snížených
srážkových úhrnů natolik, že není možné se pro zajištění našich služeb obejít bez spolupráce s povrchovým
zdrojem Vír.
Vodní nádrž Vír je však rovněž vlivem klimatických změn po stránce akumulace a zabezpečenosti odběrů pro
vodárenské účely postižena.

Březová nad Svitavou spring area – groundwater resource
Total rainfall in the Březová nad Svitavou spring has been below
average since 2015 and the last year was particularly dry.
This situation caused a decrease in the groundwater levels in
the spring and thus also reduced availability of this groundwater
resource.
The water levels in both these horizons attack historic lows and
the outlook is not optimistic if the rainfall deficit continues.
Direct impacts are clearly documented by the decreasing usability of
the Březová resource during 2018 (830 l/s). The 2019 plan is 770 l/s.
In this spring area, the resource is replenished solely by rainwater
infiltration through soil horizons, the quantity and quality of
groundwater are closely interconnected and therefore we consider
them to form an an integral complex.
All necessary measures must be taken in order to prevent from
rapid surface run-off from the infiltration area, to boost rainwater
infiltration in the ground while eliminating the transfer of pollution
into the water horizons. This area needs to be analyzed in order to
define the relevant zones, to determine appropriate technical and
regime measures and their priorities in order to improve the overall
water management in this area.
It is necessary to ensure an overall change of approach to the spring
area of the significant water resource in Březová nad Svitavou. It
is necessary to establish a general support platform similar to the
Clean Svratka or Želivka projects, supported by appropriate grant
programmes and allocation of funds for the implementation of
measures leading to the given objective.
Vír water reservoir – surface water resource
Similarly to the Březová nad Svitavou groundwater resource, there
is a noticeable decrease in the water level and thus water storage in
the reservoir as a result of subnormal rainfall periods during the last
few years and especially in 2018.
In November last year, the drop in the water level was the most
critical and the prediction of further development was pessimistic.

Prameniště Březová nad Svitavou – zdroj podzemní vody
Srážkové úhrny v prameništi Březová nad Svitavou jsou od roku 2015 podprůměrné a zejména loňský rok byl velmi
suchý.
Tato situace zapříčinila pokles hladin podzemní vody v prameništi a tím i využitelnost zdroje podzemní vody.
Hladiny obou jímaných horizontů atakují historická minima a v případě pokračujícího srážkového deficitu není výhled
optimistický.
Přímé dopady pak jasně dokumentuje snižující se využitelnost zdroje Březová během roku 2018 (830 l/s). Plán 2019
je 770 l/s.
V tomto prameništi, prakticky celém dotovaném výhradně vsakem srážkových vod přes půdní horizonty, jsou otázky
kvantity a kvality podzemní vody úzce propojeny a proto je považujeme za nedílný komplex.
Nezbytně je nutno provést veškerá opatření, která zamezí rychlému povrchovému odtoku z infiltračního území,
zajistí posílení dotace srážkových vod do podzemních a současně povedou k eliminaci vnosu znečištění do jímaných
horizontů. Oblast je třeba podrobit analýze za účelem vymezení příslušných zón, stanovit v nich vhodná technická
a režimní opatření a jejich priority tak, aby došlo k celkovému zlepšení vodního hospodářství oblasti.
Je potřeba zajistit celkovou změnu přístupu ke zdrojovému území významného vodního zdroje Březová nad Svitavou.
Vznik platformy všeobecné podpory obdobně jako u projektů Čistá Svratka či Želivka, podpořenou vhodnou modifikací dotačních titulů a vyčleněním finančních zdrojů pro realizace opatření pokládáme za nezbytnou složku, vedoucí
k danému cíli.
Vodní nádrž Vír – zdroj povrchové vody
Obdobně jako na zdroji podzemní vody Březová nad Svitavou je i zde patrný pokles hladiny a tím i akumulace v nádrži
v důsledku podnormálně srážkových období během několika posledních let a zejména roku 2018.
V listopadu loňského roku bylo zaklesnutí hladiny nejkritičtější a predikce dalšího vývoje byla pesimistická. Výroba
v roce 2018 byla v průměru na 121 l/s, plán na rok 2019 je 180 l/s.
Díky mimořádným manipulacím na vodním díle a za přispění poměrně vydatných srážek na přelomu roku byla sice
akutní hrozba snížené zabezpečenosti vodárenských odběrů odvrácena, avšak i zde by mohlo v případě dlouhodobého
přetrvávání suchého období dojít k dalšímu zhoršení stavu.
Zmenšení objemu akumulované vody může navíc vyvolat problémy kvalitativní, ať již z důvodu prostého zahuštění
koncentrací nebo zvýšení teploty.
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I zde tedy považujeme za nutné v rámci adaptace na změnu klimatu řešit kvantitativní a kvalitativní otázky
v souběhu.
Adaptace jako nutnost
Uvedená situace nás vedla k podrobné analýze procesu naší služby zajištění zásobování pitnou vodou v období
probíhající klimatické změny v celé šíři od zdrojového zabezpečení až po koncového zákazníka.
Výsledky analýz, vstupů a možností nás vedou k závěru, že v případě pokračování nepříznivých podmínek existuje
reálné riziko ohrožení zásobování pitnou vodou v rámci Brněnské vodárenské soustavy.
Pro odvrácení možných rizik společnost na konci roku 2018 nastartovala Program „SUCHO v BVK“, jehož cílem je
adaptace činnosti společnosti pro vyrovnání se s nastupujícími klimatickými změnami.
Řada dílčích projektů tohoto programu pokrývá celé spektrum našich služeb od výroby vody přes její dopravu až k distribuci koncovému zákazníku, včetně příprav řešení, která by byla použita v případě nemožnosti zajistit dostatečnost
dodávky pitné vody.
Celý adaptační proces vychází z důkladné analýzy aktuálního stavu, kvalifikace a kvantifikace možných rizik probíhající
změny klimatu a cest vedoucích k jejich eliminaci.
Jako prioritní vidíme posílení zdrojového zabezpečení, zejména v území zdroje podzemní vody v Březové nad Svitavou.
Ze zřetele nepouštíme ani navazující složky vodárenského systému přes úpravu vody včetně hygienického zabezpečení, její distribuci a dodávku konečnému spotřebiteli.
Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je v plném rozsahu připraven vytvářet podmínky vlastníkům
vodárenské infrastruktury, a to především statutárnímu městu Brnu, aby mohla být realizována veškerá provozovatelem doporučená opatření k zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou. K výše uvedenému přístupu nás
mimo jiné zavazuje i ustanovení čl. 10.2.2 dodatku č. 999 k Nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem
Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.
Dálkové přivaděče
Provoz všech tří dálkových přivaděčů pitných vod byl stabilizovaný až do října 2018, kdy došlo na přivaděči DN 1 400
Vírského oblastního vodovodu k sérii tří poruch v šesti dnech v oblasti Drásov. Ke všem poruchám došlo spontánně po
minimálně dvou hodinách provozu přivaděče od posledního regulačního zásahu.
Velmi rychlý sled poruch zapříčinil výrazné problémy při zajištění potřeb pitné vody. Deficit aktuálních výrobních
možností zdroje podzemní vody Březová nad Svitavou činil přibližně 150 l/s, takže tlak na rychlou obnovu provozu
přivaděče byl extrémní.
Mimořádným nasazením pracovníků napříč celou společností se podařilo situaci zvládnout bez dopadů na zákazníky
a současně operativně nasadit v souladu s expertními doporučeními režim provozu přivaděče tak, aby úsek Drásov byl
pod minimálním tlakovým zatížením.
Doznívání události pokračuje řadou rychle proveditelných zásahů v roce 2019 a do budoucna je třeba počítat
s komplexním nápravným řešením zejména v průběhu trasy městysem Drásov, kde byly obdobné poruchy již
v roce 2011.
Centrální vodohospodářský dispečink
V rámci pracovních okruhů dispečink pracoval plně v souladu s požadavky na něj kladenými a s důrazem na potřeby
zákazníků.
V průběhu roku došlo k plnému sladění komunikačního dispečerského systému s požadavky GDPR.
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Production in 2018 was on average 121 l/s, the plan for 2019 is
180 l/s.
Thanks to the extraordinary work conducted in the system and
relatively heavy rainfall at the end/beginning of the year, the acute
threat of reduced water supply extraction was averted, but in case
of a long-term dry seasons, further deterioration could occur.
In addition, the reduced volume of stored water can cause
qualitative problems as a result of increased concentrations or
rising temperature.
We find it necessary to address the quantitative and qualitative
issues in parallel in the context of the climate change adaptation.
Adaptation as a necessity
The situation made us analyze the process of providing our drinking
water supply services at the time of ongoing climate changes from
the resources to the end consumers.
The results of analyzes, inputs and possibilities lead us to the
conclusion that in case of unfavourable conditions, there is a real
risk of endangered drinking water supply within the Brno water
supply system.
To avert potential risks, the company launched the “DROUGHT in
BVK” programme at the end of 2018, the aim of which is to adapt the
company’s activities to the emerging climate change.
A number of sub-projects within this programme cover the entire
range of our services, from water production to transportation
to distribution to the end customer, including the preparation of
solutions that would be used in the event of inadequate drinking
water supply.
The whole adaptation process is based on a thorough analysis of
the current state, qualification and quantification of possible risks of
ongoing climate change and ways leading to their elimination.
Priority is given to improving the resource security, especially in the
area of the groundwater resources in Březová nad Svitavou.
We also bear in mind the downstream components of the water
supply system through water treatment including sanitary
treatment of water, its distribution and delivery to the end
consumers.
The operator, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., is fully prepared
to establish conditions for the owners of water infrastructure,
in particular the Statutory City of Brno, so that all the measures
recommended by the operator to ensure the supply of drinking
water to the population can be implemented. In addition to the
above, we are also bound by the provisions of Article 10.2.2 of
Appendix No. 999 to the Lease Agreement concluded between the
Statutory City of Brno and Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Long distance conduits
The operation of all three long-distance drinking water conduits
was stabilized until October 2018, when a series of three failures
occurred in the DN 400 Vír conduit in the Drásov area within six days
All these failures occurred spontaneously within a minimum of two
hours of the conduit operation since the last work being conducted.
This very fast sequence of bursts caused significant problems
in covering the drinking water demands. The deficit in the current
production capacity of the Březová nad Svitavou groundwater
resource was approximately 150 l/s, resulting in an extreme
pressure to rapidly restore the conduit operation.

Thanks to the extraordinary engagement of employees across
the company we managed the situation without impacting our
customers and, at the same time, we manage to introduce an
operating mode in accordance with expert recommendations so
that the Drásov section was below minimum pressure loading.
These events continue with a series of quick interventions
conducted in 2019 and in the future it will be necessary to take into
account comprehensive corrective measures especially during
in the section crossing the town of Drásov, where similar failures
occurred already in 2011.
Central water management control room
The control room operated based on relevant requirements and
with an emphasis on customer needs.
During the year, the control room communication system was fully
aligned with GDPR requirements.

Water supply system

Vodovodní síť
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. provozovaly ke dni 31. 12. 2018 celkem 1 421 km vodovodní sítě. Správa vodovodní sítě převzala v roce 2018 do provozování celkem 42 staveb vodovodů v celkové délce 10 337 metrů.
Na stavbu vodovodů bylo použito ve většině případů trub z tvárné litiny s vnitřní výstelkou. Polyetylen byl pro výstavbu
vodovodů použit v obci Želešice a Moravany. V roce 2018 bylo položeno 1 869 metrů vodovodů z polyetylenu.
Strukturu stáří vodovodní sítě a poměr využití jednotlivých materiálů ukazuje níže uvedený graf.

Stáří vodovodní sítě a poměr využití materiálů
350

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. operated as at 31 December
2018 a total of 1,421 km of water supply network. The water
system network operator took over a total of 42 completed water
mains projects with a total length of 10,337 km in 2018.
Most pipes used in water mains construction are made of ductile
iron with inner lining. Polyethylene was used for the construction
of water mains, in the municipalities of Želešice and Moravany.
In 201, 1,869 meters of polyethylene water mains were laid.
The structure of the water supply network age and the proportion
of individual materials is shown in the graph below.
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Opravy havárií na provozované vodovodní síti
V roce řešil úsek údržby vodovodní sítě 1 806 havárií na provozované vodovodní síti. Tradičně se opakovaly havárie
se zřejmým únikem vody na povrch, ale i tzv. „skryté“ (vypátrané pracovníky oddělení diagnostiky) nebo zjištěné při
manipulacích na síti úsekem správy vodovodní sítě.

Celkový počet řešených havárií na vodovodní síti
Havárie hlavních vodovodních řadů
– typ “tržení”
− typ “zlomení”
− typ “pecky” – díry v potrubí vzniklé nejčastěji vlivem bludných proudů
− typ tekoucí hrdla, uhnilé šrouby, atd.

1 806
483
208
173
64
38

Storage
chambers
– treatment
in 2018bursts
Total number
of water
supply network
Major water mains bursts
– “tear” type
– “break” type
– “hole” type – holes in the pipeline most often caused by stray currents
– leaking necks, rotten screws, etc.

Havárie vodovodních armatur – šoupátka

156

Fittings defects – sluice valves

Havárie vodovodních armatur – hydranty

176

Fittings defects – hydrants

Havárie vodovodních přípojek

263

Water service pipe bursts

9
28

– lead service pipes
– steel service pipes

− olověných přípojek
− ocelových přípojek
Havárie armatur hlavních uzávěrů vodovodních přípojek
Propadliny povrchů při a po haváriích na vodovodní síti
Havárie vodovodních armatur – vzdušník
Ostatní opravy na vodovodní síti

611

Činnost výměny vodoměrů celkem
Zrušené vodoměry
Nově osazené vodoměry
– z toho na stávající vodovodní přípojky
Počet vyměněných vodoměrů, rozděleno na:
−
−
−
−

nové
repasované
domovní vodoměry
průmyslové vodoměry

Nedobytné vodoměry/trvale uzavřená přípojka *

Service pipe main valve defects

9

Surface sink holes during and after water main bursts

4

Fittings defects - blow-off valves

104

Výměna vodoměrů

Other repairs of water mains

Replacement of water meters

9 064
60
369
8
8 635
2 807
5 828
8 377
258
21/21

Water meter replacement operation
Abandoned water meters
Newly ﬁtted water meters
– of which in existing water service pipes
Number of water meters replaced, divided into:
– new
– refurbished
– household water meters
– industrial water meters
Inaccessible water meters/permanently closed service pipe *

vodoměry s procházejícím cejchem

547

water meters with expired calibration

Závady/havárie u vodoměrů **

344

Water meter defects/accidents **

− z toho poškozeno mrazem
Zapůjčené hydrantové nástavce s vodoměrem

51

– of which damaged by frost

115

Borrowed hydrant extensions with water meters

Vrácené hydrantového nástavce s vodoměrem

102

Returned hydrant extensions with water meters

SMART vodoměry – počet osazených vysílačů na vodoměry

625

SMART water meters – number of ﬁtted transmitters for water meters

* Do těchto nemovitosti nám nebyl, i přes opakované výzvy, umožněn přístup a ve všech 21 případech byla omezena dodávka vody trvalým uzavřením přípojky.
** Havarijní opravy byly řešeny souběžně při provádění výměn vodoměrů.
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Repairs of operated water supply network bursts
During the year, the water mains maintenance section dealt with
1,806 burst water mains. Traditionally, the bursts included those with
water leakage on the surface as well as “hidden” bursts (detected by
diagnostic department staff members) or detected during work on
the network by the water supply network department.

* Despite repeated requests, we were not allowed access to these properties and
in all 21 cases the supply of water was disconnected by permanent closure of
the water service pipe.
** Emergency repairs were carried out along with the water meter replacement.

Preventive search for hidden leaks/bursts in the water supply network

Preventivní pátrání po skrytých haváriích na vodovodní síti

Localized hidden leaks and bursts

Lokalizované skryté úniky a havárie

433

Localized visible accidents

Lokalizované viditelné havárie

326

Hidden leaks flowing to the ground or sewerage

Skryté úniky tekoucí do země nebo kanalizace

107

– z toho skryté úniky na hlavních řadech
– z toho skryté úniky na přípojkách
– z toho skryté úniky na hydrantech

– of which hidden leaks in the water mains
– of which hidden leaks in service pipes
– of which hidden leaks in hydrants

76
27
4

Work for external customers

Práce pro externí zákazníky

542

Water mains staking

Vytyčení vodovodních řadů

511

Localization of hidden water leaks

Lokalizace skrytých úniků vody

Flow measurement

Měření průtoku

Number of flow metering points

Počet měřících míst průtoku

206

Estimated instantaneous volume of hidden leaks recorded by the
metering points

Odhadované okamžité množství skrytých úniků zaznamenané měřícími místy

240 l/s

Water supply disconnection of bad payers
In 2018, compared to the previous year 2017, the number of water and
sewage tariff bad payers announced to be cut off from the water supply
increased by 66 cases (780 service pipes in 2017).
Activity

Service pipes
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Uzavírání vodovodních přípojek neplatičů
V roce 2018 se oproti loňskému roku zvýšil počet neplatičů vodného a stočného avizovaných k uzavření o 66 případů
(780 přípojek v roce 2017).
Činnost

přípojek

Announced to be closed off

Avizováno k uzavření

Closed off

Uzavřeno

67

Reopened after payment

Po zaplacení otevřeno

66

Temporarily closed off

Dočasně uzavřeno

Newly installed service pipes

846

1

Nově zřízené přípojky

Total ordered

Celkem objednáno

362

Total installed

Celkem realizováno

361

Total length of installed service pipes

Celková délka realizovaných přípojek

Total cancelled

Celkem stornovaných

Billing to customers

Fakturace zákazníkům

Postponed to be installed in 2019

Do roku 2019 převedeno k realizaci

Free water
Total [m3]

2 566 metrů
1
3 445 tis. Kč
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Voda zdarma
Celkem [m3]

98 531

– regular flushing of the water supply system

– z toho proplachy vodovodní sítě

– of which flushing during bursts

– z toho proplachy při haváriích

6 931

– of which emergency water supplies

– z toho náhradní zásobování

1 780

– of which used during construction works

– z toho využito při stavbách

43 600

– of which accumulated in new water mains

– z toho akumulovaná v nových vodovodních řadech

14 070

32 150
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Starý vodojem v Řečkovicích
Old water tower in Řečkovice

9

Čištění a odvádění odpadních vod

Wastewater treatment and collection

Kanalizační síť

Sewerage system

Společnost je provozovatelem stokové sítě pro statutární město Brno, města Kuřim, Modřice a obce Želešice, Česká,
Moutnice, Štěpánov nad Svratkou a Švařec. Stokový systém je jak jednotné, tak oddílné soustavy, která se stává
pro novou výstavbu převažujícím způsobem řešení odkanalizování. V průběhu roku 2018 bylo nově převzato 3,1 km
nových stok.

The company operates the sewerage system for the Statutory
City of Brno, the towns of Kuřim, Modřice and the municipalities of
Želešice, Česká, Moutnice, Štěpánov nad Svratkou and Švařec. The
sewerage is both combined and separate. The separate system is a
prevailing system is newly developed areas. During 2018, 3.1 km of
new sewers were taken over for operation.

Historicky převažující gravitační způsob odvádění odpadních vod je v posledních letech z technických a provozních
důvodů doplňován o objekty čerpacích stanic a retenčních nádrží. Rozvíjejícím se trendem v městském odvodnění je
i hospodaření s dešťovými vodami. Na provozovanou stokovou síť jsou napojeny i kanalizace z blízkého okolí, zejména
oblasti Šlapanicka.
Provozovaný majetek
Operated assets

hodnota

jednotky

value

unit

Délka stokové sítě

Water supply system length

v roce 2018 celkem

1 225

km

in 2018, total

– statutární město Brno

1 138

km

– Statutory City of Brno

84

km

– other cities and municipalities

3

km

– other owners

čerpací stanice

39

ks

Pumping stations

retenční nádrže

21

ks

Retention tanks

odlehčovací komory

95

ks

CSOs

v roce 2018 celkem

61 395

ks

in 2018, total

ve vlastnictví majitelů nemovitostí

54 289

ks

owned by property owners

– další města a obce
– ostatní vlastníci
Významné objekty

Important structures

Kanalizační přípojky

House drains

Tempo obnovy je i přes mírné zlepšení v roce 2018 nedostatečné a cca 200 km stok je stále za teoretickou hranicí
životnosti. Alarmující je rovněž stavební stav několika tisíc kusů kanalizačních přípojek ve vlastnictví majitelů
připojených nemovitostí.
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In recent years, the historically prevailing gravity sewage system has
been fitted with pumping station and retention tanks for technical
and operational reasons. Rainwater management also becomes
a new municipal drainage trend. Sewerage systems from nearby
municipalities, especially the Šlapanice area, are also connected to
the operated sewerage system.

The refurbishment rate slightly improved in 2018, but it is still
insufficient and about 200 km of sewers are still beyond their
theoretical lifetime. What is also alarming is the structural condition
of several pieces of house drains owned by the owners of connected
properties.

Graph – Age of sewerage systems and proportion of materials
used

Stáří kanalizační sítě a poměr využití materiálů
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The sewerage place great demands to more frequent inspections
and maintenance. Systematic cleaning conditions safe operation
of the entire sewerage system, including structures such as
inverted siphons and sand traps. Cleaning of the sewerage is
performed mainly by applying the high-pressure combined trucks
with recycling, selected walk-through and crawl-through sewers
are cleaned mechanically.
Sewerage monitoring forms an integral part of safe operation.
Experience shows that the scope of camera inspections needs to
be extended as the detected bursts, mainly in the older part of the
system – are often very serious and detection and repair in due time
can avoid much greater damage which usually accompanies such
accidents.
These 94 structural accidents were caused prevailingly by the
considerable age of the sewers and their degradation. Trenchless
(no-dig) technologies, namely slip lining, were used in many such
cases. Another widely used trenchless technology used for repairs
of the Brno sewerage system is the use of sewerage robots.
Additional 216 local bursts were repaired, using the sewer robots.
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Stáří stokové sítě klade velké nároky na četnější pravidelnou kontrolu a údržbu. Systematickým čištěním je podmíněn
bezpečný provoz celé stokové sítě včetně objektů, jako jsou shybky a lapáky písků. Čištění stokové sítě je prováděno
především pomocí vysokotlakých kombinovaných vozidel s recyklací, vybrané průlezné a průchodné stoky jsou pak
čištěny mechanicky.
Nedílnou součástí bezpečného provozování je i monitoring kanalizace. Zkušenosti ukazují, že rozsah kamerových
kontrol je nutné dále zvyšovat, neboť zajištěné závady, zejména na starší části sítě, jsou mnohdy velmi závažné
a včasným zjištěním a opravou se zabrání vzniku větších škod, které obvykle havárie doprovázejí.
Příčinou vzniku 94 vážnějších stavebních havárií a poruch bylo převážně značné stáří stok a jejich opotřebovanost
provozem. Při odstraňování havárií bylo v řadě případů využito bezvýkopových technologií, a to zejména pomocí
vložkování rukávcem. Jednou z dalších široce využívaných bezvýkopových technologií při opravách stokové sítě
v Brně je využití kanalizačních robotů. S jejich pomocí bylo opraveno dalších 216 lokálních závad.
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Délka vyčištěné kanalizace a její revize pomocí TV kamer je součástí výkonových ukazatelů, stanovených v koncesní
smlouvě o provozování kanalizace v městě Brně.

Provozní ukazatele

hodnota

jednotky

value

unit

délka vyčištěné kanalizace

318

km/rok

Length of cleaned sewers

revize kanalizace

120

km/rok

Sewerage inspection

rekonstrukce

9,2

km/rok

oprava

1,2

km/rok

Operating indicators

Údržba stokové sítě

Sewerage maintenance

Obnova stokové sítě

Sewerage refurbishment

Poruchy a havárie na stokových sítích
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The length of cleaned sewers and their inspection by means of TV
cameras is part of the performance indicators set out in the concession contract for the operation of the sewerage system in the
city of Brno.

Reconstruction:
Repairs
Bursts and accidents in sewerage

havárie

9

ks/rok

Bursts

poruchy

85

ks/rok

Accidents

Wastewater treatment – Brno-Modřice wastewater treatment
plant

Čištění odpadních vod – Čistírna odpadních vod Brno-Modřice

The most important wastewater treatment plant operated by the
company is the Brno-Modřice WWTP. It is a mechanical-biological
treatment plant with simultaneous phosphorus precipitation. The
company is committed to efficient operation and maximum energy
self-sufficiency. The treatment efficiency is high, the prescribed
limits are met, and in 2018 the limits were not exceeded.

Nejvýznamnějším zařízením na čištění odpadních vod v provozování společnosti je ČOV Brno-Modřice. Jedná se
o mechanicko-biologickou čistírnu se simultánním srážením fosforu. Společnost dbá na efektivní provozování
a maximální energetickou soběstačnost. Účinnost čištění je na vysoké úrovni, předepsané limity jsou plněny a v roce
2018 nenastal případ pro zpoplatnění z důvodu jejich překročení.

Provozní ukazatele
Operating indicators
Volume of treated wastewater

jednotky

value

unit

32 657 001

m3/rok | year

89 471

m3/den | day

98,9/95

%

97/85

%

98

%

Množství čištěných vod

2018 total

rok 2018 celkem

daily average

denní průměr

Treatment efﬁciency (achieved / prescribed)

hodnota

Účinnost čištění (dosažená/předepsaná)

BOD

BSK5

COD

CHSKCr

Suspended solids

nerozpušťěné látky

Ntot

Ncelk

88,2/75

%

Ptot

Pcelk

93/85

%

Sludge and gas management

Kalové a plynové hospodářství

total sludge production

produkce kalu celkem

21 121

t/rok | year

volume of dewatered sludge (dry solids content 22.7 %)

množství odvodněného kalu (sušina 22,7 %)

16 359

t/rok | year

volume of dried sludge (dry solids content 93.3 %)

množství sušeného kalu (sušina 93,3 %)

Biogas production

produkce kalového plynu

4 762

t/rok | year

4 955 360

m3/rok | year

17 397

MWh/rok | year

5 600

MWh/rok | year

47 758

GJ/rok | year

Energetika

Energy
El. energy consumption total

spotřeba elektrické energie celkem

Internal el. energy generation

vlastní výroba elektrické energie

Internal heat energy generation

vlastní výroba tepelné energie
Odpady

Waste
amount of sand

množství písku

895

t/rok | year

volume of screenings

množství shrabků

876

t/rok | year

Besides the WWTP Brno-Modřice, the company operates three
wastewater treatment plants: Moutnice WWTP 1,300 PE60,
Štěpánov nad Svratkou WWTP 850 PE60 and Švařec WWTP
450 PE60.

Mimo ČOV Brno-Modřice provozuje společnost tři čistírny: ČOV Moutnice 1 300 EO60, ČOV Štěpánov nad Svratkou
850 EO60 a ČOV Švařec 450 EO60.
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Úsek kanalizačního dispečinku a monitoringu

Sewerage Control and Monitoring Centre

I v roce 2018 bylo prioritním úkolem úseku kanalizačního dispečinku a monitoringu nepřetržité sledování a řízení
významných objektů a procesů městského odvodnění. Do základního přehledu oblastí monitoringu není zahrnuta ČOV
Brno-Modřice, která tvoří samostatný technologický celek.

In 2018, continuous monitoring and control of the most important
municipal drainage facilities and processes was a priority task of
the sewerage control and monitoring centre. The basic overview of
monitoring areas does not include the Brno-Modřice WWTP, which
forms a separate technological unit.

Oblast monitoringu

ks

Monitoring area

pcs

Významné objekty stokové sítě celkem

56

Signiﬁcant sewerage facilities

čerpací stanice

38

pumping stations

retenční nádrže

11

retention tanks

odlehčovací komory

4

csos

malé čistírny odpadních vod

1

small wastewater treatment plants

ostatní

2

others

Provozní potřeby

26

Operational needs

Měření srážek celkem

22

Total rainfall metering

celoroční vyhřívané srážkoměry

12

year-round heated rain gauges

nevyhřívané srážkoměry

10

unheated rain gauges

V retenčních nádržích na jednotné stokové síti bylo v roce 2018 zachyceno cca 412 tis. m3 odpadní vody, která byla
následně odvedena k vyčištění na ČOV Brno-Modřice, aniž by jakkoliv znečistila řeku Svratku či Svitavu. Ve srovnání
s předchozím rokem se jedná o téměř 25% pokles v zachyceném objemu, který je způsobený nižším množstvím
dešťových srážek v roce 2018.

The retention tanks constructed in the combined sewerage system
retained approx. 412 thousand. m3 of wastewater in 2018, which
was subsequently discharged to the WWTP Brno-Modřice without
any pollution to the Svratka or Svitava rivers. Compared to the
previous year, this is almost a 25 % decrease in the retained volume,
which is due to lower rainfall in 2018.

Graf zachycených objemů (tis. m3) na významných retenčních nádržích na jednotné stokové síti v roce 2018
(412 tis. m3 celkem)

Graph – Graph showing volumes of water [th. m3] retained in
major retention tanks
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The average annual rainfall recorded by Brno year-round rain
gauges, totalled 352 mm. Statistically, it is 28 % lower, given the
long-term average value.

Průměrný roční srážkový úhrn, zaznamenaný brněnskými celoročními srážkoměrnými stanicemi, činil 352 mm.
Statisticky se, vzhledem k dlouhodobému průměru, jedná o hodnotu o 28 % nižší.

Graph – Annual rainfall (average based on available year-long
stations)
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Projekt „Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice“

V rámci přípravné fáze projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice“ byla dokončena a schválena zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele a výběr správce stavby a byla zahájena obě veřejná zadávací řízení. V případě
výběru zhotovitele proběhla kvalifikace účastníků a kvalifikovaným subjektům byly v záři 2018 zaslány výzvy
k předložení předběžných nabídek, přičemž lhůta pro předložení nabídek byla stanovena na únor 2019. Zadávací řízení
na výběr správce stavby bylo ukončeno v listopadu 2018 a ještě v závěru roku zahájil správce stavby svoji činnost.
Souběžně s výběrem zhotovitele probíhala jednání s bankami, které jsou schopny se podílet na financování projektu.
Schopnost společnosti financovat projekt se průběžně ověřuje pomocí finančních analýz. Celkové náklady projektu
se odhadují na 1,6 mld. Kč. Podle aktualizovaného harmonogramu se zahájení prací předpokládá přibližně v polovině
roku 2019.

Odlehčovací komora Uhelná (nová)
Uhelná combined systém overflow (new)
42

The “Brno-Modřice WWTP sludge
management“ project

As part of the preparatory phase of the “Brno-Modřice” WWTP
Sludge Management” project, the tender documentation to select
the contractor and to select the engineer was completed and both
these public tenders were launched. As regards the contractor’s
selection, the qualification of the tender participants took place and
calls for indicative tenders were delivered the qualified participants
in September 2018, with the deadline for the submission of tenders
being February 2019. The tendering process to select the engineer
was completed in November 2018 and at the end of the year the
engineer started its operations. In parallel with the selection of the
contractor, negotiations were held with banks, which are able to
participate in the project financing. The company’s ability to finance
the project is continuously verified through financial analyzes.
The total project costs are estimated at CZK 1.6 billion. According
to the updated time schedule, the works are expected to start in
mid-2019.
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Inženýrská činnost ve výstavbě

Engineering services in building industry

V roce 2018 byla dokončena restrukturalizace útvaru, směřující k dosažení vyšší kvality a produktivity výkonu zajišťované inženýrské činnosti, a to specializací zaměstnanců útvaru samostatně na přípravu nebo na dozor při realizaci
investičních akcí.

In 2018, the department was finally restructured in order to achieve
higher quality and productivity in the performance of engineering
services and the department’s employees are specialized in
preparing or supervising implementation of investment projects.

I v roce 2018 zajišťoval útvar inženýrskou činnost na stavbách akciové společnosti, statutárního města Brna a města
Kuřimi. Inženýrská činnost byla prováděna komplexně, tj. od přípravy stavby, přes její realizaci až po zajištění všech
činností, spojených s dokončením a vypořádáním staveb. Souběžně s realizací všech akcí byly ve všech dotčených
ulicích prováděny i výměny vodovodních a kanalizačních přípojek.

Also in 2018, the department provided engineering services related
to construction projects of our company, the Statutory City of
Brno and the town of Kuřim. The engineering services are
comprehensive, i.e. starting by project preparation, through its
implementation and ending by all activities related to completion
and acceptance of the construction works. Replacement of service
pipes and hose drains took place along with the implementation of
all projects in all affected streets.

Celkový přehled o počtu a finančních objemech realizovaných staveb a seznam významnějších staveb jsou uvedeny
v tabulkách níže

The general overview of the number and financial volumes of the
implemented projects and a list of major projects are provided in
the tables below

počet ks

náklady tis. Kč

number pcs

costs kCZK

Stavby hrazené z rozpočtu akciové společnosti

58

133 272

– stavby oprav vodovodních sítí

7

16 954

– repairs of water supply system

– stavby opravy vodárenských objektů

6

26 968

– repairs of water facilities

– stavby oprav stokových sítí

17

79 500

– repairs of sewerage systems

– stavby odstraňování poruch a havárií na kanalizaci

28

9 850

68

633 615

– stavby rekonstrukcí vodovodů

13

135 317

– constructions of water mains

– stavby rekonstrukcí vodovodů a kanalizací

48

486 013

– reconstructions of water mains and sewers

7

12 285

– extension of sewerage system in Brno II

5

18 383

Reconstruction of water mains and sewerage system
covered by the budget of the town of Kuřim

Stavby hrazené z rozpočtu statutárního města Brna

– stavby dostavby kanalizace v Brně II
Stavby rekonstrukcí vodovodů a kanalizací hrazené
z rozpočtu města Kuřim
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Projects paid out of the budget of the company

– repairs of sewer accidents and bursts
Projects paid out of the budget of the Statutory City of Brno

Investor

název stavby

investor

project title

Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s.

Králova – oprava vodovodu

5 548

Tenorova - water main repair
water tank Líšeň (left) 1.p. 2 x 2,500m3 – repair of
the inner face of the storage tank and the roof
over the storage tank
Pumping station Lesná- 2 x 1,500 m3 – repair of
the inner face of the storage tank and the roof
over the storage tank
Lesná water reservoir 2 x 1,000 m3 – repair of the
inner face of the storage tank and the roof over
the storage tank

Tenorova – oprava vodovodu

6 249

vodojem Líšeň (levý) 1.p. 2 x 2 500m3 – oprava vnitřního líce
akumulační komory a střešního pláště nad akumulační komorou

3 144

Bayerova II – sewer repair

Bayerova II – oprava kanalizace

Matulkova – sewer repair

Matulkova – oprava kanalizace

8 786

Tonorova – sewer repair

Tenorova – oprava kanalizace

20 470

Loučky – oprava kanalizace

11 158

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Králova – water main repair

čerpací stanice Lesná, akumulační nádrž 2 x 1 500 m3 – oprava vnitřního
líce akumulační komory a střešního pláště nad akumulační komorou
vodojem Lesná 2. tlakové pásmo 2 x 1 000 m3 – oprava vnitřního líce
akumulační nádrže a střešního pláště nad akumulační nádrží

Loučky – sewer repair
Statutory City of Brno
collector Svitavské nábřeží – reconstruction of water mains
Křenová – reconstruction of water mains in collector II,
III and IV
Preslova water reservoir – reconstruction of valve chamber

prostavěnost v tis. Kč
construction rate (in kCZK)

statutární město
Brno

kolektor Svitavské nábřeží – rekonstrukce vodovodu

12 786
9 982
17 620

9 638

Křenová – rekonstrukce vodovodu v kolektoru II, III a IV

42 551

vodojem Preslova – rekonstrukce armaturní komory

62 487

Zábrdovická I, Cejl I – reconstruction of sewers and water mains

Zábrdovická I, Cejl I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

19 998

Valchařská – reconstruction of sewers and water mains

Valchařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

22 170

Buzkova – reconstruction of sewers and water mains
Staňkova II, Poděbradova III – reconstruction of sewers
and water mains
Slovanské náměstí, Ruská – reconstruction of sewers
and water mains
Davídkova, City District Brno-Chrlice – sanitary sewers
Gorkého I, Arne Nováka – reconstruction of sewers and
water mains
Koliště I – reconstruction of sewers and water mains

Buzkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

14 901

Staňkova II, Poděbradova III – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

38 708

Slovanské náměstí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

46 786

Davídkova, MČ Brno-Chrlice – splašková kanalizace

20 606

Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

31 393

Koliště I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

92 961

Chodská – reconstruction of sewers and water mains

Chodská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

37 278

Králova – rekonstrukce kanalizace

10 472

čerpací stanice Líšeň – rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí

18 257

Údolní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

86 197

Králova – sewer reconstruction
pumping station Líšeň – reconstruction of electrical,
construction and pipeline
Údolní II – reconstruction of sewers and water mains
Town of Kuřim
Podlesí, Kpt. Jaroše – DD – sewers and water mains
Legionářská I – DD of sewers and water mains
water reservoir Kuřim II – reconstruction of valve
chamber and technology
Úvoz – water mains reconstruction

město Kuřim

Podlesí, ul. Kpt. Jaroše – PD rekonstrukce kanalizace a vodovodu

1 609

Legionářská I – PD rekonstrukce kanalizace a vodovodu

2 423

vodojem Kuřim II – rekonstrukce armaturní komory a technologie

7 738

Úvoz – rekonstrukce vodovodu

6 162
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Soutoková šachta u retenční nádrže Trnkova
Confluence shaft near the retention tank Trnkova
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Vodohospodářský rozvoj a GIS

Water management and GIS department

Útvar vodohospodářského rozvoje zajišťoval v proběhu celého roku:
– zpracování stanovisek k možnostem napojení na vodovod a kanalizaci,
– zpracování stanovisek k projektovým dokumentacím investorů z hlediska dotčení provozované infrastruktury,
– posuzování rozvojových dokumentů, studií i jednotlivých investičních záměrů investorů,
což zejména v hustě zastavěném území města Brna vyžaduje hledání kompromisních řešení a opakovaná časově
náročná projednávání. I z tohoto důvodu byla investorům preventivně nabízena možnost konzultace jejich záměrů tak,
aby spolu s žádostí o vydání stanoviska bylo předkládáno vzájemně odsouhlasené řešení.
Souhrnný přehled nejen těchto, ale i dalších činností útvaru, je obsahem tabulky níže
Přehled základních činností útvaru VHR
Overview of basic activities of the VHR department

Oddělení rozvoje

Počet vydaných stanovisek nebo vyjádření
Počet konzultací

počet
number

3 284
10 049

Development department
Number of issued opinions or statements
Number of consultations

2 501

– personal

– telefonické

4 827

– telephone

– e-mailové

2 721

– e-mail

Počet vyřízených žádostí o informace o prostorové poloze

32
1 663

Number of developed project plans
Number of spatial location information requests

Počet schválených projektů vodovodních přípojek

463

Number of approved water connection projects

Počet schválených projektů kanalizačních přípojek

360

Number of approved sewer connection projects

Počet vyřízených objednávek k realizaci vodovodní přípojky

362

Zaměření provozovaných sítí pro záměr stavby

16

Kontrola stavby v jejím průběhu

70

Number of handled orders for water connections
GIS department Staking out of operated networks for the
purpose of construction projects
Construction monitoring during its construction

Podklady pro vyhotovení záměru stavby

31

Supporting data construction projects

Podklady pro vyhotovení projektu stavby
Mailová komunikace k objednávkám žádostí o digitální
informace o prostorové poloze
Vyhotovení digitálního podkladu o prostorové poloze
Počet zakreslených dokumentací vodovodů
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The overview of these but also other activities of the department is
the content of the table below

– osobní

Počet zpracovaných záměrů staveb

Oddělení GIS

The Water Management Department provided the following
throughout the year:
– preparation of opinions on the possibilities of connecting to
water supply and sewerage systems
– opinions on investors’ design documentation in terms of
impacts on the operated infrastructure,
– assessment of development documents, studies and individual
investment plans of the investors,
which, especially in the densely built-up area of the city of Brno,
requires compromise solutions and repeated time-consuming
discussions. For this reason, the investors are offered a possibility
to consult their intentions so that, together with a request for an
opinion, a mutually agreed solution can be presented.

38
1 543
517
42

Počet zakreslených dokumentací kanalizací
Opravy zákresu vodovodů a kanalizací dle kontrolního
měření GIS a provozu

52
186

Ostatní zákresy

148

Supporting data construction designs
Mail communication concerning requests for digital
information and spatial location information
Digital spatial position data
Number of plotted water mains in documents
Number of plotted sewers in documents
Corrected water and sewer drawings according
to GIS control measurement and operation
Other drawings

The department carried out a number of other tasks, the fulfillment
of which is a prerequisite for ensuring the quality of infrastructure
operation. In 2018, these included:

Opomenout nelze řadu dalších úkolů útvaru, jejichž plnění je nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitního
provozování infrastruktury. V roce 2018 jimi byly:

– resolving the possibility of displaying GIS components of
remote water meter reading projects (receiving stations
and installed water meters with reading and transmitting
equipment), including monitoring of the number of readings
sent at regular intervals,
– preparation of the “Terms of Reference of the Sewerage Master
Plan of the town of Modřice” and participation in follow-up
discussions related to the master plan development ,
– surveys and drawings of on-site sewerage systems with
a focus on rainwater drainage and pre-treatment equipment
including their plotting in the GIS,
– processing and provision of selected property and operation
records of water and sewerage systems,
– general plotting of house drains in the GIS based on CCTV
inspections.

– dořešení možnosti zobrazovat v GIS komponenty projektu dálkových odečtů spotřeby vody (přijímací
stanice a osazené vodoměry s odečítacím a vysílacím zařízením) včetně sledování počtu odeslaných
odečtů v pravidelných intervalech,
– zpracování „Zadání Generelu kanalizace města Modřice“ a účast na následných projednáváních v rámci
vlastního zpracování generelu,
– provádění průzkumů a zákresů areálových kanalizací se zaměřením na odvádění srážkových vod
a předčisticí zařízení včetně jejich zakreslování do GIS,
– zpracování a předání vybraných údajů majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací,
– hromadný zákres kanalizačních přípojek do GIS z kamerových prohlídek.
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Odlehčovací komora Šárka
Šárka combined systém overflow
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Informační systémy

Information systems

Úkolem útvaru IT pro rok 2018 bylo zlepšovat využití informačních technologií i kvalitu poskytovaných IT služeb.
Nosnými úkoly byly:
– Přechod na nový ERP systém a na něj navazující změna dalších agend (účetnictví, nákup a prodej,
sklady, závazky a pohledávky, kompletní správa majetku, výkaznictví, údržba v dopravě, podpora elektronické správy dokumentů, elektronické workflow nad objednávkami vydanými). Přechod znamenal zvýšený
tříměsíční dohled dodavatele SW, pro zaměstnance společnosti pak navíc i 100% paralelní provoz starého
i nového systému po dobu prvních dvou měsíců roku.
– Implementace požadavků GDPR v prostředí společnosti plynoucí ze směrnice 95/46/ES. Ač útvar informačních technologií nebyl lídrem celého procesu, ne nevýznamnou měrou se na něm podílel, což dokládá
více než 1 100 vynaložených člověkohodin.
– SW přípravy (ve spolupráci s ekonomickou sekcí) splnění zákonné povinnosti podání výkazu Konsolidace
státu za rok 2017 v řádném termínu.
– Příprava rozšíření nového ERP systému o modul řízení projektů pro podporu výkonu inženýrské činnosti
v přípravě a realizaci akcí rekonstrukcí a oprav vodohospodářské infrastruktury, konkrétně provedení
analýzy a definice obecných požadavků, revize evidovaných atributů, vytvoření a následného odsouhlasení
implementační studie s cílem implementovat tuto část systému v roce 2019.
Kromě výše uvedených nosných úkolů zajistil útvar vedle běžné správy, údržby a rozvoje ostatních informačních
systémů:
– Implementaci SW integrace projektu Smart vodoměry v zákaznickém IS a GIS.
– Revizi a definici požadavků na službu monitoringu vozidel.
– Implementaci mapových podkladů OpenStreetMap pro webové portály událostí na síti (Mapa havárií
a odstávek) a jakosti vody (Mapa jakosti vody).
– Přípravu podkladů pro jednání s NUKIB o případném dopadu požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti.
Velký důraz byl rovněž kladen na obměnu jednotlivých skupin HW tak, aby byly dodrženy stanovené životní cykly

obměna [%]
průměrné stáří [roky]
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The IT department’s task for 2018 was to improve the use of
information technologies and the quality of IT services.
The main tasks included:
– The transfer to a new ERP system and the subsequent
replacement of other agendas (accounting, purchasing and
sales, stock keeping, liabilities and receivables, complete asset
management, reporting, maintenance in transport, support of
electronic document management, electronic workflow over
orders issued). The transition resulted in increased three-month
supervision of the SW supplier, and for the employees of the
company this also meant 100% parallel operation of the old and
new systems for the first two months of the year.
– Implementation of GDPR requirements in the company’s
environment resulting from Directive 95/46/EC. Although the
IT department was not the leader of the process, it was
significantly engaged in it, as evidenced by more than 1,100
man-hours spent on these tasks.
– SW preparation (in cooperation with the economic section)
to fulfil the statutory obligation to submit the Consolidation
Report for 2017 in due time.
– Preparation of the extension of the new ERP system by a project
management module to support the performance of engineering
activities in the preparation and implementation of water
management infrastructure reconstruction and reconstruction
projects, namely the analyses and definition of general
requirements, the review of registered attributes, development
and subsequent approval of the implementation study in order
to implement this part of the system in 2019.
In addition to the above-mentioned main tasks, in addition to routine
administration, maintenance and development of other information
systems, the department provided the following:
– Implementation of SW integration of the Smart Water meters
project in the CIS and GIS.
– Review and definition of vehicle monitoring service
requirements.
– Implementation of OpenStreetMap map data for web portals
of events occurring on the network (Map of accidents and
shut-downs) and water quality (Water quality map).
– Preparation of documents for discussions with the NUKIB
concerning the possible impact of the requirements of the
Cyber Security Act.
Great emphasis was also placed on the replacement of individual
HW groups in order to maintain the established life cycles

PC

NTB

Servery

Switche

Routery

PC

NTB

Servers

Switches

Routers

11,2

21,7

17,4

25,9

0,0

Replacement [%]

4,5

2,5

3,3

5,0

7,0

average age [years]

Kontrola kvality vody

Water quality control
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During the year 2018, the department performed analyses of drinking
water, surface water, wastewater and pool water and sewage sludge.

V průběhu roku 2018 byly laboratořemi útvaru prováděny laboratorní analýzy pitných, povrchových, odpadních
a bazénových vod a čistírenských kalů.

In the field of drinking water, the activities of laboratories focused on
analyzing samples:
– at the drinking water resources, the Březová nad Svitavou spring
and two small resources Jelenice and Chochola,
– raw water from zoning abstraction and from the Vír reservoir
water level,
– water from individual technological stages at the Švařec water
treatment plant,
– supply of drinking water in all operating locations.

V oblasti pitných vod byla činnost laboratoří zaměřena na analýzu vzorků:
– ve zdrojích pitné vody prameniště Březová nad Svitavou a dvou malých zdrojů Jelenice a Chochola,
– surové vody ze zonačních odběrů a z hladiny Vírské nádrže,
– vody z jednotlivých technologických stupňů na úpravně vody Švařec,
– dodávané pitné vody ve všech provozovaných lokalitách.

As regards wastewater, wastewater and sludge quality were regularly
monitored.
– wastewater treatment plants,
– the main trunk sewers in the City of Brno sewerage system and
in connected municipalities,
– surface water in the Svratka recipient in order to evaluate
the influence of treated wastewater discharge from the
Brno-Modřice WWTP ,
– concentrated wastewater transported to disposal sites in
Brno-Bystrc, Brno-Modřice WWTP and in Kuřim,
– industrial wastewater producers.
The capacity of both laboratories is shown in the table below

Brno-Modřice WWTP laboratory

V oblasti odpadních vod byla pravidelně sledována kvalita odpadních vod a kalů:
– na čistírnách odpadních vod,
– na hlavních kmenových stokách kanalizačního systému města Brna a připojených obcí,
– povrchové vody v recipientu Svratka k vyhodnocení ovlivňování toku vypouštěnými odpadními vodami
z ČOV Brno-Modřice,
– dovozců cisternami na stáčecích místech v Brně-Bystrci, na ČOV Brno-Modřice a v Kuřimi,
– průmyslových producentů odpadních vod.
Objem výkonů obou laboratoří je zřejmý z tabulky níže
Přehled činnosti laboratoří

počet

Laboratory activities overview

number

Laboratoř ČOV Brno-Modřice

Samples of drinking, surface and pool water

Vzorky pitných, povrchových a bazénových vod

4 749

– drinking water samples for external customers

– vzorky pitných vod pro externí zákazníky

1 298

– pool water samples for external customers
– drinking water and surface water samples for the
control of drinking water production and supply
Wastewater and sludge samples

– vzorky bazénových vod pro externí zákazníky

1 196

– wastewater samples for external customers
– sewage and sludge samples for the control
of wastewater collection and treatment processes
Švařec water treatment plant laboratory

– vzorky pitných a povrchových vod pro kontrolu procesu výroby a dodávky pitné vody 2 255
Vzorky odpadních vod a kalů
– vzorky odpadních vod pro externí zákazníky

1 258

– vzorky odpadních vod a kalů pro kontrolu procesu odvádění a čištění odpadních vod 9 847
Laboratoř Úpravna vody Švařec

Samples of drinking, surface and pool water

Vzorky pitných, povrchových a bazénových vod

– drinking water samples for external customers
– drinking water and surface water samples for the
control of drinking water production and supply

– vzorky pitných vod pro externí zákazníky

In the course of the year, both laboratories of the quality control
department passed successfully a number of control inter-laboratory
tests in all accredited indicators. These tests were organized by the
companies CSLAB, ASLAB, SZÚ and SUEZ Groupe. Great attention
was paid to the department staff training; they attended a number
of specialized seminars and training courses in the field of sampling,
chemical and microbiological analyses.

11 105

4 236
188

– vzorky pitných a povrchových vod pro kontrolu procesu výroby a dodávky pitné vody 4 048
Obě laboratoře útvaru kontroly kvality v průběhu roku úspěšně absolvovaly řadu kontrolních mezilaboratorních testů
ve vybraných akreditovaných ukazatelích. Tyto testy byly organizovány společnostmi CSLAB, ASLAB, SZÚ a SUEZ
Groupe. Velký důraz byl kladen na vzdělávání pracovníků útvaru kontroly kvality, kteří absolvovali řadu odborných
seminářů a kurzů z oblasti odběru vzorků, chemických a mikrobiologických analýz i z oblasti systému kvality.
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Integrovaný systém managementu

Ve dnech 9. – 11. 4. 2018 proběhl recertifikační audit Integrovaného systému managementu.
Při auditu nebyla identifikována žádná neshoda, ani odchylka. Byly pouze vydány připomínky a doporučení ke zlepšování
systému. Připomínky a doporučení ke zlepšování byly shrnuty do interního sdělení se stanovením odpovědností za jejich
vyřešení.
V souladu s celkovou koncepcí fungování integrovaného systému řízení byly interní audity jednotlivých prvků
systému opět prováděny v průběhu celého roku 2018, což vedlo k potřebě menšího počtu interních auditorů a ke snížení
administrativní náročnosti při změnách interních řídících dokumentů společnosti.
V průběhu celého roku 2018 probíhal proces identifikování potenciálu pro další zlepšování a zefektivňování ISM.

Integrated management system

On 9th – 11th April 2018, a recertification audit of the Integrated
Management System took place.
No nonconformity or deviation was identified during the audit. Only
comments and recommendations for improving the system were
given. The comments and recommendations for improvement were
summarised in an internal memo and responsibility for addressing
them were allocated.
In line with the overall concept of the integrated management
system, internal audits of the individual elements of the system
were re-conducted throughout 2018, which resulted in the need for
a smaller number of internal auditors and reduced administrative
burdens related to amendments to internal control documents of
the company.
Throughout 2018, the process of identifying the potential for further
improvement and streamlining of the IMS continued.
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Provoz obchodních služeb

Business services department

The business services department ensures primarily the contractual
relationships with customers, customer communications and billing
related to the supply of drinking water, drainage of wastewater and
rainwater. Furthermore, it operates the customer centre, ensures
readings of water meters at the customers’ properties together with
the calculation of the quantity of water consumed.
In 2018, a controlled update of customer contracts continued,
scheduled to be completed in 2024. In addition to the physical
reading of water meters, a network of smart water meters, equipped
with transmitters for remote reading of water consumption, is
gradually deployed. This new customer service, intended mainly
for large consumers, is connected to the is-USYS®.net services.
This enables communication with the customer centre and view of
selected parts of consumption history, including electronic invoicing.
The remote access to the Smart water meter provides information on
current consumption, which also allows for rapid localization of any
undesirable leak and elimination of potential damage.

Contacts with customers

Provoz obchodních služeb primárně zajišťuje smluvní vztahy s odběrateli, zákaznickou komunikaci a fakturaci, která
je spojena s dodávkami pitné vody, odváděním odpadních nebo srážkových vod. Dále pak provozování zákaznického
centra, zajišťování odečtů vody na vodoměrech v nemovitostech zákazníků společně se stanovením velikosti množství
spotřebované vody.
V roce 2018 pokračovala řízená aktualizace odběratelských smluv, jejíž dokončení je plánováno v roce 2024. Vedle
fyzického odečítání vodoměrů je postupně budována síť Smart vodoměrů, vybavených vysílači pro dálkový odečet
spotřeby vody. Tato nová služba pro zákazníky, zejména ze segmentu velkoodběratelů, je propojena s využitím služby
is-USYS®.net. Společně pak umožňuje komunikaci se zákaznickým centrem, náhled do vybraných částí historie spotřeb,
včetně elektronické fakturace. Prostřednictvím vzdáleného přístupu ke Smart vodoměru jsou získávány informace
o aktuálním průběhu spotřeb, které umožňují i rychlou lokalizaci případných nežádoucích úniků a eliminaci případných
škod.

Činnosti

hodnota

operation

value

unit

56 508

ks/rok | pcs/year

Kontakty se zákazníky

jednotky

– telephone (customer line)

– telefonické (zákaznická linka)

9 893

ks/rok | pcs/year

– personal in customer centre

– osobní v zákaznickém centru

10 694

ks/rok | pcs/year

– written including electronic
Updated contracts
– share of updated contracts to the total number
Water and wastewater tariff invoices

– písemné včetně elektronických
Aktualizované smlouvy
– podíl aktualizovaných smluv vůči celku
Vystavené faktury vodného a stočného

35 921

ks | pcs

25 413

ks/rok | pcs/year

47

%

131 462

ks/rok | pcs/year

– electronic

– elektronicky

64 965

ks/rok | pcs/year

– by post

– poštou

66 497

ks/rok | pcs/year

Consumers with Internet customer accounts

Odběratelé s Internetovým zákaznickým účtem

Physical water meter readings

Provedené fyzické odečty

Remote reading of SMART water meters
Metering claims – water meter testing
Concentrated wastewater at disposal points

In the case of sewage invoicing, the department also provides
services related to wastewater and rainwater charges for water
drained from customers in commercial and non-residential
properties. Wastewater producers who are not connected to the
sewerage system are provided with a sewage collection service
using cesspool emptiers transporting wastewater to unmanned
disposal sites operated by the company.
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4 867

ks | pcs

106 615

ks/rok | pcs/year

Provedené dálkové odečty SMART vodoměry

722

ks/měsíc | pcs/month

Reklamace měření – přezkoušení vodoměru

37

ks/rok | pcs/year

Vývozci odpadních vod cisternami na stáčecí místa

43

ks/rok | pcs/year

Při fakturaci stočného patří k činnostem provozu rovněž provádění servisu při zpoplatnění stočného ze srážkových
vod odváděných kanalizací od odběratelů v komerčních a nebytových nemovitostech. Producentům odpadních vod,
kteří nejsou připojeni na kanalizaci, je k dispozici služba převzetí odpadní vody z cisteren, které vyvážejí na určená
bezobslužná stáčecí místa společnosti.
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Vodojem Kohoutovice
Water tower Kohoutovice
56
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Provoz opravny a zkušebny vodoměrů

Repair shop and water meter test room

Významnou součástí společnosti je provoz opravny a zkušebny vodoměrů zabývající se realizací oprav, ověření
a kalibrací měřidel proteklého množství vody o připojovacích dimenzích DN 15 až DN 100 pro vodoměry na studenou
vodu a DN 15 až DN 40 pro vodoměry na teplou vodu a posuzováním shody pro vodoměry DN 15 a DN 20 na studenou
i teplou vodu. Veškerá měřidla zkušebních zařízení jsou navázána na státní etalony pomocí kalibrací prováděných
Českým metrologickým institutem.
Kalibrační laboratoř vodoměrů a Autorizované metrologické středisko byly po celý rok trvale v souladu s platným
Osvědčením o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel. V roce 2018
pokračovala spolupráce s Českým metrologickým institutem v oblasti realizace dodávek měření při procesu
schvalování „EU přezkoušení typu vodoměrů” a Českým institutem pro akreditaci bylo provedeno posouzení činností
laboratoře zaměřené na plnění veškerých kritérií dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025.

Ověření a posouzení shody vodoměrů
Verification and conformity assessment of water meters

The water meter calibration laboratory and the Authorized
Metrology Centre complies with the effective metrological, technical
and personnel certification to validate dedicated measuring
instruments. In 2018, co-operation with the Czech Metrological
Institute continued in the field of measurements within the process
of approving the “EU water meter type review” and the Czech
Institute for Accreditation assessed operations of the laboratories
focused on all criteria according to ČSN EN ISO/IEC 17 025.

ks
pcs

Ověření a posouzení shody vodoměrů celkem

63 681

Veriﬁcation and conformity assessment of water meters, total

– ověření vodoměrů po opravě

44 924

– verification of water meters after repair

– ověření vodoměrů bez opravy
– posouzení shody vodoměrů

2 575
16 182

Opravy, ověřování a přezkoušení vodoměrů je orientováno zejména pro potřebu akciové společnosti, ale i pro externí
zákazníky, jimiž jsou velké vodárenské společnosti, montážní firmy a ostatní subjekty provozující bytové vodoměry.
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An important part of the company’s activities is the operation of
a repair shop and a water meter test room dealing with repairs,
verification and calibration of water meters with connecting
dimensions of DN 15 to DN 100 for cold water meters and DN 15
to DN 40 for hot water meters and conformity assessment for
water meters DN 15 and DN 20 for cold and hot water. All testing
instruments follow national standards using measurement
standards by means of calibrations carried out by the Czech
Metrology Institute.

– verification of water meters without repair
– conformity assessment of water meters

Repairs, verification and re-gauging of water meters focus on
the needs of our company as well as on the needs of external
customers, mainly other large water utilities, installation companies
and other entities operating domestic water meters.

Provoz materiálně technického zásobování

Material – technical procurement department

The operation of material and technical procurement department
provides comprehensive services related to the purchases and
storage of material, with an emphasis on ensuring continuous
supplies for the operations of the individual professional sections of
the company, including rapid provision of materials for repairs and
bursts. The standard operations include the organization of tenders
for the purchases of material, entering into contracts, the ordering
of materials for storage and consumption. In 2018, the department
of material and technical supplies performed 32 tenders and issued
over 2,600 orders.

Provoz materiálně technického zásobování poskytuje komplexní služby týkající se nákupu a skladování materiálu
s důrazem na zajištění plynulých dodávek pro činnost odborných sekcí společnosti včetně rychlé reakce při zajišťování
materiálu na opravy a havárie. Ke standardní činnosti patří organizování výběrových řízení na nákup materiálu,
uzavírání smluv, objednávání materiálu na sklad i do spotřeby. V roce 2018 provoz materiálně technického zásobování
realizoval 32 výběrových řízení a vystavil více než 2 600 objednávek.

Provozní ukazatele
Operating indicators
Total value of purchased material

18

Celková hodnota nakoupeného materiálu

tis. Kč
kCZK

69 259

– water-related material

– vodárenský materiál

13 307

– chemicals

– chemikálie

14 821

– vehicle spare parts

– automobilové náhradní díly

1 872

– water meters and spare parts

– vodoměry a náhradní díly

4 938

– Brno-Modřice WWTP spare parts

– náhradní díly ČOV Brno-Modřice

– personal protective equipment

– osobní ochranné pracovní pomůcky

11 568
2 025

– el. material

– elektro materiál

2 900

– tools

– nářadí

1 137

– sewerage material

– kanalizační materiál

1 591

– fuels

– pohonné hmoty

7 662

– office supplies

– kancelářské potřeby

1 259

– drugstore supplies and vehicle care products

– drogerie a autochemie

2 279

– others

– ostatní

3 900
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Personální oblast a zaměstnanci

Human resources

Skutečný počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl 530, z toho 270 v dělnických a 260 v technických a administrativních
pracovních pozicích. Společnost odpovědně dodržuje zákony v oblasti pracovněprávních vztahů a zajišťuje
politiku rovného zacházení se všemi zaměstnanci, ať už jde o pracovní podmínky, odměňování za práci, odbornou
přípravu či příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání. V pracovních týmech se tak setkávají zkušení odborníci
s dlouholetou praxí s absolventy středních a vysokých škol což umožňuje předávání zkušeností.

Vývoj fyzického počtu zaměstnanců k 31. 12. daného roku za posledních 5 let
rok

počet zaměstnanců

z toho pracovní pozice
dělnické/technické a administrativní

headcount

of which job position blue/white collars

2014

548

284 / 264

2015

534

277 / 257

2016

530

277 / 253

2017

530

272 / 258

2018

530

270 / 260

year

Věková struktura zaměstnanců
počet zaměstnanců

Age

headcount

%

1

0,0

39

7,4

30 – 39

74

14,7

40 – 49

205

39,2

50 – 59

157

29,1

54

9,6

21 – 29

60 -

%

V zájmu konkurenceschopnosti se společnost snaží využít nejúčinnější nástroje a zdroje pro vzdělávání zaměstnanců,
které vedou k jejich rozvoji a udržení v organizaci. V návaznosti na naléhavou problematiku omezeného množství
odborníků v oboru, se společnost rozhodla investovat nejen do vzdělávání v souladu s novinkami v oboru vodárenství,
kanalizace a čištění odpadních vod, ale i do manažerského rozvoje zaměstnanců, které má řešit aktuální problémy jako
je odliv zkušených vzdělaných kapacit a stárnutí populace.
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Physical headcount as at 31st. December of the relevant year over
5 years

Age structure of the employees

Věk
- 20

As at 31st December 2018, the total headcount was 530, of which
270 blue collar positions and 260 in technical and administrative
positions. The company follows the applicable labour law and
the policy of equal treatment of all employees in terms of
working conditions, pay for work, training or career opportunities.
Experienced professionals with long-term experience thus meet
fresh secondary school and university graduates in their working
teams, which enables transfer of experience.

For the sake of competitiveness, the company seeks to utilize
the most effective tools and resources to train its employees in
order to enhance their development and keep them within our
organization. Due to the urgent issue related to the limited number
of professionals in the water industry, the company has decided not
only to invest in training in line with the innovations in the field of
water and wastewater management but also in the managerial skills
development of our employees in order to address issues such
as the departure of experienced, highly educated staff and ageing
population.

The HR department has prepared training programmes for
technical, administrative and blue-collar staff and in 2018 it ensured
participation of almost 500 employees in professional courses.
By attending these trainings and passing the tests, our employees
are entitled to perform their work and are qualified to conduct their
profession in accordance with applicable legislation.

Útvar řízení lidských zdrojů připravil vzdělávací aktivity pro technické, administrativní i dělnické profese a v roce
2018 zajistil téměř 500 účastí zaměstnanců na odborných kurzech. Absolvováním a složením příslušných zkoušek
získávají naši zaměstnanci oprávnění ke své činnosti a způsobilost vykonávat svou profesi v souladu s příslušnou
legislativou.

Graph – Costs of staff training in kCZK

Náklady na vzdělávání zaměstnanců v tis. Kč
3 000
2 500
2 000

As regards occupational H&S, the Company was active in detecting
and eliminating risks related to possible endangering the health and
lives of the employees. Therefore, for preventive reasons, several
sets of defibrillation equipment were purchased and, in 2018,
practical training was organized for 300 first-aid staff members,
which was positively perceived by the employees.

2 494

2 587

0

2 088

500

2 163

1 000

2 417

1 500

2014

2015

2016

2017

2018

V rámci politiky bezpečnosti práce společnost aktivně přistupovala k vyhledávání a odstraňování rizik při možném
ohrožení zdraví a života zaměstnanců. Proto z preventivních důvodů bylo pořízeno několik souprav defibrilačních
zařízení a zároveň v roce 2018 bylo zorganizováno praktické školení pro cca 300 zaměstnanců v oblasti první pomoci,
které bylo zaměstnanci pozitivně hodnoceno.
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Retenční nádrž při ulici Sokolova
Retention tank in Sokolova street
62
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Základní ekonomické údaje

Basic economic data

Údaje o tržbách za vlastní výrobky a služby
Účetní závěrka společnosti za rok 2018 je sestavena podle účetních předpisů platných v České republice.

Data concerning revenues for in-house products and services
The annual financial statements of the Company for the year 2018
were drawn up in conformity with the accounting standards of the
Czech Republic.

Vývoj hmotných ukazatelů

Material indicators

2017

2018

tis. m3 / thous. m3

29 868

30 108

– voda podzemní

tis. m3 / thous. m3

27 048

26 286

– voda upravená

3

tis. m / thous. m

2 820

3 821

voda předaná

tis. m3 / thous. m3

2 282

2 471

water handed over

ztráty v síti

tis. m3 / thous. m3

2 763

2 271

losses in the system

ztráty v síti

%

10,01

9,18

losses in the system

3

tis. m / thous. m

24 823

25 099

– obyvatelstvo

tis. m3 / thous. m3

16 347

16 139

– ostatní odběratelé

tis. m3 / thous. m3

8 476

8 959

tis. m3 / thous. m3

28 098

28 621

– obyvatelstvo

tis. m3 / thous. m3

15 410

15 064

– ostatní odběratelé

tis. m3 / thous. m3

12 688

13 557

524

524

410 047

411 872

109,2

107,4

49 734

50 060

1 415

1 421

61 050

61 395

1 221

1 225

voda vyrobená

voda dodaná

voda odkanalizovaná

3

3

počet pracovníků – přepočtený
počet obyvatel zásobených vodou
specifická spotřeba

l/obyvatele/den / l/inhabitant/day

počet vodovodních přípojek
délka vodovodní sítě bez přípojek

km

počet kanalizační přípojek
délka kanalizační sítě bez přípojek

km

Odbyt v zásobované oblasti je stabilní. Ztráty vody v síti dosahují velmi dobrých parametrů ve vztahu ke stáří a délce
sítě.
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water produced
– groundwater
– treated water

water supplied
– households
– other consumers
water drained
– households
– other consumers
number of employees – FTE
number of inhab. supplied with water
specific consumption
number of water service pipes
length of water supply mains without service pipes
Number of house drains
Length of sewerage without house drains

The total sales in the supplied area are stable. Water losses in the
network reach very good parameters with regard to the age and
length of the network.

Data concerning Company’s revenues

Údaje o výnosech společnosti
Údaje v tis. Kč

2017

2018

1 872 696

1 900 009

Data in kCZK
Total revenues

Výnosy celkem

water tariff including water handed over

vodné včetně vody předané

835 764

848 551

Sewage charges including wastewater taken over

stočné včetně odpadní vody převzaté

969 058

987 946

other revenues

ostatní výnosy

36 001

38 991

– water meter repair shop

– opravna vodoměrů

10 187

10 476

– engineering services

– inženýrská činnost

13 353

15 355

– water and sewerage service pipes

– vodovodní a kanalizační přípojky

3 234

3 445

Revenues from sale of assets

Tržby z prodeje aktiv

11 587

3 839

Other operating revenues

Ostatní provozní výnosy

20 177

18 177

15 864

13 278

109

2 505

– bonuses for el. power generation
Financial revenues

– bonusy za produkce elektrické energie
Finanční výnosy

The revenues are made in the Czech Republic, revenues from water
and sewage tariffs are generated in the serviced area and in the
operated towns and municipalities.

Tržby jsou realizovány v rámci České republiky, tržby za vodné a stočné v rámci zásobované oblasti a provozovaných
měst a obcí.

In 2018, the company operated public water mains and sewers for
the City of Brno, for the towns of Kuřim, Modřice and Březová nad
Svitavou, for the villages of Doubravník and Štěpánov nad Svratkou,
municipalities of Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Česká, Vranov,
Měnín, Moutnice, Želešice, Skorotice, Dolní Loučky, Vír regional
water supply system, Association of cities, municipalities and
villages and for private owners of local water mains and sewers. The
Statutory City of Brno is the key sales area, where ca 95 % of the
revenues from water and sewage tariffs are collected.

Společnost v roce 2018 provozovala vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu měst Brna, Kuřimi, Modřic a Březové
nad Svitavou, městyse Doubravník a Štěpánov nad Svratkou, obcí Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Česká, Vranov,
Měnín, Moutnice, Želešice, Skorotice, Dolní Loučky, Černvír, Vírského oblastního vodovodu, svazku měst, obcí a svazků
obcí a soukromých vlastníků lokálních vodovodů a kanalizací. Klíčovou oblastí odbytu je statutární město Brno, na
jehož území je realizováno cca 95 % tržeb za vodné a stočné.

The services related to drinking water supplies, drainage and
treatment of wastewater are provided both directly to the end
consumers and to other providers of public water supply and
sewage systems.

Služby spojené s dodávkou vody pitné, odváděním a čištěním vody odpadní jsou prováděny jednak přímým poskytováním služeb konečným odběratelům, jednak ostatním provozovatelům navazujících vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu.
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Struktura nákladů

Structure of expenditure

Údaje v tis. Kč

2017

2018

Data in kCZK

Náklady celkem

1 766 393

1 788 410

Nájem infrastruktury

834 777

837 181

Infrastructure lease

Opravy a udržování

218 141

211 793

Repair and maintenance

Odpisy majetku

121 662

120 428

Depreciations

Osobní náklady

307 721

322 078

Personnel costs

Spotřeba materiálu

92 189

91 508

Consumption of materials

Surová a podzemní voda

73 919

78 990

Raw water and groundwater

Energie

47 444

49 830

Energy

Ostatní služby

66 707

66 720

Other services

16 839

15 687

– waste disposal

(17 667)

(10 212)

Contingencies and provisions

Ostatní náklady

17 749

13 907

Finanční náklady

3 750

6 186

101

2 487

– likvidace odpadu
Rezervy a opravné položky

– výnosy z derivátových operací

Výsledek hospodaření
Údaje v tis. Kč

Total costs

Other costs
Financial costs
– revenues from derivative operations

Economic result

2017

2018

Výnosy celkem

1 872 696

1 900 009

Total revenues

Náklady celkem

1 766 393

1 788 410

Total costs

Provozní výsledek hospodaření

109 944

115 280

Operating profit

Hospodářský výsledek před zdaněním

106 303

111 599

Profit before taxation

Daň z příjmu včetně odložené daně

20 085

21 964

Corporate income tax including deferred tax

Hospodářský výsledek po zdanění

86 218

89 635

Profit after taxation

Data in kCZK
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Graph – Economic results

Výsledky hospodaření
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mil. Kč
Výnosy celkem
Total revenues

The basic economic data including description and details of
the costs and revenues structure are provided in the financial
statements which form an integral part of the Annual Report
Number of shares and proﬁt share

Náklady celkem
Total costs

Hospodářský výsledek po zdanění
Profit after tax

Základní ekonomické údaje včetně popisu a podrobnosti o struktuře nákladů a výnosů jsou uvedeny v Účetní závěrce,
která je nedílnou součástí výroční zprávy.

Počet akcií a výše podílu na zisku

2017

2018

tis. Kč | kCZK

492 471

492 471

Počet akcií

ks | pcs

984 942

984 942

Nominální hodnota akcie

Kč | CZK

500

500

Profit after taxation per share

HV po zdanění připadající na 1 akcii

Kč | CZK

87

91

Profit share per share

Výše podílu na zisku na 1 akcii

Kč | CZK

85

86

Registered capital

Výše základního kapitálu

Number of shares
Par value of share

The dividend policy of Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. is
governed by the decisions of the Annual General Meeting. It is
expected that the Company will create conditions for a stable
dividend policy in the next period.

Dividendová politika společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se řídí rozhodnutím valné hromady. V dalším
období předpokládá společnost vytvoření podmínek pro stabilní dividendovou politiku.
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Vývoj tarifů vodného a stočného (v klíčových zásobovaných městech a obcích)

Vodné (Kč/m3 včetně DPH)
Stočné (Kč/m3 včetně DPH)
Vodné a stočné celkem (Kč/m včetně DPH)
3

Development in water sewage tariffs (in the key towns and
municipalities)

2014

2015

2016

2017

2018

33,73

36,10

36,78

37,08

37,08

Water tariff (CZK/m3, incl. VAT)

37,21

38,36

38,36

38,66

38,66

Sewage tariff (CZK/m3, incl. VAT)

70,94

74,46

75,14

75,74

75,74

Water sewage tariff total (CZK/m3, incl. VAT)

Vývoj tarifů Kč/m3 včetně DPH

Graph – Tariff trends CZK/m3 incl. VAT
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Ceny byly projednány a schváleny s vlastníky infrastruktury. Tarify umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného a splácení investičního úvěru.
Cenová strategie je zaměřena na udržení tarifů v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.
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The tariffs were discussed and approved with the owners of the
infrastructure. The tariffs made it possible to cover the necessary
expenses related to the operation and maintenance of leased
water management infrastructure including lease payment and
generation of funds needed to repay an investment loan. The pricing
strategy focuses on keeping tariffs within socially affordable limits
while generating reasonable profit.

Investments of the Company

Investice společnosti

In 2018, the Company invested a total of CZK 65 mil. The
investments were financed from the company’s own funds and
were directed to the renewal and development of the WWTP
Brno-Modřice and other operating assets.

Společnost v roce 2018 investovala celkem 65 mil. Kč. Investice byly hrazeny z vlastních zdrojů společnosti a byly
směřovány do obnovy a rozvoje ČOV Brno-Modřice a provozního majetku.

In the coming period the Company intends to make investments in
the refurbishment and development of the operating assets needed
to conduct its business. As the owner of the wastewater treatment
plant in Brno-Modřice, the company will continuously invest in is
upgrade and development plan in line with the plan.

Graph – Company’s investments

V příštím období plánuje společnost investovat do obnovy a rozvoje provozního majetku potřebného k provádění
předmětu činnosti. Jako vlastník Čistírny odpadních vod Brno-Modřice bude společnost průběžně investovat do její
obnovy a rozvoje v souladu plánem obnovy.

Investice společnosti
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In 2018, the Company made no investments in shares and bonds
of other issuers.
In 2018, the Company repaid a part of the investment loan of CZK
80 million, the balance of the loan to be repaid by 2021 amounts to
CZK 290 million.

Sources of capital
Details concerning the amount and structure of sources are
provided in the financial statements which forms an integral part
of the Annual Report.
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Společnost v roce 2018 neinvestovala do akcií a dluhopisů jiných emitentů.
V roce 2018 společnost splatila část investičního úvěru ve výši 80 mil. Kč, zůstatek úvěru se splatností do roku 2021
činil 290 mil. Kč.

Zdroje kapitálu
Podrobnosti o výši a struktuře zdrojů jsou uvedeny v Účetní závěrce, která je nedílnou součástí výroční zprávy.
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Informace o předpokládané hospodářské a ﬁnanční situaci v následujícím účetním období
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. předpokládá pro rok 2019 stabilizovanou spotřebu v zásobované oblasti. Vodné a stočné pro rok 2019 ve statutárním městě Brně v souladu s rozhodnutím Rady města Brna
roste o 5 % na 79,53 Kč/m3 včetně DPH, ve většině ostatních zásobovaných městech a obcích roste meziročně
o 5–10 %.
U výroby vody je očekávána stagnace, množství vody pitné dodané 24,9 mil. m3 a vody odpadní odvedené 28,1 mil. m3,
množství vody předané jiným provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu 2,4 mil. m3.
V roce 2019 uhradí společnost vlastníkům infrastruktury nájemné ve výši 840 mil. Kč, předpokládaný objem oprav
a údržby činí 215 mil. Kč.
Provozní výnosy jsou plánovány ve výši 1 940 mil. Kč, z toho vodné a stočné včetně vody předané 1 880 mil. Kč.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním je očekáván na úrovni 100 mil. Kč.
Společnost plánuje v roce 2019 realizaci běžných investic ve výši 52 mil. Kč. V souladu s předpokládaným harmonogramem bude zahájena realizace Projektu Dostavba kalového hospodářství, investiční náklady budou kryty investičním
úvěrem.
Splátka investičního úvěru činí 80 mil. Kč.

Information about the expected economic and ﬁnancial situation
in the following accounting period
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. expect stabilised consumption
in the serviced area in 2019. Water and sewerage tariffs for the year
2019 in the Statutory City of Brno have increased by 5 % to 79.53
CZK/m3 including VAT, in most other towns and municipalities the
year-on-year increase has been 5-10 %.
Water production is expected to stagnate, the volume of
supplied drinking water is 24.9 mil.m3 and the volume of collected
wastewater is 28.1 mil.m3, the volume of bulk water sold to other
public water supply system operators is 2.4 mil.m3.
In 2019, the company will pay the lease to the infrastructure owners
in the amount of CZK 840 million, the expected volume of repairs
and maintenance amounts to CZK 215 mil.
Operating revenues are planned at CZK 1,940 mil. of which the
water and sewage tariffs including bulk water sold amount to
CZK 1,880 mil. The profit before tax from ordinary operations is
expected to be at the level of CZK 100 mil.
In 2019, the company plans to make standard investments of
CZK 52 mil. In accordance with the expected time schedule, the
implementation of the Sludge Management Project will start, the
capex will be covered by an investment loan.
The investment loan repayment totals CZK 80 mil.

Údaje o stávajících významných hmotných dlouhodobých aktivech, včetně popisu nemovitostí
– Čistírna odpadních vod Brno-Modřice, Chrlická 552, zapsána na LV č. 1389 pro k.ú. Modřice, Katastrální
úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov a na LV č. 1502 pro k.ú. Chrlice, Katastrální
úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. Způsob využití: správní budova,
provozní areál čistírny odpadních vod
– Hády 1a, Brno, zapsána na LV č. 1825, k.ú. Maloměřice, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město. Způsob využití: provozní budova, garáže, dílny
– Jedlová, Jedlová u Poličky, zapsána na LV č. 242, pro k.ú. Jedlová u Poličky, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. Způsob využití: rekreační zařízení
– Jana Svobody 12, zapsána na LV č. 718, pro k.ú. Zábrdovice, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-město. Způsob využití: opravna vodoměrů, sklady
– Pisárecká 1a, Brno, zapsaná na LV č. 2439 pro k.ú. Pisárky, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-město. Způsob využití: provozní budova, sídlo společnosti

Data concerning the existing or planned major long-term tangible
assets, including description of real estate
– Wastewater treatment plant Brno-Modřice, Chrlická 552,
registered in Deed of Ownership No. 1389, cadastral area
of Modřice, Land Registry for the South Moravian Region,
Cadastral office Brno-venkov and in Deed of Ownership N No.
1502, cadastral area of Chrlice, Land Registry for the South
Moravian Region, Cadastral office Brno-město. Use: office
building, operating site of the wastewater treatment plant
– Hády 1a, Brno, registered in Deed of Ownership No. 1825,
cadastral area of Maloměřice, Land Registry for the South Moravian Region, Cadastral office Brno-město. Method of use: office
building, garages, workshops
– Jedlová, Jedlová u Poličky, registered in Deed of Ownership
No. 242, for cadastral area. Jedlová u Poličky, Land Registry
for the Pardubice Region, Cadastral office in Svitavy. Use:
recreational facility
– Jana Svobody 12, registered in Deed of Ownership No. 718,
cadastral area of Zábrdovice, Land Registry for the South
Moravian Region, Cadastral office Brno-město. Use: water meter
repair shop, warehouses
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– Pisárecká 1a, Brno, registered in Deed of Ownership No. 2439
for the cadastral area of Pisárky, Land Registry for the South
Moravian Region, Cadastral office Brno-město. Use: office
building, head office

Data concerning important owned and leased tangible ﬁxed
assets
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. provides services through
a leased water management infrastructure. Since 18th January
2016, the Company has been the owner of the Brno-Modřice
wastewater treatment plant.
The details concerning the owned and leased assets are presented
in the Notes to the Annual Financial Statements, chapters 3, 4
and 15.

Údaje o významných vlastních a pronajatých hmotných dlouhodobých aktivech
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. poskytuje služby prostřednictvím pronajaté vodohospodářské infrastruktury. Od 18. 1. 2016 je společnost vlastníkem Čistírny odpadních vod Brno-Modřice.
Podrobnosti o vlastním a pronajatém majetku jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce v kapitolách 3, 4 a 15.
Pronajatý majetek obsahuje vodovodní a kanalizační řady, objekty, pozemky a technologie potřebné k jímání, úpravě
a distribuci vody pitné a ke sběru a čištění vody odpadní.

Zástavy majetku
Společnost k 31. 12. 2018 neeviduje žádné zástavy majetku.

The leased assets include water mains and sewers, civil structures,
land and equipment needed for collection, treatment and distribution
of drinking water and for collection and treatment of wastewater.

Pledges
As of 31st December 2018, the Company did not record any property
pledges.
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Náležitosti výroční zprávy podle zákona o účetnictví

a)

informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční
zprávy
Mezi rozvahovým dnem a dnem vydání výroční zprávy nenastaly, s výjimkou skutečností uvedených v příloze
k účetní závěrce, žádné jiné skutečnosti, které by ovlivnily předkládané finanční výsledky.

b)

informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky
Viz výše

c)

informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Spolupráce na projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum – prameniště Březová nad Svitavou.
Spolupráce na projektu LIFE2Water – ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních
odpadních vod. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu LIFE+.

d)

informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích
Ve vztahu k životnímu prostředí se činnost společnosti vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné
zákony, nařízení a řídící se poznatky moderní vědy.
Pracovněprávní vztahy – viz výše.

e)

informace o tom, zda má účetní jednotka pobočku v zahraničí
Účetní jednotka nemá pobočku v zahraničí.

Výroční zpráva za rok 2018 společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je k dispozici na internetových
stránkách společnosti www.bvk.cz, rubrika akcionářům.

Requirements concerning the Annual Report in
conformity with the Accounting Act

a) information about events that have occurred after the balance
sheet date and that are important for the purpose of the
Annual Report
No circumstances, other than those contained in the Notes
to the Annual Financial Statements that would affect the
submitted financial results, have occurred between the date of
the Annual Financial Statements and the date of issue of the
Annual Report.
b) information about the expected development of activities of
the accounting entity
See above
c) information about research & development activities
Cooperation on the project of the National Agency for
Agricultural Research – the spring area Březová nad Svitavou.
Cooperation on the project LIFE2Water – verification and
assessment of technologies for tertiary treatment of municipal
wastewater. The project is co-funded by the EU within the scope
of the LIFE+ programme.
d) information about environmental activities and employment
relationships
As regards the environment, the company applies a sensitive
approach, respecting the relevant legislation, directives,
regulation and following the up-to-date scientific findings.
Labour law relations – see above.
e) information about branch offices of the accounting entity
abroad
The accounting entity does not have any branch office abroad.

V Brně dne 29. 3. 2019
The 2018 Annual Report of Brněnské vodárny a kanalizace, a.s
is available on the website of the company at section „For the
shareholders”.

In Brno, 29th March 2019

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

ČOV Brno-Modřice – aktivační nádrže
Brno-Modřice WWTP – activated sludge tank
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MVDr. Vlastimil Žďárský
Chairman of the Board of Directors
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Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Telefon: +420 543 433 111
E-mail: bvk@bvk.cz
www.bvk.cz

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů
(zákon o obchodních korporacích)
statutárního orgánu ovládané osoby

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
zpracovaná za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018

1.1

Ovládaná osoba

Společnost:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem na adrese:
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:
463 47 275
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená:
Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva do 14.12.2018
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva od 14.12.2018
(dále „ovládaná osoba“)
Ovládaná osoba je obchodní korporací, která se zabývá zejména provozováním vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu, inženýrskou činností na stavbách vodovodů a kanalizací, opravami a montáží měřidel
a prováděním rozborů vod a kalů.

1.2

Ovládající osoby
1.2.1 Statutární město Brno
se sídlem na adrese:
IČO:
zastoupená:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
449 92 785
Ing. Petrem Vokřálem, primátorem do 20.11.2018
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou od 20.11.2018

(dále „ovládající osoba“)

1.2.2 SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost
se sídlem na adrese:
Tour CB 21, 16, place de I´Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, Francie
zapsaná v Obchodním a podnikovém rejstříku vedeném Rejstříkem při Obchodním soudu v Nanterre,
identifikační číslo:
410 118 608 R.C.S. NANTERRE
zastoupená:
SUEZ, akciovou společností
se sídlem na adrese:
Tour CB 21, 16, place de I’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, Francie,
zapsaná v Obchodním a podnikovém rejstříku vedeném Rejstříkem při Obchodním soudu v Nanterre,
identifikační číslo:
433 466 570 R.C.S. NANTERRE
zastoupená:
p. Jeanem-Louisem Chaussadem ve funkci generálního ředitele a člena
správní rady
(dále „ovládající osoba“)

1.3

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou
A. Ovládající osoba statutární město Brno
1.3.1 Brněnské komunikace a.s.
se sídlem na adrese:
Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:
607 33 098
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479
(dále „propojená osoba“)

1.3.2 Dopravní podnik města Brna, a.s.
se sídlem na adrese:
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:
255 08 881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463
(dále „propojená osoba“)
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1.3.3 Lesy města Brna, a.s.
se sídlem na adrese:
Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim
IČO:
607 13 356
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4713
(dále „propojená osoba“)

1.3.4 Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
se sídlem na adrese:
Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO:
607 13 330
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5828
(dále „propojená osoba“)

1.3.5 SAKO Brno, a.s.
se sídlem na adrese:
Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno
IČO:
607 13 470
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371
(dále „propojená osoba“)

1.3.6 STAREZ – SPORT, a.s.
se sídlem na adrese:
Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
IČO:
269 32 211
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174
(dále „propojená osoba“)

1.3.7 Technické sítě Brno, akciová společnost
se sídlem na adrese:
Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO:
255 12 285
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500
(dále „propojená osoba“)

1.3.8 Teplárny Brno, a.s.
se sídlem na adrese:
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČO:
463 47 534
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786
(dále „propojená osoba“)

1.3.9 Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem na adrese:
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:
255 82 518
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137
(dále „propojená osoba“)

1.3.10 MOP BRNO, spol. s r.o.
se sídlem na adrese:
Žebětínská 821/70, Kohoutovice, 623 00 Brno
IČO:
489 10 546
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11462
(dále „propojená osoba“)

1.3.11 Pískovna Černovice, spol. s r.o.
se sídlem na adrese:
Bolzanova 763/1, Černovice, 618 00 Brno
IČO:
606 97 318
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14311
(dále „propojená osoba“)

1.3.12 RVSM, s.r.o. – v likvidaci
se sídlem na adrese:
Velešovická 806/24, Slavíkovice, 683 01 Rousínov
IČO:
269 40 698
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46877
(dále „propojená osoba“)
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1.3.13 CD CENTRUM COMS, a.s. – datum vzniku a zápisu 20.8.2018
se sídlem na adrese:
Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:
073 79 161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8033
(dále „propojená osoba“)

1.3.14 Technologický Park Brno, a.s.
se sídlem na adrese:
Purkyňova 646/107, Medlánky, 612 00 Brno
IČO:
485 32 215
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1034
(dále „propojená osoba“)

1.3.15 KORDIS JMK, a.s.
se sídlem na adrese:
Nové Sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO:
262 98 465
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6753
(dále „propojená osoba“)

1.3.16 EXPO restaurace, a.s., v likvidaci – vymazáno k 20.12.2018
se sídlem na adrese:
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:
607 19 915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1397
(dále „propojená osoba“)

1.3.17 BVV FAIR TRAVEL s.r.o., v likvidaci – vymazáno k 2.1.2019
se sídlem na adrese:
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:
479 09 579
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9690
(dále „propojená osoba“)

1.3.18 Vlečka BVV společnost s ručením omezeným
se sídlem na adrese:
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:
645 10 221
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22920
(dále „propojená osoba“)

1.3.19 BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s r.o.
se sídlem na adrese:
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:
255 01 208
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27550
(dále „propojená osoba“)

1.3.20 ASTV, s.r.o.
se sídlem na adrese:
Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno
IČO:
276 74 622
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50990
(dále „propojená osoba“)

1.3.21 Spolek pro GP ČR Brno
se sídlem na adrese:
Radnická 366/4, Brno – město, 602 00 Brno
IČO:
045 00 750
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 20949
(dále „propojená osoba“)

1.3.22 Městský sportovní klub Brno, z.s.
se sídlem na adrese:
Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
IČO:
054 71 095
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 22139
(dále „propojená osoba“)
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1.3.23 Nadace Vila Tugendhat – v likvidaci
se sídlem na adrese:
Malinovského náměstí 652/2, Brno-město, 602 00 Brno
IČO:
255 87 528
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 222
(dále „propojená osoba“)

1.3.24 Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje
se sídlem na adrese:
Mečová 368/5, Brno – město, 602 00 Brno
IČO:
605 54 410
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 46
(dále „propojená osoba“)

1.3.25 Nadační fond – občané Brnu střed v likvidaci
se sídlem na adrese:
Dominikánská 2. Brno – město, 601 69 Brno
IČO:
449 91 720
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 94
(dále „propojená osoba“)

1.3.26 Jihomoravský filmový nadační fond – založen 20.2.2018
se sídlem na adrese:
Botanická 783/16, Veveří, 602 00 Brno
IČO:
068 26 148
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 676
(dále „propojená osoba“)
1.3.27 Statutární město Brno, Městská policie Brno
se sídlem na adrese:
Štefánikova 112/43, Brno – Ponava, PSČ 602 00
IČ:
449 92 785
(dále „propojená osoba“)

1.3.28 Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí
se sídlem na adrese:
Zelný trh 331/13, Brno – město, 602 00 Brno
IČO:
605 52 662
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 19605
(dále „propojená osoba“)

1.3.29 Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem:
IČO 00400921 Centrum experimentálního divadla v Brně, p.o., IČO 70887039 Centrum sociálních
služeb, p.o., IČO 70887284 Domov pro seniory Kociánka, p.o., IČO 70887209 Domov pro seniory
Kosmonautů, p.o., IČO 71155988 Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o., IČO 70887314 Domov
pro seniory Nopova, p.o., IČO 70887292 Domov pro seniory Věstonická, p.o., IČO 70887055 Domov
pro seniory Foltýnova, p.o., IČO 70887047 Domov pro seniory Koniklecová, p.o., IČO 70887250
Domov pro seniory Okružní, p.o., IČO 70887233 Domov pro seniory Podpěrova, p.o., IČO 70887276
Domov pro seniory Vychodilova, p.o., IČO 00101486 Dům umění města Brna, p.o., IČO 70892181
DROM, romské středisko, p.o., IČO 70919682 Základní škola Brno Čejkovická 10, p.o., IČO 00101443
Hvězdárna a planetárium Brno, p.o., IČO 00101494 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o., IČO
00489123 Divadlo Radost, p.o., IČO 75003902 Mateřská škola Brno, Štolcova 51, p.o., IČO 75007843
Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p.o., IČO 00101397 Městské divadlo Brno, p.o., IČO 00101427
Muzeum města Brna, p.o., IČO 48512478 Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., IČO 00094820 Národní
divadlo Brno, p.o., IČO 00344648 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o., IČO 62161598
Správa hřbitovů města Brna, p.o., IČO 62161521 Veřejná zeleň města Brna, p.o., IČO 00101460 TIC
BRNO, p.o., IČO 00094897 Filharmonie Brno, p.o., IČO 48512486 Chovánek - dětské centrum
rodinného typu, p.o., IČO 00101451 Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o., IČO 75145189
Domov pro seniory Holásecká, p.o., IČO 00209813 Úrazová nemocnice v Brně, p.o., IČO 75156237
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, p.o., IČO 05128820 Kancelář
architekta města Brna, p.o.
(dále „propojené osoby“)

B. Ovládající osoba SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost
1.3.30 SUEZ Water CZ, s.r.o.
se sídlem na adrese:
IČO:

Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
448 51 481
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6636
(dále „propojená osoba“)

1.3.31 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
se sídlem na adrese:
Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:
451 93 673
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348
(dále „propojená osoba“)

1.3.32 Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
se sídlem na adrese:
Černoleská 1600, 256 01 Benešov
IČO:
475 35 865
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16659
(dále „propojená osoba“)

1.3.33 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
se sídlem na adrese:
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
IČO:
476 74 911
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 699
(dále „propojená osoba“)

1.3.34 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
se sídlem na adrese:
Karlovy Vary – Doubí, Studentská 328/64, PSČ 360 07
IČO:
497 89 228
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 375
(dále „propojená osoba“)

1.3.35 SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
se sídlem na adrese:
1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
357 91 535
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Trenčíně, oddíl Sro, vložka 17732/R
(dále „propojená osoba“)

1.3.36 SUEZ Využití zdrojů a.s.
se sídlem na adrese:
Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO:
256 38 955
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
(dále „propojená osoba“)

1.3.37 SUEZ Facility a.s.
se sídlem na adrese:
Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO:
604 87 909
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17959
(dále jen „propojená osoba“)

1.3.38 SUEZ Technický servis s.r.o.
se sídlem na adrese:
Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk
IČO:
268 36 980
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40172
(dále „propojená osoba“)

2
2.1

Struktura vztahů mezi osobami uvedenými ve zprávě o vztazích
Struktura propojení

Statutární město Brno – majetková účast, podíl na hlasovacích právech
jediný akcionář (100%) - Brněnské komunikace a.s.
jediný akcionář (100%) - Dopravní podnik města Brna, a.s.
jediný akcionář (100%) - Technické sítě Brno, akciová společnost
jediný akcionář (100%) - SAKO Brno, a.s.
jediný akcionář (100%) - Lesy města Brna, a.s.
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jediný akcionář (100%) - Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
jediný akcionář (100%) - STAREZ-SPORT, a.s.
jediný akcionář (100%) - Teplárny Brno, a.s.
jediný akcionář (100%) - Veletrhy Brno, a.s.
společník statutární město Brno, městská část Brno – Kohoutovice (100%): MOP BRNO, spol. s r.o.
společník statutární město Brno, městská část Brno – Židenice(100%): RVSM, s.r.o. – v likvidaci
společník statutární město Brno, městská část Brno – Černovice (100%): Pískovna Černovice, spol. s r.o.
většinový akcionář (50%) - Technologický Park Brno, a.s.
většinový akcionář (49%) - KORDIS JMK, a.s.
většinový akcionář (65,45%) - CD CENTRUM COMS, a.s. – datum vzniku a zápisu 20.8.2018
SAKO Brno, a.s.
51% hlasovacích práv

ASTV, s.r.o.

Veletrhy Brno, a.s.
100% hlasovacích práv
100% hlasovacích práv
100% hlasovacích práv
100% hlasovacích práv

Vlečka BVV společnost s ručením omezeným
EXPO restaurace, a.s., v likvidaci – vymazáno k 20.12.2018
BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s r.o.
BVV FAIR TRAVEL s.r.o., v likvidaci

Statutární město Brno - zřizovatel
příspěvkové organizace uvedené v bodě 1. 3. 29 zprávy o vztazích
Statutární město Brno, Městská policie Brno
Statutární město Brno - hlasovací práva
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí
Ostatní subjekty
Spolek pro GP ČR Brno – zakladatel statutární město Brno a Jihomoravský kraj a Centrála cestovního ruchu –
Jižní Morava, z.s.p.o.
Městský sportovní klub Brno, z.s. - zakladatel STAREZ – SPORT, a.s.
Nadace Vila Tugendhat – v likvidaci - zakladatel Veletrhy Brno, a.s. a Dům umění města Brna, p.o.
Sociální a nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje – zakladatel statutární město Brno
Nadační fond – občané Brnu střed v likvidaci – zakladatel statutární město Brno
Jihomoravský filmový nadační fond – zakladatel statutární město Brno a Jihomoravský kraj – založen 20.2.2018
Deklarace koncernu statutárního města Brna
Deklarace koncernu statutárního města Brna uzavřená v roce 2017 stanoví základní rámec a fungování
koncernového uspořádání ve statutárním městě Brně na základě rozhodnutí Rady města Brna s cílem vytvořit
vlastnickou politiku statutárního města Brna ve vztahu k městským společnostem, jejichž je statutární město
Brno výhradním vlastníkem.
SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost - majetková účast, podíl na hlasovacích právech
100% podíl SUEZ Water CZ, s.r.o.
50,13% podíl Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
99,16% podíl Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
100% podíl Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
49,78% podíl Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
100% podíl SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
jediný akcionář (100%) – SUEZ Holding Belgium, SUEZ Holding
propojené osoby SUEZ Využití zdrojů a.s.

Belgium je jediný akcionář (100%)

SUEZ Využití zdrojů a.s.
100% hlasovacích práv SUEZ Facility a.s.
100% hlasovacích práv SUEZ Technický servis s.r.o.

2.2

Personální propojení

Člen představenstva ovládané osoby Ing. Petr Hýbler (člen představenstva do 14.12.2018) byl v roce 2018
členem statutárního orgánu propojené osoby SAKO Brno, a.s.
Člen představenstva ovládané osoby MVDr. Vlastimil Žďárský (člen představenstva od 14.12.2018) byl v roce
2018 členem dozorčího orgánu propojené osoby SAKO Brno, a.s. (od 1.12.2018).
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Členka představenstva ovládané osoby Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková byla v roce 2018 členem dozorčího
orgánu propojené osoby Brněnské komunikace a.s. (do 30.11.2018).
Člen představenstva ovládané osoby p. Manuel Jean Raymond Nivet (člen představenstva do 21.9.2018) byl
v roce 2018 členem statutárního orgánu propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ( do 24.9.2018),
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (do 3.10.2018), Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
(do 26.9.2018), Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (do 31.8.2018), SUEZ Water CZ, s.r.o. (do
31.8.2018) a SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. ( do 1.9.2018).
Člen představenstva ovládané osoby Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. (člen představenstva od 21.9.2018) byl
v roce 2018 členem statutárního orgánu propojené osoby SUEZ Využití zdrojů a.s. , SUEZ Facility a.s., SUEZ
Water CZ, s.r.o. (od 20.9.2018) a od 9.1.2019 je členem statutárního orgánu propojené osoby Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Člen představenstva ovládané osoby p. Ludvík Kadlec (člen představenstva od 14.12.2018) byl v roce 2018
členem statutárního orgánu propojené osoby Lesy města Brna, a.s. (od 1.12.2018).
Člen představenstva ovládané osoby Ing. Petr Konečný, MBA byl v roce 2018 členem statutárního orgánu
propojené osoby Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (od 1.9.2018), SUEZ Water CZ, s.r.o. (od 1.9.2018) a SUEZ
ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. (od 1.9.2018).
Člen představenstva ovládané osoby Ing. Vojtěch Janoušek byl v roce 2018 členem statutárního orgánu
propojené osoby Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Ing. Vojtěchu Janouškovi byla od
1.1.2018 udělena prokura k jednání za společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Člen představenstva ovládané osoby Ing. Vojtěch Janoušek byl v roce 2018 členem dozorčího orgánu propojené
osoby Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Člen dozorčí rady a výboru pro audit ovládané osoby p. Richard Mrázek (člen dozorčí rady do 20.12.2018, člen
výboru pro audit do 18.5.2018) byl v roce 2018 členem statutárního orgánu propojené osoby Brněnské
komunikace a.s. (do 30.11.2018).
Člen dozorčí rady a výboru pro audit ovládané osoby p. Richard Mrázek (člen dozorčí rady do 20.12.2018 a
výboru pro audit do 18.5.2018 ) byl v roce 2018 členem dozorčího orgánu propojené osoby SAKO Brno, a.s.
(od 12.12.2018).
Člen dozorčí rady ovládané osoby p. Petr Cajzl (člen dozorčí rady od 20.12.2018) byl v roce 2018 členem
statutárního orgánu propojené osoby Teplárny Brno, a.s. (do 30.11.2018).
Člen dozorčí rady a výboru pro audit ovládané osoby PhDr. Pavel Kavka byl v roce 2018 členem statutárního
orgánu propojené osoby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. a Šumperská provozní vodohospodářská
společnost, a.s. (od 7.12.2018).
Člen dozorčí rady a výboru pro audit ovládané osoby PhDr. Pavel Kavka byl v roce 2018 členem dozorčího
orgánu propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Šumperská provozní vodohospodářská společnost,
a.s. (do 6.12.2018), Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. a od 1.1.2019 je členem dozorčího orgánu
propojené osoby SUEZ Využití zdrojů a.s.

3

Úloha ovládané osoby

Ovládaná osoba je obchodní korporací provozující vlastní podnikatelskou činnost. Ve vztahu k ovládajícím
a propojeným osobám vystupuje jako samostatný nezávislý subjekt.
Ovládaná osoba vyplatila v souladu s usnesením valné hromady ze dne 18.5.2018 v roce 2018 akcionářům
podíl na zisku za rok 2017 a část nerozděleného zisku z minulých let, tedy i ovládajícím osobám.

4

Způsob a prostředky ovládání

Ovládající osoba statutární město Brno má akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 51 %.
Ovládající osoba SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost má akcie společnosti, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota činí 46,27 %.
Ovládající osoby jednají ve shodě.
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5

Přehled jednání, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládajících
osob nebo jimi ovládaných osob, pokud se takového jednání týkalo
majetku, který přesahuje 192 747 tis. Kč představující 10% vlastního
kapitálu ovládané osoby ( k 31. prosinci 2018)

V účetním období 2018 pronajímala a propachtovávala ovládající osoba statutární město Brno ovládané osobě
majetek v objemu 17 902 558 tis. Kč na základě smluv uvedených v bodě 6.1.1 a v bodě 6.1.2 této zprávy.
V účetním období 2018 pronajímala propojená osoba Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků
obcí ovládané osobě na základě smluv uvedených v bodě 6.13.1, 6.13.2, 6.13.3 a 6.13.4 majetek v objemu 4 434
471 tis. Kč.
V účetním období 2018 nebyla učiněna jiná než výše uvedená jednání na popud nebo v zájmu ovládajících osob
nebo jimi ovládaných osob týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby.

6
6.1

Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Ovládající osoba statutární město Brno
6.1.1 Smlouva: Nájemní a provozní smlouva

Název smlouvy: Nájemní a provozní smlouva (původně smlouva o provozování veřejných vodovodů
a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze dne 6. 6. 1994)
Smluvní strany: statutární město Brno jako pronajímatel a Brněnské vodárny a kanalizace a.s. jako nájemce
Doba plnění: z původní smlouvy je v současné době platná pouze část A), která byla změněna smlouvou ze dne
9. 8. 1999 a prodloužena na dalších 25 let (Nájemní a provozní smlouva)
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.: řádně provozovat vodohospodářskou
infrastrukturu, provádět opravy a údržbu na pronajatém majetku, vybírat vodné a stočné od odběratelů a platit
nájemné
Závazky, které plynou ovládající osobě: poskytnout majetek formou nájmu k užívání a k provozování
vodohospodářské infrastruktury
Úprava smlouvy: Nájemní a provozní smlouva ze dne 9. 8. 1999 nabyla účinnosti dne 2. 5. 2001, postupně jsou
ke smlouvě podepisovány další dodatky, jejichž předmětem je především změna pronajatého majetku a změna
příloh smlouvy. Dodatkem č. 1170 ze dne 14.12.2018 byla změněna příloha 4.5 smlouvy (ceny).
Dodatek č. 700 smlouvy ze dne 30. 5. 2011 zapracovává v souladu s Metodikou pro žadatele Podmínky
přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program životního prostředí (dále jen OPŽP)
v programovém období 2007-2013, verze 2.0. Tato úprava Nájemní a provozní smlouvy byla podmínkou
pro získání finanční podpory v rámci OPŽP, o kterou požádalo statutární město Brno. Dodatek č. 700 nabyl
účinnosti k 1. 1. 2015, od roku 2012 nastala účinnost dodatku pouze pro určení výše nájemného
Dodatek č. 999 ze dne 19. 12. 2014 aktualizuje Nájemní a provozní smlouvu ve znění dodatku č. 700 s účinností
od 1. 1. 2015
Doba plnění: provozování stokové sítě dle smlouvy skončilo 31. 12. 2015, v ostatním končí platnost a účinnost
smlouvy k datu 31. 12. 2025
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: závazky ze smlouvy plněny včetně placení nájemného

6.1.2 Smlouva: o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
Název smlouvy: smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno
č. Z 0105/GŘ/15 ze dne 24. 3. 2015 (koncesní smlouva)
Smluvní strany: statutární město Brno jako vlastník stokové sítě a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako
provozovatel stokové sítě
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.: řádně provozovat stokovou síť, provádět
opravy a údržbu na propachtovaném majetku, vybírat stočné od odběratelů a platit pachtovné
Závazky, které plynou ovládající osobě: poskytnout majetek formou pachtu k užívání a k provozování stokové
sítě
Úprava smlouvy:
- dodatky upravující text smlouvy: dodatek č. 1 ze dne 21.10.2015 (změna přílohy č. 5), dodatek č. 2 ze dne
15.12.2015 (protokol o předání majetku)
- ostatní dodatky upravují rozsah propachtovaného majetku
- v roce 2018 byly uzavřeny dodatky upravující rozsah propachtovaného majetku: dodatek č. 26 ze dne
8.1.2018, dodatek č. 27 ze dne 29.1.2018, dodatek č. 28 ze dne 21.3.2018, dodatek č. 29 ze dne 16.4.2018,
dodatek č. 30 z 16.4.2018, dodatek č. 31 ze dne 22.5.2018, dodatek č. 32 ze dne 12.12.2018, dodatek č. 33 ze
dne 11.9.2018, dodatek č. 34 ze dne 1.10.2018 , dodatek č. 35 ze dne 9.11.2018, dodatek č. 36 ze dne
12.12.2018
Doba plnění: na dobu určitou od 1.1.2016 do 31. 12. 2025
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Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: závazky ze smlouvy plněny včetně placení
pachtovného

6.1.3 Dohoda o úpravě vzájemných vztahů vlastníků kanalizace
Název smlouvy: dohoda o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 0315/GŘ/16 ze
dne 28. 6. 2016
Smluvní strany: statutární město Brno jako vlastník stokové sítě a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako
vlastník čistírny odpadních vod Brno – Modřice
Předmět smlouvy: úprava práv a povinností účastníků dohody v souvislosti se zajištěním kvalitního,
bezpečného a plynulého provozování stokové sítě a čistírny odpadních vod
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.1.4 Smlouva: kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva
Název smlouvy: kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva č. Z 0856/GŘ/15 ze dne 15. 12. 2015
Smluvní strany: statutární město Brno jako prodávající majetku na čistírně odpadních vod Brno – Modřice
a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako kupující
Předmět smlouvy: prodávající prodal kupujícímu majetek na čistírně odpadních vod Brno - Modřice za cenu
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, smluvní strany sjednaly k předmětu koupě současně předkupní
právo pro prodávajícího
Doba plnění: předkupní právo sjednáno na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.1.5 Smlouvy: o zřízení služebnosti a smlouva budoucí o zřízení služebnosti
Název smlouvy: a) smlouva o zřízení služebnosti č. 0583/GŘ/16 ze dne 2. 5. 2016 b) smlouva č. 7516/15/N/1
budoucí ze dne 12.11.2018
Smluvní strany: a) Brněnské vodárny a kanalizace a.s. jako vlastník pozemků a jako provozoval stokové sítě
a statutární město Brno jako vlastník stokové sítě b) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako vlastník pozemku
a jako provozovatel vodovodu a statutární město Brno jako vlastník vodovodu
Předmět smlouvy: a) zřízení služebnosti k pozemkům na ČOV Brno – Modřice z důvodu uložení stokové sítě
ve vlastnictví ovládající osoby b) zřízení budoucí služebnosti v lokalitě ČOV Brno – Modřice z důvodu
uložení vodovodu ve vlastnictví ovládající osoby
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.1.6

Smlouva: kupní smlouvy s věcným břemenem – 171 smluv, z toho v roce 2018
uzavřeno 13 smluv

Smluvní strany: fyzické nebo právnické osoby na straně povinných a statutární město Brno a Brněnské vodárny
a kanalizace a.s. na straně oprávněných
Předmět smlouvy: prodej pozemku se zřízením věcného břemene z důvodu uložení vodovodu nebo kanalizace
v pozemku, věcné břemeno se zřizuje bezúplatně (nejde o plnění mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi, a.s.)
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.1.7 Smlouva: kupní smlouva a směnná smlouva s věcným břemenem, kupní smlouvy
s věcným břemenem a zástavním právem a předkupním právem, darovací smlouva
s věcným břemenem - 63 smluv, z toho v roce 2018 uzavřeno 4 smlouvy
Smluvní strany: právnické osoby na straně povinných a statutární město Brno a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. na straně oprávněných
Předmět smlouvy: dispozice s pozemky, v nichž jsou uloženy vodovody a kanalizace, k nimž se při dispozici
zřizuje věcné břemeno, věcné břemeno se zřizuje bezúplatně (nejde o plnění mezi statutárním městem Brnem
a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.)
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.1.8 Smlouva: věcná břemena a služebnosti - 691 smluv (1 smlouva s Vírským oblastním
vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí jako vlastníkem pozemků), z toho
v roce 2018 uzavřeno 19 smluv
Smluvní strany: fyzické nebo právnické osoby na straně povinných a statutární město Brno a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. na straně oprávněných
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Předmět smlouvy: úplatu fyzickým a právnickým osobám za zřízení věcného břemene nebo služebnosti platí
statutární město Brno (nejde o plnění mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, a.s.)
Doba plnění: na dobu neurčitou
Závazky, které plynou ovládající osobě: zaplatit úplatu třetím osobám
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.1.9 Smlouva: smlouva o smlouvě budoucí - 371 smluv, z toho v roce 2018 uzavřeno 18
smluv
Smluvní strany: fyzické nebo právnické osoby na straně povinných a statutární město Brno a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. na straně oprávněných
Předmět smlouvy: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům, v nichž jsou uloženy
vodovody a kanalizace
Doba plnění: různá, vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv, platnost 5 smluv ukončena

6.1.10 Smlouva: mandátní
Název smlouvy: výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské
infrastruktury v majetku statutárního města Brna č. Z 248/ÚIS/01, datum uzavření 4. 6. 2001
Smluvník strany: statutární město Brno jako mandant a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako mandatář
Předmět smlouvy (smluvní cena, platební podmínky): předmětem smlouvy je výkon inženýrské činnosti
na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města
Brna, hrazených z rozpočtu statutárního města Brna
Doba plnění: zahájení 7. června 2001, ukončení 31. 12. 2025
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.:
výkon inženýrské činnosti v přípravě a realizaci staveb,
zastupování statutárního města Brna v roli zadavatele zakázek,
zastupování statutárního města Brna při uzavírání smluv o dílo na dodávku projekčních a stavebních prací
pro vodohospodářské stavby hrazené z rozpočtu statutárního města Brna
zastupování statutárního města Brna při zajišťování vztahů k pozemkům na zajišťovaných stavbách
Závazky, které plynou ovládající osobě:
povinnost zaplacení úhrady za provedené práce
povinnost zajistit finanční prostředky pro stavby ve smluveném objemu
Úprava smlouvy:
- dodatky upravující text smlouvy: dodatky č. 13, 16, 18, 30, 44 a 52 upřesňují plnou moc pro
zastupování , dodatky č. 20, 23, 62 a 70 upřesňují text smlouvy, dodatky č. 37, 24, 28, 57 a 66
upřesňují text smlouvy a plnou moc pro zastupování
- ostatní dodatky upravují seznam staveb a výši jejich finančního objemu
- v roce 2018 byly uzavřeny dodatky: dodatek č. 69 ze dne 23.2.2018 (upřesňuje seznam staveb a výši
jejich finančního objemu), dodatek č. 70 ze dne 10.8.2018 (upřesňuje seznam staveb a výši jejich
finančního objemu a text smlouvy) a dodatek č. 71 ze dne 12.12.2018 (upřesňuje seznam staveb a
výši jejich finančního objemu)
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: z plánovaného objemu financí v roce 2018 nebyly
realizovány stavby v celkovém objemu 155 275 tis. Kč z důvodu zpoždění přípravy několika staveb, jejichž
termín realizace je koordinován s dalšími investory, ostatní závazky vyúčtovány k 31. 12. 2018

6.1.11 Smlouva: komisionářská
Název smlouvy: komisionářská smlouva č. 680/ÚIS/01 ze dne 13. 2. 2002
Smluvní strany: statutární město Brno jako komitent a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako komisionář
Předmět smlouvy: zajištění investičního nákupu strojů a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění funkce
infrastruktury ve vlastnictví statutárního města Brna, kterou provozují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za úplatu.
Doba plnění: zahájení 13. 2. 2002, na dobu neurčitou
Další podstatné podmínky smlouvy: objem nákupu sjednáván ročně
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.: zajistit nákup strojů a zařízení včetně
výběrových řízení, zajistit zařazení do majetku statutárního města Brna
Závazky, které plynou ovládající osobě:
- povinnost zaplacení úhrady za provedené práce
- povinnost zajistit finanční prostředky ve smluveném objemu
Úprava smlouvy:
- dodatky upravující text smlouvy: č. 1 ze dne 25. 7. 2002 (předmět smlouvy se rozšiřuje o vodovodní
řady - odbočky a navrtávací pasy), dodatek č. 4 ze dne 6. 9. 2004 (předmět smlouvy se rozšiřuje
o montáž nadzemních hydrantů)
- ostatní dodatky upravují seznam strojů a zařízení
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v roce 2018 byl uzavřen dodatek č. 27 ze dne 23.2.2018, v roce 2019 byl uzavřen dodatek č. 28 ze dne
7.1.2019.
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy
-

6.1.12 Smlouva: komisionářská – vodoměry a vysílače
Název smlouvy: komisionářská smlouva č. 0714/GŘ/17 ze dne 11.12.2017
Smluvní strany: statutární město Brno jako komitent a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako komisionář
Předmět smlouvy: zajištění nákupu vodoměrů a vysílačů
zařízení jsou nezbytná pro zajištění funkce infrastruktury ve vlastnictví statutárního města Brna, kterou
provozují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Doba plnění: na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2025
Další podstatné podmínky smlouvy: objem nákupu sjednáván v ročním objemu, roční vyúčtování
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.: zajistit nákup vodoměrů a vysílačů
Závazky, které plynou ovládající osobě: povinnost zaplacení úhrady za provedené práce, povinnost zajistit
finanční prostředky ve smluveném objemu
Úprava smlouvy: dodatek č. 1 ze dne 8.6.2018, dodatek č. 2 ze dne 13.12.2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: plněno dle smlouvy

6.1.13 Smlouva: o výpůjčce údajů digitální mapy města Brna
Název: smlouva č.0611/TECH/07 ze dne 5. 11. 2007
Smluvní strany: statutární město Brno jako půjčitel a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako vypůjčitel
Předmět smlouvy: poskytnutí digitálních dat z datové základny půjčitele
Doba plnění: na dobu neurčitou
Úprava smlouvy: dodatek č. 1 ze dne 27. 6. 2016
Stadium plnění k 31. 12. 2018: plněno dle smlouvy

6.1.14 Smlouva: o spolupráci a výměně dat
Název: a) smlouva č.0237/TECH/95 ze dne 13.10.1995 b) smlouva 0574/TECH/17 ze dne 25.4.2018
Smluvní strany: statutární město Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Předmět smlouvy: vzájemné předávání dat technického vybavení
Doba plnění: a) sjednáno na dobu neurčitou, platnost smlouvy dohodou ukončena k 11.5.2018 b) od
11.5.2018 do 31.12.2025
Úprava smlouvy: a) dodatek č. 1 ze dne 17.11.1995
Stadium plnění k 31. 12. 2018: plněno dle smluv

6.1.15 Smlouva: o užívání majetku
Název: a) smlouva č. 0381/GŘ/08 ze dne 3. 6. 2008 b) smlouva č. 0516/GŘ/18 ze dne 26.11.2018
Smluvní strany: statutární město Brno, městská část Brno-sever jako uživatel a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako nájemce
Předmět smlouvy: bezplatné umožnění užívání plochy venkovní zdi čerpací stanice na kanalizaci na ulici
Habrová na pozemku p.č. 1220/2 k.ú. Soběšice pro umístění elektronické poplachové sirény, čerpací stanice je
vlastnictvím statutárního města Brna
Doba plnění: a) na dobu do 31. 12. 2018 b) na dobu od 1.1.2019 do 31.12.2025
Stadium plnění k 31. 12. 2018: plněno dle smluv

6.1.16 Smlouva: o ochraně objektu a majetku prostřednictvím pultu centralizované ochrany
Název: smlouva č. 0926/GŘ/11 ze dne 20. 12. 2011
Smluvní strany: statutární město Brno, Městská policie Brno jako provozovatel pultu centralizované ochrany
objektu a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako provozovatel objektu
Předmět smlouvy: ochrana objektu Jana Svobody 12, Brno
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění k 31. 12. 2018: plněno dle smlouvy

6.1.17 Smlouva: smlouva o zřízení věcných břemen a smlouva o zřízení věcného
předkupního práva ve směnné smlouvě
Název: smlouva č. Z 0857/GŘ/12 ze dne 18. 12. 2012
Smluvní strany: statutární město Brno jako strana první a oprávněný z věcného břemene a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako strana druhá a povinný z věcného břemene
Předmět smlouvy: v souvislosti se směnou budovy č.p. 555 na pozemku p.č. 892/2, pozemku p.č. 892/2
a dalších souvisejících pozemků v k.ú. Pisárky ve vlastnictví strany první za budovu č.p. 917 na pozemku p.č.
166/1 k.ú. Staré Brno ve vlastnictví strany druhé v roce 2012 byla zřízena věcná břemena pro uložení
technických sítí strany první ve směňovaných nemovitostech v k.ú. Pisárky a věcné předkupní právo
ke směňovaným nemovitostem v k.ú. Pisárky
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Doba plnění: věcná břemena na dobu neurčitou, předkupní právo na dobu 10 let
Stadium plnění k 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.1.18 Smlouvy: o zhotovení vodovodních přípojek
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako zhotovitel a objednatel statutární město Brno
Předmět smluv: zhotovení 11 kusů vodovodních přípojek zhotovitelem, objednatel se zavazuje uhradit cenu
a dílo převzít
Doba plnění: rok 2018, 1 přípojka rok 2019
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: splněno dle smluv

6.1.19 Smlouva: o dílo
Název: smlouva o dílo č. 0020/TECH/14 ze dne 4. 4. 2014 o zajištění správy generelu odvodnění města Brna
Smluvní strany: statutární město Brno jako objednatel a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako člen sdružení
na straně zhotovitele
Předmět smlouvy: zhotovitel provede komplexní odbornou podporu objednateli při řešení problematiky
městského odvodnění v návaznosti na vypracovaný generel odvodnění města Brna, objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit cenu
Doba plnění: na dobu určitou 5 let
Stadium plnění k 31. 12. 2018: plněno dle smlouvy

6.1.20 Smlouva: nájemní
Název: a) smlouva nájemní č. 0101/GŘ/15 ze dne 22. 5. 2015 b) smlouva nájemní č. 0772/GŘ/18 ze dne
19.12.2018
Smluvní strany: statutární město Brno jako pronajímatel a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako nájemce
Předmět smlouvy: pronajímatel umožní nájemci užívání části pozemku p.č. 2351 k.ú. Banín pro realizaci
výzkumných lokalit, nájemce hradí nájemné
Doba plnění: a) na dobu do 31. 12. 2016, dodatkem ze dne 15. 12. 2016 platnost smlouvy prodloužena
do 31. 12. 2017, dodatkem ze dne 19.12.2017 platnost smlouvy prodloužena do 31.12.2018 b) na dobu od
1.1.2019 do 31.12.2023
Stadium plnění k 31. 12. 2018: a) plněno dle smlouvy b) účinnost od 1.1.2019

6.1.21 Dohoda: o užívání majetku
Název: dohoda o užívání části střechy a části podstřešního prostoru vodojemu Kohoutovice č. 0097/GŘ/14
ze dne 7. 5. 2014
Smluvní strany: statutární město Brno, Městská policie Brno jako uživatel a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako nájemce majetku ve vlastnictví statutárního města Brna
Předmět smlouvy: nájemce poskytne uživateli bezplatně část vodojemu pro umístění základnové stanice
radiokomunikačního systému
Doba plnění: do 31. 12. 2025
Stadium plnění k 31. 12. 2018: dle dohody

6.1.22 Smlouvy: o stavbách čekáren městské hromadné dopravy a city–light vitrín
umístěných v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok – 2
smlouvy
Název: smlouvy o stavbách čekáren městské hromadné dopravy a city-light vitrín umístěných v ochranných
pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok uzavřené s vlastníky těchto staveb č. 0861/GŘ/14 ze dne
18. 12. 2014 a 0367/GŘ/15 ze dne 3. 8. 2015
Smluvní strany: statutární město Brno jako vlastník vodovodních řadů a kanalizačních stok, Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako provozovatel vodovodních řadů a kanalizačních stok a vlastníci čekáren městské
hromadné dopravy a city-light vitrín
Předmět smlouvy: pravidla umísťování staveb v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok,
pravidla umožnění údržby a oprav vodovodních řadů a kanalizačních stok staveb v ochranných pásmech
vodovodních řadů a kanalizačních stok a pravidla hrazení majetkové a nemajetkové újmy
Doba plnění: po dobu existence staveb
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.1.23 Smlouva: o úhradě nákladů spojených s odběrem elektrické energie
Název: o úhradě nákladů spojených s odběrem elektrické energie č. 0528/GŘ/16 ze dne 4. 8. 2016
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako nájemce objektu, z něhož je realizována dodávka
elektrické energie pro objekt statutárního města Brna a ovládající osoba jako vlastník sousedního objektu
Předmět smlouvy: závazek ovládající osoby hradit za odebranou elektrickou energii
Doba plnění: na dobu určitou do 31. 12. 2025
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy
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6.1.24 Smlouva: o právu provést stavbu
Název: smlouva o právu provést stavbu č. 0253/KAN/14 ze dne 15.5.2014
Smluvní strany: statutární město Brno jako vlastník pozemku a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako
vlastník stavby
Předmět smlouvy: zajištění vztahu k pozemkům pro stavbu v areálu Pisárky pro objekt přístupového
chodníku
Doba plnění: po dobu trvání stavby, údržba chodníku po dokončení stavby na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.1.25 Smlouvy: o ochraně osobních údajů
Název: smlouvy o ochraně osobních údajů č. 0266/GŘ/18 ze dne 22.5.2018, č. 0275/GŘ/18 ze dne 22.5.2018,
č. 0276/GŘ/18 ze dne 22.5.2018, č. 0277/GŘ/18 ze dne 22.5.2018, č. 0278/GŘ/18 ze dne 22.5.2018, č.
0279/GŘ/18 ze dne 22.5.2018, č. 0280/GŘ/18 ze dne 22.5.2018 a č. 0375/GŘ/18 ze dne 17.8.2018
Smluvní strany: statutární město Brno jako vlastník vodovodů a kanalizací a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako provozovatel vodovodu a kanalizace
Předmět smlouvy: práva a povinnosti smluvních stran při ochraně osobních údajů navazující na již
uzavřené smlouvy mezi smluvními stranami
Doba plnění: do 31.12.2025
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.1.26 Dohody: o podmínkách předčasného užívání stavby
Název: dohody o podmínkách předčasného užívání stavby č. 0815/ÚIS/18 ze dne 1.11.2018, č. 0556/ÚIS/18
ze dne 26.9.2018, č. 0650/ÚIS/18 ze dne 31.10.2018 a č. 0510/ÚIS/18 ze dne 26.9.2018.
Smluvní strany: statutární město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. nebo ve věcech
technických jednají Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a třetí smluvní strany
Předmět dohod: zajištění realizace staveb statutárního města Brna – stavby ulice Valchařská, Koliště I,
Chodská, Slovanské náměstí, Ruská (vše Brno)
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.2

Ovládající osoba SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost
6.2.1 Smlouva: o poskytování technické pomoci a technologické licence

Název smlouvy:
a) smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence č. Z 0119/TECH/17 ze dne 26.4.2017
b) smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence č. Z 0161/TECH/18 ze dne 26.4.2018
Smluvní strany: SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Předmět smlouvy: poskytování technické pomoci, technologické licence, podpory a služeb
Doba plnění: a) účinnost od 1. 5. 2017 na 12 měsíců b) účinnost od 1. 5. 2018 na 12 měsíců
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.: zaplatit odměnu sjednanou v této smlouvě
Závazky, které plynou ovládající osobě: SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost se zavazuje, že po
dobu trvání této smlouvy a za podmínek v této smlouvě sjednaných poskytne dokumentaci duševního kapitálu
k užití technologie SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost a bude poskytovat mise podpory a služeb
včetně školících služeb
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.3

Ovládající osoba statutární město Brno a propojené osoby Dopravní podnik
města
Brna, a.s., Technické sítě Brno, akciová společnost a Brněnské
komunikace a.s.
6.3.1 Smlouva: o realizaci stavby

Název smlouvy: smlouva č. 0279/ÚIS/17 ze dne 30. 5. 2017
Smluvní strany: statutární město Brno a Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, akciová
společnost a Brněnské komunikace a.s. jako objednatel, ve věcech technických Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s., Brněnské komunikace a.s. a Dopravní podnik města Brna, a.s. a třetí osoba jako zhotovitel
Předmět smlouvy: zajištění realizace stavby ulice Valchařská, Brno
Doba plnění: od 30. 5. 2017 do 6.11. 2018
Úpravy smlouvy: dodatek č. 1 ze dne 2.7.2018, dodatek č. 2 ze dne 26.10.2018, dodatek č. 3 ze dne 5.11.2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.3.2 Smlouva: o realizaci stavby
Název smlouvy: smlouva č. 0736/ÚIS/18 ze dne 23.7.2018
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Smluvní strany: statutární město Brno, Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, akciová
společnost jako objednatel, hlavní koordinátor stavby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ve věcech
technických Brněnské komunikace a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s. a Technické sítě Brno, akciová
společnost a třetí osoba jako zhotovitel
Předmět smlouvy: zajištění realizace stavby ulic Cejl, Zábrdovická, Brno
Doba plnění: od 23.7.2018 do 18.1.2020 (předání staveniště 19.10.2018)
Úpravy smlouvy: dodatek č. 1 ze dne 14.11.2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.4

Ovládající osoba statutární město Brno a propojené osoby Dopravní
města Brna, a.s. a Brněnské komunikace a.s.

podnik

6.4.1 Smlouva: o realizaci stavby
Název smlouvy: smlouva č. 0597/ÚIS/17 ze dne 9. 11. 2017
Smluvní strany: statutární město Brno a Dopravní podnik města Brna jako objednatel, ve věcech technických
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brněnské komunikace a.s. a Dopravní podnik města Brna, a.s. a třetí osoba
jako zhotovitel
Předmět smlouvy: zajištění realizace stavby ulice Koliště I, Brno
Doba plnění: od 9. 11. 2017 do 14. 12. 2018
Úpravy smlouvy: dodatek č. 1 ze dne 10.10.2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: splněno

6.4.2 Smlouva: o realizaci stavby
Název smlouvy: smlouva č. č. 0088/ÚIS/18 ze dne 11.4.2018
Smluvní strany: statutární město Brno, Dopravní podnik města Brna a Brněnské komunikace a.s. jako
objednatel , ve věcech technických Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brněnské komunikace a.s. a Dopravní
podnik města Brna , a.s. a třetí osoba jako zhotovitel
Předmět smlouvy: zajištění realizace stavby ulice Údolní, Lerchova, Klácelova, Brno
Doba plnění: od 11.4.2018 do 31.1.2020 (předání staveniště dne 30.4.2018)
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.5

Ovládající osoba
komunikace a.s.

statutární

město

Brno

a

propojená

osoba

Brněnské

6.5.1 Smlouva: o stavbě v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky
Název smlouvy: smlouva o stavbě „Parkovací dům ul. Kopečná, Brno – vjezdová a výjezdová brána“ umístěné
v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky č. 0286/GŘ/14 ze dne 21. 7. 2014
Smluvní strany: statutární město Brno jako vlastník vodovodu a kanalizace, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
jako provozovatel vodovodu a kanalizace a Brněnské komunikace a.s. jako vlastník stavby
Předmět smlouvy: úprava práv a povinností v souvislosti s umístěním stavby v ochranném pásmu vodovodního
řadu a kanalizační stoky
Doba plnění: na dobu existence stavby
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: plněno dle smlouvy

6.5.2 Smlouvy: o technické pomoci - 2 smlouvy
Název smlouvy: a) smlouva o technické pomoci č. 0572/ÚIS/18 ze dne 9.10.2018 b) smlouva č. 0618/ÚIS/18
ze dne 4.12.2018
Smluvní strany: statutární město Brno zastoupené
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. jako
objednatel, ve věcech technických Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Brněnské komunikace a.s., zhotovitel
třetí strana
Předmět smlouvy: ovládaná osoba zajišťuje přípravu a realizaci zadávacích řízení a staveb na základě smlouvy
se statutárním městem Brnem č. Z 248/ÚIS/01 ze dne 4. 6. 2001 a) rekonstrukce kanalizace Davídkova, Brno b)
rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bohunická, Brno
Doba plnění: a) od 9.10.2018 do 31.8.2019 (předání staveniště 5.11.2018) b) od 4.12.2018 do 31.10.2020
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.5.3 Smlouva: o nájmu
Název: smlouva o nájmu č. 5618030085 ze dne 3.1.2018
Smluvní strany: Brněnské komunikace a.s. jako vlastník pozemku a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v plné
moci za statutární město Brno jako nájemce pozemků
Předmět smlouvy: zajištění vztahu k pozemkům v souvislosti se stavbou rekonstrukce vodovodu v kolektoru
Brno, Křenová, Svitavské nábřeží včetně rekonstrukce šachty Š3 primárního kolektoru
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Doba plnění: na dobu jednoho roku
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: plnění v roce 2019 v návaznosti na protokolární
předání předmětu nájmu

6.5.4 Smlouva: o zřízení věcného břemene – 5 smluv (z toho v roce 2018 uzavřena 1
smlouva , směnná smlouva s věcným břemenem – 1 smlouva
Smluvní strany: Brněnské komunikace a.s. jako osoba povinná a statutární město Brno a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako osoby oprávněné
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene nebo služebnosti k pozemku osoby povinné z důvodu uložení
vodovodu a kanalizace, úplatu za zřízení věcného břemene a služebnosti platí statutární město Brno (nejde
o plnění statutární město Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.6

Ovládající osoba statutární město Brno a propojená osoba Dopravní podnik
města Brna, a.s.
6.6.1 Smlouva: o stavbách v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok

Název smlouvy: smlouva o stavbách informačních panelů na zastávkách městské hromadné dopravy v
ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok č. 0586/GŘ/16 ze dne 9.9.2016
Smluvní strany: statutární město Brno jako vlastník vodovodu a kanalizace, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
jako provozovatel vodovodu a kanalizace a Dopravní podnik města Brna, a.s. jako vlastník informačních panelů
Předmět smlouvy: úprava práv a povinností v souvislosti s umístěním informačních panelů v ochranných
pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: plněno dle smlouvy

6.6.2 Smlouva: věcná břemena - 4 smlouvy a 1 kupní smlouva se služebností
Smluvní strany: Dopravní podnik města Brna, a.s. jako osoba povinná a statutární město Brno a Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s. jako osoby oprávněné
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene k pozemku osoby povinné z důvodu uložení kanalizace, úplatu
za zřízení věcného břemene platí statutární město Brno (nejde o plnění statutární město Brno a Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s.)
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.7

Ovládající osoba statutární město Brno a propojená osoba Technické sítě Brno,
akciová společnost
6.7.1 Smlouva: o realizaci stavby

Název smlouvy: smlouva č. 0044/ÚIS/18 ze dne 20.2.2018
Smluvní strany: statutární město Brno a Technické sítě Brno, akciová společnost jako objednatel, ve věcech
technických Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Technické sítě Brno, akciová společnost a třetí osoba jako
zhotovitel
Předmět smlouvy: zajištění rekonstrukce vodovodu v kolektoru v ulicích Křenová a Svitavské nábřeží, Brno
Doba plnění: od 20.2.2018 do 24.4.2019 (předání staveniště 5.3.2018)
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: plněno dle smlouvy

6.7.2 Smlouva: kupní smlouva s věcným břemenem
Smluvní strany: Technické sítě Brno, akciová společnost jako osoba povinná a statutární město Brno
a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako osoby oprávněné
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene k pozemku osoby povinné z důvodu uložení vodovodu, úplatu
za zřízení věcného břemene platí statutární město Brno (nejde o plnění statutární město Brno a Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s.)
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy
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6.8

Ovládající osoba statutární město Brno a propojená osoba Technologický Park
Brno, a.s.
6.8.1 Smlouva: kupní smlouva s věcným břemenem – 1 smlouva, o zřízení věcného břemene
– 1 smlouva, směnná smlouva s věcným břemenem – 1 smlouva

Smluvní strany: Technologický Park Brno, a.s. jako osoba povinná a statutární město Brno a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako osoby oprávněné
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene k pozemku osoby povinné z důvodu uložení vodovodů, úplatu
za zřízení věcného břemene platí statutární město Brno (nejde o plnění statutární město Brno a Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s.)
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.9

Ovládající osoba statutární město Brno a propojená osoba Teplárny Brno, a.s.
6.9.1

Smlouva: věcná břemena - 3 smlouvy, kupní smlouva s věcným břemenem – 1
smlouva, směnná smlouva a smlouva o zřízení služebnosti – 1 smlouva

Smluvní strany: Teplárny Brno, a.s. jako osoba povinná a statutární město Brno a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako osoby oprávněné
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene k pozemku osoby povinné z důvodu uložení vodovodu
a kanalizace, úplatu za zřízení věcného břemene platí statutární město Brno (nejde o plnění statutární město Brno
a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.10 Ovládající osoba statutární město Brno a propojená osoba STAREZ - SPORT,
a.s.
6.10.1 Smlouva: o zřízení věcného břemene – 1 smlouva, směnná smlouva s věcným
břemenem – 1 smlouva
Smluvní strany: STAREZ – SPORT, a.s. jako osoba povinná a statutární město Brno a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako osoby oprávněné
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene k pozemku osoby povinné z důvodu uložení vodovodu
a kanalizace, úplatu za zřízení věcného břemene platí statutární město Brno (nejde o plnění statutární město Brno
a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.11 Ovládající osoba statutární město Brno a propojená osoba SAKO Brno, a.s.
6.11.1 Smlouva: kupní smlouva se služebností - 1 smlouva
Smluvní strany: SAKO Brno, a.s. jako osoba povinná a statutární město Brno a Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s. jako osoby oprávněné
Předmět smlouvy: zřízení služebnosti k pozemku osoby povinné z důvodu uložení kanalizace, služebnost se
zřizuje bezúplatně
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.12 Ovládající osoba statutární město Brno a propojená osoba Veletrhy Brno, a.s.
6.12.1

Smlouva: o zřízení věcného břemene – 1 smlouva, směnná smlouva s věcným
břemenem – 1 smlouva

Smluvní strany: Veletrhy Brno, a.s. jako osoba povinná a statutární město Brno a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako osoby oprávněné
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene k pozemku osoby povinné z důvodu uložení vodovodu
a kanalizace, úplatu za zřízení věcného břemene platí statutární město Brno (nejde o plnění statutární město Brno
a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy
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6.12.2 Smlouva: o právu provést stavbu
Smluvní strany: Veletrhy Brno, a.s. jako vlastník pozemku a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v plné moci
za statutární město Brno
Předmět smlouvy: zajištění vztahu k pozemkům pro stavbu rekonstrukce vodovodu a kanalizace
ul. Křížkovského, Brno
Doba plnění: po dobu trvání stavby
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.13 Propojená osoba Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí
6.13.1 Smlouva: nájemní smlouva
Název smlouvy: nájemní smlouva č. 0674/PERS/99 ze dne 14. 1. 2000
Smluvní strany: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí jako pronajímatel a Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s. jako nájemce
Předmět smlouvy: pronajímatel pronajímá nájemci Vírský oblastní vodovod - I. etapa, aby ho nájemce
za úplatu užíval a zajišťoval provozování tohoto vodovodu
Doba plnění: do 31. 12. 2024
Další podstatné podmínky smlouvy: nájemce se zavazuje provádět opravy a údržbu pronajatého majetku
a provozovat vodovod dle platných právních předpisů
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.: platit nájemné a provozovat vodovod
Úprava smlouvy:
dodatky upravující text smlouvy: dodatek č. 7 ze dne 18. 12. 2002, dodatek č. 9 ze dne 27. 2. 2004,
dodatek č. 10 ze dne 18. 6. 2004, dodatek č. 16 ze dne 17. 6. 2005, dodatek č. 19 ze dne 19. 1. 2006, dodatek
č. 24 ze dne 21. 9. 2007, dodatek č. 48 ze dne 7.9.2012, dodatek č. 59 ze 25. 11. 2016, dodatek č. 65 ze dne
14.12.2018
ostatní dodatky upravují rozsah pronajatého majetku a ceny
v roce 2018 byly uzavřeny dodatky: dodatek č. 63 ze dne 22.6.2018 (pronajatý majetek), dodatek č.
64 ze dne 22.6.2018 (pronajatý majetek a ceny) a dodatek č. 65 ze dne 14.12.2018 (úplné znění smlouvy)
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.13.2 Smlouva: nájemní smlouva
Název smlouvy: nájemní smlouva č. 0630/GŘ/01 ze dne 31. 10. 2001
Smluvní strany: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí jako pronajímatel a Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s. jako nájemce
Předmět smlouvy: nájem Vírského oblastního vodovodu – II. etapa, aby ho nájemce za úplatu užíval
a zajišťoval provozování tohoto vodovodu
Doba plnění: do 31. 12. 2024
Další podstatné podmínky smlouvy: nájemce se zavazuje provádět opravy a údržbu pronajatého majetku
a provozovat vodovod dle platných právních předpisů
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.: platit nájemné a vodovod provozovat
Úprava smlouvy:
dodatky upravující text smlouvy: dodatek č. 3 ze dne 18. 12. 2002, dodatek č. 4 ze dne 2. 12. 2003,
dodatek č. 5 ze dne 27. 2. 2004, dodatek č. 6 ze dne 18. 6. 2004, dodatek č. 9 ze dne 17. 6. 2005, dodatek č. 11 ze
dne 19. 1. 2006, dodatek č. 14 ze dne 21. 9. 2007, dodatek č. 26 ze dne 25. 11. 2016, dodatek č. 28 ze dne
14.12.2018
ostatní dodatky upravují rozsah pronajatého majetku a ceny
v roce 2018 byly uzavřeny dodatky: dodatek č. 28 ze dne 14.12.2018 (úplné znění smlouvy)
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.13.3 Smlouva: nájemní a provozní smlouva
Název smlouvy: nájemní a provozní smlouva č. 0064/GŘ/05 ze dne 28. 1. 2005
Smluvní strany: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí jako pronajímatel a Brněnské
vodárny a kanalizace, a. s. jako nájemce
Předmět smlouvy: nájem a provozování kanalizace v obci Koroužné, část Švařec
Doba plnění: na dobu neurčitou
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a. s.: platit nájemné a kanalizaci provozovat
Úprava smlouvy:
- dodatky upravující text smlouvy: dodatek č. 13 ze dne 25. 11. 2016 , dodatek č. 15 ze dne 14.12.2018
- ostatní dodatky upravující rozsah pronajatého majetku a ceny
- v roce 2018 byly uzavřeny dodatky: dodatek č. 15 ze dne 14.12.2018 (úplné znění smlouvy)
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy
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6.13.4 Smlouva: nájemní a provozní smlouva
Název smlouvy: nájemní a provozní smlouva č. 0389/GŘ/10 ze dne 7. 7. 2010
Smluvní strany: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí jako pronajímatel a Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s. jako nájemce
Předmět smlouvy: nájem a provozování vodovodu v obci Koroužné, část Švařec
Doba plnění: na dobu určitou do 31. 12. 2024
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.: platit nájemné a vodovod provozovat
Úpravy smlouvy:
dodatky upravující text smlouvy: dodatek č. 5 ze dne 25. 11. 2016, dodatek č. 7 ze dne 14.12.2018
ostatní dodatky upravují rozsah pronajatého majetku a ceny
v roce 2018 byly uzavřeny dodatky: dodatek č. 7 ze dne 14.12.2018 (úplné znění smlouvy)
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.13.5 Smlouva: věcné břemeno - 1316 smluv, z toho v roce 2018 uzavřena 1 smlouva
(kupní smlouva se služebností)
Smluvní strany: fyzické nebo právnické osoby na straně povinných a Vírský oblastní vodovod, sdružení měst,
obcí a svazků obcí a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na straně oprávněných
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene k pozemkům, v nichž je uložen vodovod, úplatu fyzickým
a právnickým osobám za zřízení věcného břemene platí Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků
obcí (nejde o plnění mezi Vírským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí a Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi, a.s.), v případě kupní smlouvy se služebností uzavřené v roce 2017 je povinným ze
služebnosti statutární město Brno
Doba plnění: na dobu neurčitou
Závazky, které plynou propojené osobě: zaplatit úplatu třetím osobám
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.13.6 Smlouva: o výpůjčce
Název smlouvy: smlouva č. 0019/GŘ/16 ze dne 21. 1. 2016
Smluvní strany: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí jako vypůjčitel a Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s. jako půjčitel
Předmět smlouvy: bezplatný a dočasný přístup do geografického informačního systému
Doba plnění: do 31. 12. 2024
Závazky, které plynou propojené osobě: vypůjčitel je oprávněn bezplatně vstupovat do geografického
informačního systému půjčitele pro účely plnění smluv o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví
vypůjčitele
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.13.7 Smlouva: o ochraně osobních údajů
Název smlouvy: smlouva č. 0317/GŘ/18 ze dne 22.6.2018
Smluvní strany: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako správci osobních údajů
Předmět smlouvy: zajištění práv a povinností spojených s ochranou osobních údajů zpracovávaných na
základě nájemních a provozních smluv o provozování vodovodů a kanalizací
Doba plnění: na dobu trvání nájemních a provozních smluv
Závazky, které plynou propojené osobě: dodržovat zákonné povinnost při zpracování osobních údajů
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.13.8 Smlouva: o právu provést stavbu – 2 smlouvy
Smluvní strany: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí jako vlastník pozemku a
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v plné moci za statutární město Brno
Předmět smlouvy: zajištění vztahu k pozemkům v souvislosti se stavbou a) rekonstrukce kanalizace
Bosonohy b) MČ Bosonohy III - IV. etapa, dostavba oddílného kanalizačního systému
Doba plnění: po dobu trvání stavby
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.14 Propojená osoba Brněnské komunikace a.s.
6.14.1 Smlouva: o provádění posypových prací - 2 smlouvy
Název smlouvy: a) smlouva č. 0515/VOD/17 ze dne 23.10.2017 b) smlouva č. 0553/VOD/18 ze dne
26.10.2018
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako objednatel a Brněnské komunikace a.s. jako
zhotovitel
18

Předmět smlouvy: provádění posypových prací na komunikacích v místech, která jsou zasažena poruchami
vodovodů
Doba plnění: a) od 23.10.2017 do 30.4.2018 b) od 26.10.2018 do 30.4.2019
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: a) platnost ukončena 30. 4. 2018 b) dle smlouvy

6.14.2 Smlouva: o technickém dozoru
Název smlouvy: smlouva o technickém dozoru č. 0211/ÚIS/17 ze dne 25.4.2017
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Brněnské komunikace a.s. jako spolupracující subjekty
Předmět smlouvy: výkon technického dozoru na následujících stavbách - na stavbě rekonstrukce kanalizace a
vodovodu ulice Luční I v Brně, na stavbě rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Húskova v Brně, na stavbě
rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Poděbradova II v Brně a na stavbě rekonstrukce kanalizace ulice
Kovácká v Brně, kde Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajišťují přípravu a realizaci staveb na základě
smlouvy se statutárním městem Brnem č. Z 248/ÚIS/01 ze dne 4. 6. 2001
Doba plnění: od 25.4.2017 do 31.12.2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: splněno

6.14.3 Smlouva: o poskytování služeb
Název smlouvy: smlouva o poskytování služeb č. Z 0291/PM/18 ze dne 30.11.2018
Smluvní strany: Brněnské komunikace a.s. jako jeden ze čtyř společníků na straně konzultanta a Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s. jako objednatel
Předmět smlouvy: činnost správce stavby na stavbě ovládané osoby Kalové hospodářství ČOV – Brno Modřice
Doba plnění: od 5.12.2018 do 31.12.2023
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.15 Propojená osoba Dopravní podnik města Brna, a.s.
6.15.1 Smlouva: o dílo
Název smlouvy: smlouva o likvidaci odpadních vod č. 0707/OBCH/13 ze dne 31. 7. 2013
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako zhotovitel a Dopravní podnik města Brna, a.s.
jako objednatel
Předmět smlouvy: likvidace odpadních vod, dovážené odpadní vody musí odpovídat kanalizačnímu řádu
Doba plnění: na dobu neurčitou
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.: zajistit likvidaci odpadních vod
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.15.2 Smlouva: o užívání
Název smlouvy: smlouva o užívání části objektu vodojemu Kuřim 2. tlakové pásmo 2x 1250 m2 na pozemku
p.č. 3084/4 k.ú. Kuřim č. 0226/GŘ/08 ze dne 26. 3. 2008
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako nájemce objektu a vedlejší účastník
smlouvy, Dopravní podnik města Brna, a.s. jako uživatel objektu a město Kuřim jako vlastník objektu
Předmět smlouvy: umožnění užívání části objektu v majetku města Kuřimi za účelem umístění rozvaděče
radiostanice, antény a anténního svodu sloužícího pro potřeby veřejné linkové dopravy, úhradu za užívání hradí
uživatel městu Kuřimi
Doba plnění: původně na dobu 10 let, dodatkem č. 2 prodloužena platnost do 31.3.2019
Úprava smlouvy: dodatek č. l ze dne 11. 6. 2008, dodatek č. 2 ze dne 15.3.2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.15.3 Smlouva: o zhotovení vodovodní přípojky
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako zhotovitel a Dopravní podnik města Brna, a.s. jako
objednatel
Předmět smlouvy: zhotovení vodovodní přípojky zhotovitelem, objednatel se zavazuje uhradit cenu a dílo
převzít
Doba plnění: rok 2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.15.4 Smlouva: o spolupráci
Název smlouvy: smlouva o spolupráci na projektu „Pilotní testování zařízení pro úpravu kalového plynu na
bioCNG a jeho plnění do autobusů DPMB“ č. 0413/KAN/18 ze dne 11.9.2018
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s. a třetí osoba jako
spolupracující subjekty
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Předmět smlouvy: ovládaná osoba umožní užívání pozemku pro umístění pilotní jednotky a zajistí dodávku
kalového plynu z ČOV Brno – Modřice a propojená osoba odebere od třetí osoby produkt bioCNG jako palivo
do autobusů
Doba plnění: od 12.9.2018 do 31.12.2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.16 Propojená osoba Technické sítě Brno, akciová společnost
6.16.1 Smlouva: o pronájmu místa v kolektoru
Název smlouvy: smlouva o pronájmu místa v kolektoru č. 0918/VOD/09 ze dne 29. 12. 2009
Smluvní strany: Technické sítě Brno, akciová společnost jako pronajímatel a Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s. jako nájemce
Předmět smlouvy: nájem prostoru v kolektorech, kolektor nájemce za úplatu užívá k provozování sítí
v kolektoru uložených
Doba plnění: na dobu neurčitou
Úprava smlouvy: dodatek č. 1 ze dne 25. 3. 2011, dodatek č. 2 ze dne 18. 4. 2012, dodatek č. 3 ze dne
4. 4. 2013, dodatek č. 4 ze dne 15. 4. 2014, dodatek č. 5 ze dne 31. 3. 2015, dodatek č. 6 ze dne 29. 3. 2016 a
dodatek č. 7 ze dne 31.1.2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: plněno dle smlouvy

6.17 Propojená osoba STAREZ – SPORT, a.s.
6.17.2 Smlouvy: o poskytování laboratorních služeb – 2 smlouvy
Název: a) o poskytování laboratorních služeb č. 0703/TECH/17 ze dne 13.12.2017 b) o poskytování
laboratorních služeb č. 0775/TECH/18 ze dne 21.11.2018
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako zhotovitel a propojená osoba. jako objednatel
Předmět smlouvy: laboratorní analýzy bazénové vody jednotlivých zařízení objednatele
Doba plnění: a) rok 2018 b) rok 2019
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: a) dle smlouvy b) účinnost od 1.1.2019

6.18 Propojená osoba SAKO Brno, a.s.
6.18.1 Smlouva: o převzetí a svozu odpadu – 3 smlouvy
Název: a) o převzetí a svozu odpadu č. 0165/TECH/15 ze dne 15. 5. 2015 b) o převzetí a svozu odpadu
č. 0166/TECH/15 ze dne 15. 5. 2015 c) o převzetí a svozu odpadu č. 0199/TECH/18 ze dne 15.5.2018
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako objednatel a propojená osoba jako zhotovitel
Předmět smlouvy: a) převzetí a svoz směsného komunálního odpadu zhotovitelem, objednatel se zavazuje
uhradit cenu b) převzetí a svoz spalitelného odpadu zhotovitelem, objednatel se zavazuje uhradit cenu c) převzetí
ostatních a nebezpečných odpadů zhotovitelem, objednatel se zavazuje uhradit cenu
Doba plnění: a) na dobu neurčitou od 1. 9. 2015 b) na dobu neurčitou od 1. 9. 2015 c) na dobu od 15.5.2018 do
15.5.2020
Úprava smlouvy: a) dodatek č. 1 ze dne 21. 12. 2015 , dodatek č. 2 ze dne 29. 3. 2016 a dodatek č. 3 ze dne
12.7.2018 b) dodatek č. 1 ze dne 13. 10. 2015, dodatek č. 2 ze dne 29. 3. 2016, dodatek č. 3 ze dne 27.3.2017 a
dodatek č. 4 ze dne 12.7.2018 c) dodatek č. 1 ze dne 23.7.2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

6.18.2 Smlouva: o úhradě nákladů spojených s odběrem elektrické energie
Název: o úhradě nákladů spojených s odběrem elektrické energie č. 1098/TECH/13 ze dne 6. 12. 2013
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako vlastník objektu, z něhož je realizována dodávka
elektrické energie pro objekt propojené osoby a propojená osoba jako vlastník sousedního objektu
Předmět smlouvy: závazek propojené osoby hradit za odebranou elektrickou energii
Doba plnění: na dobu neurčitou
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.19 Propojená osoba Národní divadlo Brno, p.o.
6.19.1 Smlouva: o zhotovení vodovodní přípojky
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako zhotovitel a Národní divadlo Brno, p.o. jako
objednatel
Předmět smlouvy: zhotovení vodovodní přípojky zhotovitelem, objednatel se zavazuje uhradit cenu a dílo
převzít
Doba plnění: rok 2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy
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6.20 Propojená osoba Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
6.20.1 Smlouva: krátkodobá smlouva o užívání majetku
Název: krátkodobá smlouva o užívání majetku č. 0017/GŘ/19 z 17.1.2019
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako uživatel a Hvězdárna a planetárium Brno,
příspěvková organizace jako subjekt umožňující užívání majetku
Předmět smlouvy: umožnit užívání prostor hvězdárny a planetária, objednatel se zavazuje uhradit cenu
Doba plnění: 19.3.2019
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: plnění v roce 2019

6.21 Propojená osoba SUEZ Water CZ, s.r.o.
6.21.1 Smlouva: Kupní smlouva a smlouva o poskytování datových služeb
Název: smlouva kupní č. 0217/OBCH/18 ze dne 3.9.2018
Smluvní strany: SUEZ Water CZ, s.r.o. jako prodávající a poskytovatel a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
jako kupující a objednatel
Předmět smlouvy: koupě vysílačů k vodoměrům, přijímačů a souvisejícího technického vybavení a zajištění
datových služeb
Doba plnění: na dobu 4 let od 3.9.2018
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.21.2 Smlouva: přistoupení k rámcové dohodě
Název: přistoupení k rámcové dohodě č. 0073/TECH/18 ze dne 15.2.2018
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako přistupující k rámcové dohodě a SUEZ Water
CZ, s.r.o. jako účastník smlouvy s třetí osobou
Předmět smlouvy: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přistupují k rámcové dohodě o podmínkách
poskytování mobilních služeb elektronických komunikací a propojená osoba přistoupení umožňuje
Doba plnění: na dobu od 13.3.2018 do 13.3.2021
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.22 Propojená osoba SUEZ Využití zdrojů a.s.
6.22.1 Smlouva: Smlouva o dílo
Název: smlouva o dílo č. 0489/OBCH/13 ze dne 20.6.2013
Smluvní strany: SUEZ Využití zdrojů a.s. jako objednatel a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako
zhotovitel
Předmět smlouvy: převzetí koncentrovaných odpadních vod a provedení jejich likvidace
Doba plnění: na dobu neurčitou
Úprava smlouvy: dodatek č. 1 ze dne 29.8.2016
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smlouvy

6.23 Smlouvy o prodeji služeb s propojenými osobami – 4 smlouvy
Název smlouvy: smlouva o prodeji služeb č. 221/SL/95 ze dne 19. 6. 1995, č. 89/SL/97 ze dne 26. 3. 1997,
č. 0016/OBCH/13 ze dne 23. 1. 2013 a č. 0928/OBCH/15 ze dne 28. 12. 2015
Smluvní strany: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako zhotovitel,
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
jako objednatel
Předmět smlouvy: opravy, úřední ověření a přezkoušení měřidel množství protečené vody, smluvní cena
Doba plnění: smlouvy uzavřeny na dobu neurčitou
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím a.s.: zhotovitel se zavazuje, že provede
na základě dílčí objednávky úřední přezkoušení měřidel a výsledek sdělí objednateli
Úprava smlouvy: dodatek č. 2 č. 16/SL/96 ze dne 13. 12. 1995, dodatek č. 3 č. 399/SL/96 ze dne 21. 10. 1996,
dodatek č. 4 č. 620/ZS/01 ze dne 30. 11. 2001, dodatek č. 1 č. 371/SL/97 ze dne 6. 10. 1997, dodatek č. 2
č. 618/ZS/01 ze dne 30.11.2001, dodatek č. 3 č. 0618/ZS/11 ze dne 8.9.2011 a dodatek č. 4 č. 0706/OBCH/13
ze dne 23.9.2013
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv
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6.24 Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s ovládající
a propojenými osobami
Smluvní strany: Brněnské komunikace a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s., SAKO Brno, a.s., Technické sítě
Brno, akciová společnost, Lesy města Brna, a.s., Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., Technologický
Park Brno, a.s., statutární město Brno včetně městských částí a Městské policie Brno, Teplárny Brno, a.s.,
STAREZ-SPORT, a.s., Veletrhy Brno, a.s., KORDIS JMK, a.s., MOP BRNO, spol. s r.o., Pískovna Černovice,
spol. s r.o., Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí a SUEZ Využití zdrojů a.s. jako
odběratelé nebo jako vlastníci nemovitostí a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako dodavatel. Příspěvkové
organizace zřízené statutárním městem Brnem a vyjmenované v bodě 1.3.29 této zprávy měly v roce 2018
rovněž s ovládanou osobou uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod.
Předmět smlouvy: dodávka vody a odvádění odpadních vod, cena se řídí platným ceníkem
Doba plnění: smlouvy na dobu neurčitou
Další podstatné podmínky smlouvy: obvyklé podmínky v souladu s obchodními podmínkami
Závazky, které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.: dodávka vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu a zajištění odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
Závazky, které plynou ovládající a propojené osobě: platit vodné a stočné
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2018: dle smluv

7
7.1

Transakce mezi ovládanou osobou a ovládajícími a propojenými osobami
Ovládaná osoba nakupuje výrobky a služby od ovládajících a propojených osob.
Přehled transakcí uskutečněných v roce 2018 (bez DPH):

Propojená osoba

Popis obchodních transakcí

Statutární město Brno

nájem a pachtovné, užívání infrastruktury,
správní poplatek, přefakturace energie
hrubá dividenda
údržba komunikací, poskytnutí služby za
dílčí výkon TDI Brno

696 501

pronájem nádob, svoz a likvidace odpadu
dětský tábor
pronájem tras kolektoru
nájemné za pronajatý majetek
divadelní představení
divadelní představení
materiál - vyřazené vodoměry
technická spolupráce
hrubá dividenda
likvidace odpadu
podíl na nákladech vydání časopisu SVĚT
SUEZ, dodávka zařízení a služeb pro
dálkové odečty vodoměrů -SMART
METERING
materiál - vyřazené vodoměry

296
4
4 431
114 358
48
13
24
4 140
39 194
781
7 659

Brněnské komunikace a.s.
SAKO Brno, a.s.
STAREZ - SPORT a.s.
Technické sítě Brno, akciová společnost
Vírský oblastní vodovod Sdružení měst, obcí a svazku obcí
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost
SUEZ Využití zdrojů, a.s.
SUEZ Water CZ, s.r.o.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

7.2

Částka (tis.Kč)
43 203
347

12

Krátkodobé závazky

Z transakcí uvedených v bodě 7.1. vyplynuly následující krátkodobé závazky k ovládajícím a propojeným osobám k
31.12.2018:

Propojená osoba
MOP Brno, spol. s.r.o.
Technické sítě Brno, akciová společnost
SAKO Brno, a.s.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost
SUEZ Water CZ, s.r.o.

7.3

Částka (tis.Kč)
3
451
48
29
2500
62

Ovládaná osoba prodává výrobky a poskytuje služby ovládajícím a propojeným
osobám. Přehled transakcí uskutečněných v roce 2018 (bez DPH):
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Propojená osoba

Popis obchodních transakcí

Statutární město Brno

vodné, stočné
inženýrská činnost, přefakturace staveb,
dovoz vody, vytyčení vodovodní sítě,
vytyčení kanalizačního řadu, oprava
vodovodní přípojky, přezkoušení
vodoměru, rozbor vody, předání vybraných
údajů z majetkové a provozní evidence,
výměna mrazem poškozeného vodoměru,
zapůjčení hydrantového nástavce,
poskytnutí dat z monitoringu srážek,
náklady na pořízení strojů, nákup
vodoměrů dle KS, vysílače pro vodoměry
dle KS

Brněnské komunikace a.s.

vodné, stočné
zapůjčení hydrantového nástavce,
přezkoušení vodoměru, škoda-zcizení
vodoměru
vodné, stočné
dovoz vody, napájení radiostanice na
objektu vodojem Kuřim

3 506
41

vodné, stočné
vodné, stočné
rozbor vody, manipulace s armaturami
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
diagnostika a vytýčení vodovodní sítě,
oprava vodovodní přípojky, výkony
fekálního vozu, zhotovení vodovodní
přípojky , rozbor vody, prodaný odpad

9
131
11
120
212
2 367
143

vodné, stočné
rozbor vody
vodné, stočné
fotokopie GIS, vytýčení vodovodní a
kanalizační sítě, zapůjčení hydrantového
nástavce

6 563
236
261
7

vodné, stočné
vodné, stočné
rozbor vody, oprava vodovodní přípojky
vodné, stočné
diagnostika vodovodní sítě, ověření
vodoměru, rozbor vody

1 374
38 094
91
12 159
26

Dopravní podnik města Brna, a.s.

KORDIS JMK, a.s.
Lesy města Brna , a.s.
MOP Brno, spol. s.r.o.
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
SAKO Brno, a.s.

STAREZ - SPORT, a.s.
Technické sítě Brno, akciová společnost

Technologický park Brno, a.s.
Teplárny Brno, a.s.
Veletrhy Brno, a.s.

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí

nákup odboček a navrtacích pasů, předání
vybraných údajů z majetkové a provozní
evidence

Centrum experimentálního divadla v Brně, příspěvková organizace

vodné, stočné
oprava vodovodní přípojky
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
rozbor vody
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
nájem cisterny
vodné, stočné
vodné, stočné
rozbor vody
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Divadlo Radost, příspěvková organizace
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace
Domov pro seniory Kociánka, příspěvková ogranizace
Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace
Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace
Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace
Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace
Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
DROM, romské středisko, příspěvková organizace
Dům umění města Brna, příspěvková organizace
Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

Částka (tis.Kč)
137 950
27 959

6 497
4

13

116
5
987
133
930
395
4
1 100
196
312
589
556
201
2
219
1 319
8
544
24
263
139
90
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Chovanek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace
Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
TIC Brno, příspěvková organizace

vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
vodné, stočné
technické zajištění vstupů do podzemních
objektů v provozování ovládané osoby

416
46
172
27
22
981
679
722
1 946
892
801
37
21

Úrazová nemocnice v Brně
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

vodné, stočné
vodné, stočné
vytýčení vodovodní sítě, vytýčení
kanalizačního řadu, oprava vodovodní
přípojky, zapůjčení hydrantového nástavce

1 308
817
53

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8,
příspěvková organizace

vodné, stočné

Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

vodné, stočné
vodné, stočné
vodoměry-oprava, přezkoušení, ověření,
testování

SUEZ Využití zdrojů, a.s.

vodné, stočné
smluvní pokuta za předání koncentrované
odpadní vody-překročení hodnot

267
19

SUEZ Water CZ, s.r.o.

přefakturace - služební cesta zaměstnance
do Paříže

58

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

vodoměry-oprava, přezkoušení, ověření
vodoměry-oprava, přezkoušení, ověření
vodoměry-oprava, přezkoušení, ověření

7.4

313
254
440
1 981

604
1 216
462

Krátkodobé pohledávky

Z transakcí uvedených v bodě 7.3. vyplynuly následující krátkodobé pohledávky k ovládajícím a propojeným osobám k
31.12.2018:

Propojená osoba
Statutární město Brno
Brněnské komunikace a.s
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Lesy města Brna , a.s.
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
SAKO Brno, a.s.
STAREZ - SPORT, a.s.
Technické sítě Brno, akciová společnost
Technologický park Brno, a.s.
Teplárny Brno, a.s.
Veletrhy Brno, a.s.
Centrum experimentálního divadla v Brně, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Divadlo Radost, příspěvková organizace
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace
Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace
Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace
Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace
Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace
Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace
Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
Dům umění města Brna, příspěvková organizace
Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Částka (tis.Kč)

(po splatnosti)

7 429
234
553
2
20
201
393
24
46
1 951
944
2
40
5
96
31
121
13
46
16
101
43
18
3
2
4

592
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