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1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
V roce 2009 se sešlo představenstvo na svých jednáních celkem dvanáctkrát.
Podnikatelskou činností se zabývalo každé jednání, kdy na programu byly postupně a aktuálně zařazovány
následující okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tvorba a schvalování rozpočtu společnosti včetně průběžné aktualizace podle skutečného vývoje
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
marketingová strategie společnosti
střednědobé a dlouhodobé strategie v oblasti vývoje technických parametrů vodohospodářské
infrastruktury, plány oprav a investic
navazující střednědobé finanční plány včetně plánu vývoje tarifů vodného a stočného
nakládání s majetkem a strategie lokalizace společnosti
tvorba a projednání tarifů vodného a stočného s vlastníky infrastruktury
tvorba a schválení roční účetní závěrky společnosti, Výroční zprávy, Zprávy o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou
příprava řádné valné hromady
dokumenty zaměstnavatelské role společnosti
investiční strategie společnosti
realizace posílení nitrifikační kapacity aktivačních nádrží na ČOV Brno - Modřice
dopady vývoje legislativy na činnost společnosti, optimalizace smluvních vztahů v návaznosti na
požadavky EU v souvislosti s financováním infrastrukturních projektů z fondů EU
příprava mimořádné valné hromady zaměřené na schválení záměru úpravy smluvních vztahů s městem
Brnem umožňující získání prostředků z OPŽP fondů EU na realizaci projektu „Rekonstrukce a dostavba
kanalizace v Brně“

Hospodářské výsledky za rok 2009 jsou v klíčových parametrech v souladu s rozpočtem.
Dosažený hospodářský výsledek společnosti je ovlivněn kursovými zisky ve výši 10,8 mil.Kč, vzniklých ze
závazků společnosti v cizí měně (úvěr od Evropské banky pro obnovu a rozvoj k financování Projektu Modřice).
V souvislosti s tímto úvěrem společnost plní veškeré závazky vůči EBRD řádně a včas.
Vodné a stočné v roce 2009 meziročně vzrostlo o 5%. 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.
Celková produkce vody dodané i odkanalizované vykazuje mírný pokles oproti roku 2008 o cca 2,8 % v obou
segmentech odbytu. Ztráty vody v síti jsou v důsledku systematické péče o vodovodní síť stabilizovány. U vody
odkanalizované dochází k poklesu odbytu o 2,3% ve srovnání s předchozím rokem.
K mírnému nárůstu dochází u vody předané do sítě ve správě jiných subjektů i u vody odpadní odvedené
z navazujících měst a obcí. Tento proces je dán rozvojem napojených oblastí.
V roce 2009 společnost provozovala vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Brna, měst
Kuřimi, Modřic a Březové nad Svitavou, obcí Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Česká, Vranov, Měnín,
Moutnice, Želešice, Štěpánov nad Svratkou, Dolní Loučky, městyse Doubravník, Vírského oblastního vodovodu,
svazku měst, obcí a svazků obcí a soukromých vlastníků lokálních vodovodů a kanalizací.
Společnost si buduje příznivou konkurenční pozici na relevantním trhu svou vysokou kvalitou poskytovaných
služeb, přístupem k zákazníkům a důrazem na dlouhodobost a stabilitu obchodních vztahů. Společnost průběžně
analyzuje další možnosti rozšíření odbytiště s cílem vyššího využití stávajících produkčních kapacit jednak
formou předávání vody či přebírání odpadních vod, prioritně však přímým provozováním měst a obcí
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napojených na soustavu Březová – Pisárky – Vír resp. ČOV Modřice. Odborně společnost se hodlá i nadále
podílet na dalším rozvoji spotřebiště v souladu se schválenými dokumenty územního plánování a rozvoje.
Dodávka pitné vody odběratelům probíhala 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. Provoz kanalizačních sítí a
čistírny odpadních vod byl po celý rok 2009 zajišťován plynule bez významných havárií, které by měly dopad
na odběratele služeb. Podrobnější informace technicko-provozního charakteru jsou uvedeny v dalších součástech
Výroční zprávy.
Společnost jakožto partner Statutárního města Brna pokračuje v přípravě na realizaci projektů infrastruktury
spolufinancovaných z prostředků EU, konkrétně v současné době z OPŽP. Statutární město Brno požádalo o
dotační prostředky z tohoto zdroje na realizaci projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, který
hodlá realizovat po roce 2009. V souvislosti s tím se dne 10.12.2009 konala mimořádná valná hromada, která
schválila záměr úpravy smluvních vztahů, zejména Nájemní a provozní smlouvy uzavřené mezi společností a
Statutárním městem Brnem včetně schválení záměru ponechat po skončení platnosti Nájemní a provozní
smlouvy Čistírnu odpadních vod v Brně – Modřicích ve vlastnictví společnosti.
Představenstvo společnosti průběžně sleduje a vyhodnocuje provozní činnost společnosti a přijímá opatření
směřující ke zvyšování efektivity, optimalizaci provozních nákladů a rozšiřování odbytu služeb.
Společnost věnuje velkou pozornost výstupům a doporučením z energetického auditu. Byly realizovány úpravy
objektů Hybešova a Hády, průběžně jsou realizována technická opatření na objektech vodovodní a kanalizační
sítě směřující k úsporám elektrické energie. Další cesty k optimalizaci energetického hospodářství byly využity
na ČOV Modřice, kde je hlavním přínosem využití bioplynu k produkci elektrické energie.
Představenstvo společnosti se průběžně zabývá analýzou účinnosti vynakládaných prostředků do oprav a údržby
vodovodní infrastruktury v návaznosti na vývoj ztrát vody v síti. Tato péče se projevuje poklesem počtu havárií
na vodovodní síti a zejména poklesem skrytých poruch.
Společnost průběžně spolupracuje na přípravě a vyhodnocení technického stavu vodohospodářské infrastruktury
v rámci zpracování Plánů obnovy jednotlivých vlastníků infrastruktury. Tyto činnosti společnost podporuje také
používáním moderních informačních technologií, zejména Systému řízení údržby a Geografického informačního
systému. V rutinním provozu je také i Monitorovací systém GPS ke sledování vozového parku společnosti u
veškerých vozidel společnosti včetně mechanismů.
Společnost v roce 2009 investovala celkem 99 mil.Kč, zejména do optimalizace provozu a rozvoje ČOV Brno Modřice. Dále společnost investovala do obnovy vozového parku a mechanizace, energetických opatření a
obnovy provozního majetku.
Veškeré nákupy jsou realizovány v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Společnost aktivně spolupracuje na tvorbě Generelu odvodnění a odkanalizování Statutárního města Brna. Jedná
se o jeden ze základních dokumentů pro tvorbu nového Územního plánu Statutárního města Brna, ze kterého
bude vyplývat další rozvoj této hospodářsky významné aglomerace.
V souladu s koncepcí dislokace pracovišť společnosti v roce 2009 proběhla příprava na první etapu soustředění
aktivit společnosti do méně lokalit. Provoz vodovodní sítě, materiálně-technického zásobování a útvar
inženýrských služeb bude v roce 2010 přesunut do lokality Pisárky a tím dojde k uvolnění lokalit Rybníček a
Úvoz. Mimo zvýšení produktivity realizovaných činností tyto změny přinesou také úspory nákladů na provoz
areálů.
K vyššímu komfortu zákazníků, zejména ze segmentu velkoodběratelů, přispívá využívání
služby
I_STASINFO, která v prostředí internetu umožňuje odběrateli komunikaci se zákaznickým centrem a náhled do
vybraných částí historie odběrů a fakturace. Závěrem roku byla tato služba evidována již u 3 767 odběrných
míst.
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%.
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2. Základní údaje o společnosti
Firma:
Sídlo společnosti:
Datum vzniku:
Právní forma:
Rejstříkový soud:
Číslo v rejstříku:
Identifikační číslo:
DIČ:
Internetová adesa:
Telefonní číslo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Česká republika, 657 33 Brno, Hybešova 254/16
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 Obchodního zákoníku. 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.

3. Stanovy společnosti
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 21. 6. 2002. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně
obsahu stanov společnosti na základě změny obchodního zákoníku a na základě nového zákona o podnikání na
kapitálovém trhu, představenstvo společnosti vyhotovilo dne 11. 3. 2005 v souladu s § 173 odst. 4 obchodního
zákoníku úplné znění stanov. Článek 4 stanov „předmět podnikání“ byl doplněn o činnost „úprava a rozvod
užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu“ valnou hromadou dne 24. 6. 2005.
Představenstvo dále vyhotovilo úplné znění stanov v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku dne 26.5.2006
a dne 8. 8. 2006. Valná hromada dne 15. 6. 2007 schválila doplnění předmětu podnikání v čl. 4 stanov o činnost
„výroba elektřiny“ a nové znění článku 14, bod 3, písm.j) stanov – postavení a působnost představenstva
v návaznosti na novou právní úpravu danou zákoníkem práce. Úplné znění stanov v souladu s par. 173 odst.4
obchodního zákoníku bylo vypracované představenstvem dne 12.9.2008, 26.2.2009 a dne 12.3.2010. Úplné
znění stanov společnost vždy uložila do sbírky listin obchodního rejstříku.
Představenstvo akciové společnosti vypracovalo v souladu s obchodním zákoníkem zprávu o vztazích mezi
ovládajícími osobami a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za rok 2009. Zprávu ověřil auditor a přezkoumala dozorčí rada společnosti. Zpráva je
součástí výroční zprávy za rok 2009.
Dne 19. 6. 2009 se konala XVII. řádná valná hromada společnosti, která schválila:
- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2008
- řádnou účetní závěrku sestavenou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví za rok 2008,
rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém a pravidla odměňování
členů představenstva a dozorčí rady.
- valná hromada zvolila novým členem dozorčí rady Ing.Radima Jirouta.
Dne 10.12.2009 se konala mimořádná valná hromada, která schválila záměr úpravy smluvních vztahů, zejména
Nájemní a provozní smlouvy uzavřené mezi společností a Statutárním městem Brnem včetně schválení záměru
ponechat po skončení platnosti Nájemní a provozní smlouvy Čistírnu odpadních vod v Brně – Modřicích ve
vlastnictví společnosti.

4. Představenstvo, dozorčí rada a výkonné vedení společnosti
Složení představenstva v roce 2009
MVDr. Vlastimil Žďárský, předseda představenstva
Ing. Miroslav Nováček, místopředseda představenstva (dne 12.3.2010 skončil výkon funkce člena a
místopředsedy představenstva)
JUDr. Jiří Oliva, od 12.3.2010 místopředseda představenstva
Ing. David Bartůšek
Pierre-Etienne Segre
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Fabrice Rossignol, MBA
Ing. Petr Konečný, MBA

Složení dozorčí rady v roce 2009
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., předseda dozorčí rady
Naděžda Křemečková, místopředsedkyně dozorčí rady (dříve Dušová)
Ing. Antonín Stibůrek (skončil výkon funkce člena dozorčí rady ke dni 27.3.2009)
PhDr. Pavel Kavka
Ing. Radim Jirout (zvolen valnou hromadou 19.6.2009)
JUDr. Zdeňka Vondráčková
Ing. Roman Palatin
Charakteristika členů představenstva a dozorčí rady:
MVDr. Vlastimil Žďárský
je absolventem Vysoké školy veterinární, Fakulty hygieny potravin a životního prostředí. Při dalším studiu se
rekvalifikoval na správce konkurzní podstaty.
Do roku 1990 pracoval v potravinářství, od roku 1990 se věnoval restrukturalizaci firem a developerské činnosti.
Je členem Rady města Brna.
Ing. Miroslav Nováček
je absolventem Fakulty elektrotechnické VUT v Brně.
Manažerské dovednosti získány během působení v řídících funkcích v době působení u koncernového podniku
EJM a akciové společnosti Teplárny Brno. Absolvování manažerské školy Transfere při universitě v St.Gallen.
Působení ve funkci generálního ředitele společnosti od roku 1995, zastávání funkce předsedy Svazu vodního
hospodářství ČR a I.místopředsedy představenstva SOVAKu. Je členem představenstva IAWD.
Ing. David Bartůšek
je absolventem inženýrského oboru Ekonomika a řízení průmyslu na VUT v Brně.
Pracoval v Domě umění města Brna. Je zastupitelem města Brna.
JUDr. Jiří Oliva
je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Je členem Rady města Brna, vykonává advokacii jako samostatný advokát.
Pierre - Etienne Segre
je absolventem Vysoké školy průmyslových studií (Ecole des Hautes Etudes Industrielles) v Lille.
Celou svou profesní kariéru spojil se společností SUEZ ENVIRONNEMENT, zastával různá místa ve Francii
(v Lille, v sídle společnosti Lyonnaise des Eaux, v Bégiers), ale i v zahraničí (v České republice, v Maďarsku,
v oblasti Indonésie a jižní Afriky). Od 1. července 2004 je pan Segre jmenován generálním ředitelem
společnosti ONDEO Services CZ, s.r.o.
Fabrice Rossignol, MBA
je absolventem Vysoké školy ESSEC, tj. vysoké školy ekonomických a obchodních věd a držitelem titulu
MBA.
Profesní kariéru zahájil jmenovaný u společnosti Arthur Andersen a následně zastával různé manažerské
pozice ve skupině SITA a SUEZ ENVIRONNEMENT.
Ing. Petr Konečný, MBA
je absolventem Ecole Centrale Paris, obor: Inovace – Koncepce – Produkce a dále absolventem tříletého
distančního programu MBA.
Pracoval ve Velké Británii a Francii. Byl ředitelem Trenčianské vodohospodárské spoločnosti v Trenčíně, nyní
pracuje jako ředitel pro strategii ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.
je absolventem Právnické fakulty v Brně.
Od roku 1996 dosud vykonává advokátní praxi. V letech 1992-2002 působil rovněž jako odborný asistent na
Právnické fakultě MU v Brně.
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Naděžda Křemečková, dříve Dušová
je absolventem Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální – odbor obchodní akademie.
Od roku 1995 pracuje jako hlavní účetní. Od roku 2006 členka Zastupitelstva města Brna a Rady MČ Brno –
Slatina.
Ing. Antonín Stibůrek
je absolventem ČVUT Praha, Fakulty stavební.
Od roku 1972 pracuje v oboru vodárenství. Od roku 1984 do 31.3.2009 byl jednatelem Vodohospodářské
společnosti Benešov, s.r.o.
PhDr. Pavel Kavka
je absolventem FFUK Praha, obor historie.
Ve společnosti ONDEO Services CZ, s.r.o. pracuje od října 1999. Ve společnosti ONDEO Services CZ, s.r.o.
zastává místo obchodního ředitele, zejména je pak pověřen řízením vztahů v oblasti komunikace s filiálkami
SUEZ ENVIRONNEMENT v České republice.
Ing. Radim Jirout
Je absolventem Technické univerzity v Liberci, obor ekonomika a řízení spotřebního průmyslu. Je ředitelem
společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
JUDr. Zdeňka Vondráčková
je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Ve společnosti pracuje od jejího založení, od roku 1984 pracovala u právních předchůdců společnosti,
v současné době jako vedoucí právního útvaru. Je členem dozorčí rady společnosti za zaměstnance. Je členkou
právní komise SOVAK.
Ing. Roman Palatin
absolvent SPŠ stavební, obor vodohospodářské stavby a absolventem Akademie Sting, o.p.s. – Ekonomika a
management – organizace a řízení malých a středních firem.
Ve společnosti pracuje od roku 1995. Od 1.1.2008 pracuje jako vedoucího provozu vodovodní sítě. V roce
2008 ukončil studium Ekonomiky a managementu závěrečnou obhajobou a získat tak titul Ing. Je členem
dozorčí rady společnosti za zaměstnance.

Výkonné vedení společnosti (obsazení funkcí k 31. 12. 2009):
Ing. Miroslav Nováček - generální ředitel
Ing. Ladislav Haška
- ředitel vodárenské sekce
Ing. Marek Helcelet
- ředitel kanalizační sekce
Karel Klement
- ředitel technické sekce (do 30.6.2009)
Ing. Zdeněk Herman
- ředitel ekonomické sekce
Ing. Jindřich Dušek
- ředitel sekce zákaznických služeb a komunikace
Ing. Petr Šindler
- ředitel technické sekce (od 1.7.2009)

Údaje o počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a členů
výkonného vedení
Stav k 31. 12. 2009:
Představenstvo společnosti:
Ing. Miroslav Nováček - 14 kusů akcií společnosti
Dozorčí rada společnosti:
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. – 28 kusů akcií

5. Základní kapitál
Druh :
Forma :
Podoba akcií :
Převoditelnost :
ISIN :

akcie
na majitele
zaknihovaná, evidence vlastníků je vedena u Střediska cenných papírů Praha
volně převoditelné, emitent nestanovuje žádná omezení převoditelnosti
CS 0009096509
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Celková jmenovitá hodnota emise : 492 471 000,- Kč
Jmenovitá hodnota akcie :
500,- Kč
Počet akcií:
984 942 ks
Všechny akcie společnosti jsou splaceny. Společnost ani dceřiné společnosti nejsou držiteli akcií společnosti.
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:
V roce 2009 nebyly akcie společnosti obchodovány na žádném oficiálním trhu.
Výplaty výnosů z akcií:
případné dividendy budou vypláceny dle pravidel určených v rozhodnutí valné hromady společnosti, a to
prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha
Skutečnosti důležité pro uplatnění práv akcionářů:
jsou uveřejňovány a zveřejňovány postupem dle zákona (obchodní věstník, obchodní rejstřík, tisk, sídlo
společnosti, internetové stránky společnosti)
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
Změna podílu na hlasovacích právech, jednání ve shodě, vznik povinnosti učinit nabídku převzetí
Dne 28.7.2008 bylo do společnosti doručeno oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 z.č. 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu akcionáře SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. učiněné v souvislosti s fúzí
SUEZ a Gaz de France (po fúzi GDF-SUEZ, rue Dr.LANCEREAUX 16-26, 750 08 Paříž).
Navrhovatel SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. doručil dne 18.11.2008 ve výše uvedené souvislosti do
společnosti povinnou nabídku převzetí podle z.č.104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, nabídka byla spolu se
společným stanoviskem představenstva a dozorčí rady uveřejněna dne 1.12.2008 v Lidových novinách a na
internetových stránkách společnosti. Na základě předmětné nabídky převzetí nabyl navrhovatel 478 kusů akcií.
(změna v SCP byla provedena 28.1.2009)
Zástava akcií
V souladu s uzavřenou Smlouvou o zástavě akcií a dividend v souvislosti s realizací stavby „Rozšíření a
intenzifikace čistírny odpadních vod v Modřicích“ a čerpáním úvěru od EBRD byly zastaveny akcie společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:
Dne 24. 5. 2001 zastavil akcionář Statutární město Brno akcie CZ 0009096509 v počtu 143 532 ks a akcionář
Suez Lyonnaise des Eaux CZ 0009096509 v počtu 110 520 ks ve prospěch zástavního věřitele Evropská banka
pro obnovu a rozvoj.
Dne 14. 1. 2002 zastavil akcionář ONDEO Services S.A. (SUEZ ENVIRONNEMENT) akcie CZ 0009096509
v počtu 344 690 ks a akcionář Statutární město Brno akcie CZ 0009096509 v počtu 358 830 ks ve prospěch
zástavního věřitele Evropská banka pro obnovu a rozvoj.
Údaje o základním kapitálu
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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.

Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu k 31. 12. 2009
Majitel
% základního kapitálu
Statutární město Brno
51,004
SUEZ ENVIRONNEMENT,
46,272
zjednodušená akciová společnost
drobní akcionáři
2,724
Celkem
100

počet akcií
502 362 ks
455 748 ks
26 832 ks
984 942 ks

6. 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. Z toho vyplývá i postavení firmy na trhu – v oblasti
Statutárního města Brna má firma přirozený monopol. I nadále patří naše společnost mezi nejlepší a
nejvýkonnější české vodohospodářské společnosti. Ukazatele 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 činností.
Předmětem podnikání společnosti je:
Úřední ověřování měřidel
Projektová činnost ve výstavbě
Kovářství, podkovářství
Zámečnictví, nástrojařství
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5
tuny včetně a nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Opravy silničních vozidel
Vodoinstalatérství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba elektřiny
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
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
- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- 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.
Předmět činnosti Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je vymezen v článku 4 Stanov společnosti v souladu s
usneseními valných hromad a zápisem v Obchodním rejstříku.
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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 v Čistírně odpadních vod Brno Modřice včetně likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod.
Inženýrská a projekční činnost je zaměřena na přípravu a realizaci inženýrských staveb v oboru 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, Štěpánov nad
Svratkou, Švařec, Skorotice, pro městys Doubravník, Dolní Loučky a pro Vírský oblastní vodovod, sdružení
měst, obcí a svazků obcí.
Společnost provozuje vodovody a kanalizace ve vlastnictví dalších subjektů.
Sídlo organizační složky společnosti, která se alespoň 10 % podílí na celkovém obratu nebo výrobě či
službách poskytovaných společností
Brno, Pisárecká 1
výroba a rozvod vody
(další adresy organizační složky jsou Koroužné – Švařec, okr. Žďár nad Sázavou a Březová nad Svitavou,
Hradecká 349)
Brno, Hády 1a
odkanalizování a čištění odpadních vod
(další adresa organizační složky je Modřice, Chrlická 552)

7. Výroba a dodávka pitné vody
Zásobování pitnou vodou
Úpravna vody v Brně – Pisárkách
V průběhu celého roku 2009 byla úpravna vody udržována jako záložní zdroj na vyšším stupni pohotovosti pro
případnou okamžitou dodávku pitné vody do distribuční sítě. V tomto období úpravna vody do distribuční sítě
nedodala žádnou pitnou vodu. V porovnání s rokem 2008 se nejedná ani o zvýšení ani o snížení výroby pitné
vody.
Úpravna vody Švařec
V průběhu roku 2009 byla úpravna vody, mimo dvě plánované krátkodobé odstávky, v nepřetržitém provozu.
V celém období byla voda vyráběna jednostupňově s využitím technologie přečerpávání filtrované vody na
filtry s granulovaným aktivním uhlím s následným vytvořením si dostatečné akumulace pitné vody pro obec
Štěpánov, která je zásobována přímo z úpravny vody. K těmto účelům bylo vyrobeno 1 553 285 m3 vody,
z toho obec Štěpánov odebrala 15 180 m3 pitné vody. V porovnání s rokem 2008 se jedná o snížení
výroby o 69 991 m3 vody. V průběhu celého období byl prováděn monitoring kvality vody ve vodní nádrži Vír
a vyrobené akumulované vody. Dezinfekce vody je z důvodu zásobování pitnou vodou obce Štěpánov
prováděna oxidem chloričitým a ve vodojemu Štěpánov chlornanem sodným. Úpravna vody ve Švařci je po
prameništi v Březové nad Svitavou druhým nejdůležitějším zdrojem pitné vody pro Brno.
Čerpací stanice a vodojemy
Provoz čerpacích stanic a vodojemů se z provozního hlediska jevil bez vážných problémů. Veškeré prováděné
práce měly charakter preventivních nebo plánovaných oprav. Mezi nejvýznamnější patří opravy nátěrů potrubí a
stěn akumulačních nádrží ve vodojemu Moravany a v čerpací stanici Lesná. V závěru prvního čtvrtletí roku 2009
byla provedena v rámci zásobování vodou z Vírského oblastního vodovodu přejímka vodojemů Újezd, Kaly a
Horní Loučky. Dezinfekce vody ve vodojemu Čebín se nadále provádí oxidem chloričitým.
Dálkové přivaděče
Dálkové přivaděče pitné vody byly po celý rok provozovány ve stabilním režimu, bez poruch s nutností odstávky
vody nebo jiného dopadu.
Na I.březovském vodovodu byla koncem roku provedena dílčí přeložka v obci Svitávka v souvislosti
s výstavbou nové komunikace. Akce proběhla jak po organizační, tak i technické stránce velmi dobře.
Jediná cílená výluka na Vírském oblastním vodovodu proběhla v souvislosti s přípravou nového předávacího
místa vody pro zásobování Rozdrojovic a Jinačovic.
Příprava dalšího místa odběru vody z Vírského oblastního vodovodu pro zásobování obce Chlébské z větracího
vrtu štoly upravené vody byla realizována bez nutnosti výluky z provozu.
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Intenzivnější zásahy probíhaly v oblasti prameniště Březová nad Svitavou.
Během prvního čtvrtletí byla úspěšně dokončena rozsáhlá „Rekonstrukce jímacích studní I.horizontu
II.březovského vodovodu“ a následně byl tento jímací celek uveden bezproblémově do běžného provozu.
V závěru roku pak byla provedena generální rekonstrukce systému elektronického zabezpečení jímacích objektů
prameniště, posílená opravou signalizačních a zabezpečovacích kabelů jako místních spojových cest. Aktuální
informace o stavu zabezpečení jsou nově, kromě pracoviště přímé obsluhy na dispečinku vodního zdroje
v Březové nad Svitavou, zobrazovány též na Centrálním vodohospodářském dispečinku Pisárky, s funkcí
vyššího a záložního dohledu. Rovněž byla navázána spolupráce s Policií ČR ve formátu standardizovaném na
ostatních elektronicky střežených vodárenských objektech naší společnosti.
Postupně je rovněž posilován a rozšiřován technologický monitoring objektů provozované infrastruktury, v roce
2009 na provozovaném objektu vodojemu 150 m3 vlastněného městem Březová nad Svitavou.
V souladu s podmínkami rozhodnutí o stanovení OPVZ II.stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou bylo toto
pásmo označeno v terénu na přístupových komunikacích.
Již čtvrtým rokem probíhala spolupráce s MZLU v Brně ve věci sledování úniku minerálního dusíku z půd
různých ekosystémů v jímacím území Březová nad Svitavou, důležitá zejména k predikci případných nutných
budoucích opatření na úseku zajištění kvality jímané vody.
Nově komplexně přepracovaný Havarijní plán pro pracoviště Březová nad Svitavou byl schválen a jeho principy
plně implementovány do činnosti střediska.
Již třetím rokem se naše společnost aktivně a úspěšně podílela na organizaci Dne Země v pramenní oblasti
vodního zdroje Březová nad Svitavou.
Centrální vodohospodářský dispečink
Centrální vodohospodářský dispečink pracoval v zavedených standardech s implementací nově provozovaných
oblastí a nově budovaných nebo funkčně rekonstruovaných objektů.
S cílem udržení se vývoje v používaných technických zařízeních probíhala prakticky celý rok úzká spolupráce
s externím dodavatelem technologického monitorovacího systému na jeho radikální rekonstrukci. První fáze byla
ukončena v první polovině roku a následně byla zahájena druhá fáze rekonstrukce s předpokládaným završením
v průběhu roku 2010.

Vodovodní síť
Výstavba vodovodů
Správa vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. převzala v roce 2009 do provozování celkem 50
staveb vodovodů v celkové délce 12,381 km.
Počátkem roku 2009 byla dokončena a předána do provozování stavba vodovodů na ulici Podnásepní (312 m
DN 100 – DN 200). Tato stavba vodovodů nahradila velmi staré a poruchové vodovody z let 1906 až 1955.
Další významnou stavbou byla rekonstrukce vodovodů na ulici Jiráskova. Jednalo se o ulici, ve které byly
v průběhu předminulého a minulého století položeny tři vodovody různých dimenzí. Nově položený vodovod je
již jen jeden DN 300 v délce 582 m, DN 200 v délce 93 m, DN 150 v délce 38 m a DN 100 v délce 22 m
s použitím trub z tvárné litiny. Současně byly přepojeny všechny vodovodní přípojky.
Jednou z největších staveb uvedených do provozu v roce 2009 byla zejména svojí délkou stavba s názvem
„Brno, ulice Husova, Pekařská – rekonstrukce vodovodu“. Celkem bylo vybudováno 979 m vodovodů DN 100
až DN 300. Na tuto stavbu byly použity trouby z tvárné litiny.
V průběhu roku 2009 pokračovaly stavební práce pro ražbu tunelů VMO Dobrovského a s tím spojené přeložky
vodovodů DN 80 – DN 1200 a rušení stávajících vodovodů DN 80 – DN 1200. Stavba přeložky vodovodu DN
1200 je již hotová, celková délka je 856 m a byla z hlediska zásobování obyvatelstva pitnou vodou nejdůležitější
stavbou v roce 2009. Další přeložky v rámci VMO Dobrovského jsou naplánovány na rok 2010.
Na podzim roku 2009 byla dokončena přejímka vodovodů na ulici Wolkerova, Sedlákova a Rudišova. Původní
vodovody DN 80 až DN 200 byly položeny převážně na začátku minulého století. Tyto vodovody byly již ve
velmi špatném technickém stavu a byly příčinou mnoha závažných poruch a havárií, které měly vždy negativní
dopady. Celkem bylo vybudováno 751 m nového vodovodu DN 100 až DN 200.
Také v roce 2009 pokračovala výstavba nových vodovodů financovaných soukromými investory. Ve Starém
Lískovci (pod ulicí Dvořiště) a v městě Kuřimi (lokalita „Díly za Sv. Jánem“) vznikají nové rozsáhlé lokality
rodinných i obytných domů (562 m DN 100 - DN 150 a 485 m DN 80 – DN 100). Nové vodovody se stavěly i
pro potřeby podnikatelských subjektů, nejrozsáhlejší z nich jsou vodovody v Horních Heršpicích při ulici
Košuličova (378 m DN 200) a na Hádech v blízkosti nové podnikatelské zóny při ulici Jarní (180 m DN 100).
Velkým přínosem v minulém roce byla i rekonstrukce vodovodu na ulici Poříčí (487 m DN 150). Původní
vodovod DN 80 a DN 150 byl vybudován již v letech 1900 a 1912 a jeho stav byl havarijní.
Novodobým problémem se v současnosti stává ulice Údolní, ulice Francouzská a ulice Krkoškova, kde v roce
2009 došlo k většímu výskytu poruch a rekonstrukce řadů v těchto ulicích je nezbytná.
Na stavbu vodovodů bylo použito ve většině případů trub z tvárné litiny s vnitřní výstelkou.
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Polyetylen byl pro výstavbu vodovodů použit např. v obcích Měnín, Moravany a Vranov. V roce 2009 bylo
položeno 2 099 m vodovodů z polyetylenu.
V průběhu roku 2009 pokračovala výstavba vodovodu DN 600 délky 4 370 m v úseku Bosonohy a vodojem
Nebovidy v rámci Vírského oblastní vodovodu. Na tomto úseku byla na sklonku roku 2009 provedena celková
tlaková zkouška, proplach potrubí, dezinfekce potrubí a následně rozbory vody. Další výstavba vodovodu DN
600 v úseku od vodojemu Nebovidy po obec Moravany bude pokračovat v roce 2010.
Na konci roku 2009 bylo také zahájeno několik staveb vodovodů, např. na ulici Špitálka rekonstrukce vodovodu
DN 250, DN 150, na ulici Štěpánská rekonstrukce vodovodu DN 250, na ulici Bezručova rekonstrukce
vodovodu DN 80 a v nové průmyslové zóně, která vzniká z části areálu firmy Zetor v Líšni se staví nový
vodovod DN 150. Zahájené rekonstrukce vodovodů taktéž patří do oblasti značně problémových zařízení.
Při stavbách vodovodů bylo zrušeno celkem 10,717 km vodovodů. Toto číslo však obsahuje také 2,277 km
vodovodů zrušených bez náhrady, jako vodovodů nefunkčních a pro další zásobování nevhodných. Jedná se
především o zbytky bývalého užitkového systému, který pozbyl pro zásobování významu a vzhledem
k vysokému stáří a špatnému technickému stavu jsou jeho jednotlivé části postupně rušeny.
Společnost provozuje k dni 31.12.2009 celkem 1 335,63 km vodovodní sítě.
Nově zřízené přípojky
V roce 2009 bylo u společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. objednáno 425 nových vodovodních
přípojek. Celkem bylo realizováno 422 přípojek v celkové délce 2 778,20 m.
Opravené poruchy
V roce 2009 bylo na centrálním vodohospodářském dispečinku zaevidováno 1 775 havárií na provozované
vodovodní síti. V roce 2009 jsme se opět v důsledku havárií nevyhnuli škodám na komunikacích, majetku
občanů a podnikatelských subjektů, a to především zaplavením suterénů domů či obchodních prostor unikající
vodou. K veškerým škodám bylo vždy citlivě přistoupeno v jednáních s poškozenými a byla jim standardně
věnována vysoká pozornost.
Z celkového uvedeného počtu bylo opraveno 329 havárií hlavních vodovodních řadů pro veřejnou potřebu.
Výměna vodoměrů
Oddělení výměny vodoměrů v roce 2009 provedlo 8 964 výměn vodoměrů.
Preventivní pátrání po skrytých poruchách na vodovodní síti
Při preventivním pátrání po skrytých poruchách, které se na povrch nijak neprojevují, objevili pracovníci
oddělení diagnostiky vodovodní sítě celkem 98 (74 v roce 2008) tekoucích skrytých poruch – viz tabulka.
Měřící místa přispěla k odhalení poruch o celkové okamžité hodnotě průtoku 170 l/s (v roce 2008 95 l/s).
Počet poruch hlavních řadů
Počet poruch šoupátek
Počet poruch hydrantů
Počet poruch přípojek
CELKEM

56
0
2
40
98

Oddělení diagnostiky vodovodní sítě monitoruje k 31.12.2009 celkem 177 měřicích míst.
Uzavírání přípojek neplatičů
V roce 2009 se oproti loňskému roku zvýšil počet neplatičů vodného a stočného určených k uzavření (v roce
2008 1 297 přípojek). Na základě výzvy účtárny vodného provedli pracovníci nejprve kontrolu uzávěru přípojky
a upozornili obyvatele nemovitosti vyvěšením oznámení s datem a hodinou uzavírky. Pokud do určeného
termínu majitel nemovitosti dlužnou částku neuhradil, byl mu přívod vody uzavřen. Po uhrazení dlužné částky
byla přípojka nejpozději následující pracovní den otevřena.
avizováno bylo celkem:
uzavřeno bylo celkem:
po zaplacení bylo otevřeno:

1 446 přípojek
111 přípojek
95 přípojek
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Z celkového počtu avizovaných uzavírek, bylo skutečně uzavřeno 8% přípojek (v roce 2008 9%). Z těchto
uzavřených bylo po zaplacení otevřeno 86% (v roce 2008 80%). Jak je z uvedených čísel patrno, snížil se počet
neplatičů, kteří po uzavření nechávají svoji přípojku nadále uzavřenu.

Pravidelné proplachy vodovodní sítě
V roce 2009 bylo plánováno 1 221 proplachů (1 220 v roce 2008), z nichž bylo realizováno 1 199 (1 204 v roce
2008) a vypuštěno bylo 5 674 m3 vody (5 373 m3 v roce 2008). Mimo pravidelných proplachů byly prováděny i
operativní zákroky na výzvu centrálního vodohospodářského dispečinku při stížnostech odběratelů v počtu 13 (8
v roce 2008) s vypuštěním 623 m3 vody (70 m3 v roce 2008).

8. Čištění a odvádění odpadních vod
Kanalizační síť
Společnost provozovala k 31.12.2009 celkem 1 149 km stokové sítě, z toho 1 054 km ve městě Brně, 37 km
v Kuřimi, 22 km v Modřicích, dále 10 km v obci Želešice, 7 km v České, 5 km v Březové nad Svitavou, 6 km
v Moutnicích, 6 km ve Štěpánově nad Svratkou a 2 km ve Švařci.
Na brněnskou stokovou síť jsou dále napojeny kanalizace z obcí Lipůvka, Moravské Knínice, Ostopovice,
Troubsko, Rozdrojovice, Ponětovice, Bedřichovice, Podolí, Šlapanice a z oblasti Šlapanicka nově připojené
obce Jiříkovice, Blažovice, Prace, Kobylnice, Tvarožná, Sivice a Pozořice. Z uvedených obcí bylo v roce 2009
převzato 1 091 tis. m³ odpadních vod. Formou dovozu z neodkanalizovaných oblastí z okolí Brna bylo převzato
dalších cca 95 tis. m³.
Na pronajaté síti se v průběhu roku 2009 vyskytlo 55 vážnějších stavebních havárií, ty nejrozsáhlejší na ulici
Vackově, Horově, Minské a Sportovní. Příčinou vzniku poruch bylo převážně značné stáří stok a jejich
opotřebovanost provozem. Všechny případy byly operativně řešeny tak, že nedošlo k omezení odvádění vod
z jednotlivých nemovitostí.
Ucpávkové havárie se na stokové síti prakticky nevyskytly, a to zejména díky systematickému provádění čištění
a revizí sítě. Čištění sítě je prováděno především pomocí vysokotlakých kombinovaných vozidel s recyklací,
takto bylo v roce 2009 vyčištěno přes 377 km stok.
Pokračovaly práce při monitoringu stokové sítě. Pomocí multifunkčních kamerových TV- inspekčních systémů
pro optickou inspekci bylo zrevidováno přes 89 km stok. Výsledky revizí jsou průběžně vyhodnocovány a
následně je zajišťováno odstraňování zjištěných závad.
Jedním z nejefektivnějších způsobů odstraňování stavebních lokálních závad je pomocí kanalizačních robotů.
Touto velice progresivní metodou bylo opraveno bez jediného výkopu dalších 940 poškozených míst na stokové
síti. Práce probíhaly tentokrát v MČ Brno-Bohunice a Kohoutovice a přes jejich značný rozsah se života
v sídlištích prakticky nedotkly.
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Čištění odpadních vod – Čistírna odpadních vod Brno - Modřice
V roce 2009 proběhl pátý rok trvalého provozu zrekonstruované Čistírny odpadních vod Brno - Modřice. Bylo
vyčištěno 35 559 619 m3 odpadních vod. Průměrný denní přítok činil 97 423 m3.
Pokračoval nárůst dusíkového zatížení ČOV, jež je zřejmým důsledkem dalšího rozvoje města.
V rámci povolených limitů byly překročeny parametry převážně NL, (13 x). Limity zpoplatnění znečištění
překročeny nebyly.
Ve stupni hrubého předčištění se vytěžený písek zčásti používá ke kompostování, štěrk, shrabky a tuky se
likvidují odvozem na skládky. Celkem bylo vyprodukováno 3 637 tun písku, 948 tun shrabků a tuků.
Hrubé předčištění a primární usazování ČOV pracovalo celý rok bez závad.
Pro stabilizaci kalu sloužily převážně tři vyhnívací komory ve spojení s dvěma zásobními nádržemi. Jedna
komora byla ještě do půli roku odstavena pro opravu stropu. Ohřevem kalu ve vyhnívacích komorách bylo
vyprodukováno denně průměrně 9 041 m3 bioplynu. Produkovaný bioplyn se využíval na kogeneraci (2 x 450
kW) a topení objektů. Plyn se skladuje ve dvojici suchých plynojemů SATTLER o celkovém objemu 3 000 m3.
Biologická část čistírny pracovala s průměrnou koncentrací aktivovaného kalu 3,9 kg/m3, v aktivaci se
odstraňuje organické znečištění včetně nutrientů (dusík, fosfor). Na defosfataci se dávkuje železitá sůl, v zimě
směs hlinité/železité soli. Celkem bylo odstraněno 1 644 t dusíku a 233 t fosforu. Na účinnosti biologického
stupně měly vliv v chladném období (začátek roku) vypouštěné chemikálie, které v měsíci lednu značně snížily
efekty odstranění dusíku. Situace se zřetelně zlepšila v průběhu roku, kdy také probíhala postupná přestavba
technologie jednotlivých aktivačních nádrží. Cílem bylo dosažení intenzifikace NDN procesu na odstranění
dusíku.
Na odstředivkách GUINARD bylo odvodněno 246 229 m3 stabilizovaného kalu. Průměrná sušina odvodněného
kalu činila 19,85 %. Celková kalová produkce činila 8 038 tun sušiny, což představuje v součtu odvodněného a
sušeného kalu 24 122 tun kalu. Část kalu (17,4 %) byla zpracována na sušící lince s výstupní sušinou 92,4 %.
Stabilizovaný odvodněný kal byl hygienizován přídavkem vápna (cca. 120 kg/t sušiny) a sloužil jako surovina
pro zemědělské komposty. V roce 2009 byla převážná produkce kalů zužitkována v zemědělství (22 814 tun na
přípravu kompostů) a 10 t bylo předáno na rekultivace (Černovická terasa). Spálením v cementárně bylo
zlikvidováno 1 940 tun sušeného kalu.
Dosažené efekty eliminace BSK5, CHSKCr, NL, Nanorg, Ncelk, N-NH4 a Pcelk jsou ovlivňovány optimalizací
provozu jednotlivých částí čistírny. V roce 2010 bude zahájen pilotní test se zvýšením kapacity kalové linky.
Kromě ČOV Brno - Modřice provozuje společnost malé ČOV: Moutnice 1300 EO, Štěpánov 850 EO, Švařec
450 EO.
V současné době je ve správě společnosti celkem 34 provozovaných a dozorovaných čerpacích stanic splaškové
vody, 11 z nich je mimo území města Brna. Téměř všechny stanice na brněnské kanalizační síti jsou vybaveny
přenosem dat a je možné sledovat i řídit dálkově jejich provoz. Přesto jsou nutné operativní zásahy (čištění
zanášených čerpadel, výpadky sítě).

9. Inženýrská činnost ve výstavbě
Útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. zajišťoval v roce 2009 inženýrskou činnost na
stavbách akciové společnosti, Statutárního města Brna a města Kuřimi. Inženýrská činnost je prováděna
komplexně, tj. od přípravy stavby, přes její realizaci, až po zajištění všech činností, spojených s dokončením a
vypořádáním staveb.
Stavby hrazené z rozpočtu akciové společnosti
Útvar inženýrských služeb zajišťoval v roce 2009 přípravu a realizaci staveb:
• 28 staveb oprav vodovodů a kanalizací v celkovém objemu 98 158 tis. Kč
• 31 staveb odstraňování havárií na kanalizaci v celkovém objemu 26 039 tis. Kč
• 9 staveb oprav vodárenských objektů v celkovém objemu 18 127 tis. Kč
Souběžně s opravou kanalizačních a vodovodních řadů byly ve všech dotčených ulicích provedeny i opravy
vodovodních a kanalizačních přípojek.
Příprava a realizace staveb probíhala v souladu s plánem oprav. Mezi největší stavby roku 2009 patří:
• Oprava kanalizace a vodovodu v ulici Chládkova (finanční náklady stavby – 29,3 mil. Kč)
• Oprava kanalizace a vodovodu v ulici Kaleckého (finanční náklady stavby – 25,6 mil. Kč)
• Oprava kanalizace v ulici Vítězslavy Kaprálové (finanční náklady stavby – 13,9 mil. Kč)
Stavby hrazené z rozpočtu Statutárního města Brna
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Práce inženýrské činnosti jsou prováděny na základě dlouhodobé mandátní smlouvy. V průběhu roku 2009
pracovníci útvaru zajišťovali realizaci různorodých vodohospodářských staveb:
• 82 staveb v celkovém objemu 355 939 tis. Kč.
Mezi největší stavby roku 2009 patří:
• Nová provozní budova v areálu úpravny vody Pisárky
• Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Jiráskova (finanční náklady stavby - 71,0 mil. Kč)
• Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Špitálka (finanční náklady stavby - 27,9 mil.Kč)
Navíc útvar inženýrských služeb zajišťoval v rámci provádění inženýrské činnosti pro Statutární město Brno
přípravu a realizaci investičních akcí:
• 11 investičních akcí v celkovém objemu 155 485 tis. Kč
Mezi největší investiční akce roku 2009 patří:
• Brno, Bosonohy – kanalizace, vodovod a komunikace na ulici Pražské (finanční náklady stavby - 95,9
mil. Kč)
• Brno, Ořešín – dešťová kanalizace a komunikace, II.etapa (finanční náklady stavby - 38,4 mil. Kč)
Stavby financované z prostředků Evropské unie
Fond OPŽP (operační program Životní prostředí) MŽP
V průběhu roku 2009 pracovala nadále specializovaná jednotka společnosti na přípravě a aktualizaci technické
dokumentace připravovaného tzv.Velkého projektu s názvem „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“.
Spolu s tím pak spolupracovala na přípravě a aktualizacích vlastní Žádosti pro Operační program Životní
prostředí, kapitola 1.1., který je součástí rámce spolufinancování EU v ČR v plánovacím období 2007-2013.
V průběhu roku při upřesňování závazných postupů pro přípravu Žádosti, průběžně dopracovávaných a
zveřejňovaných tzv. Řídícím orgánem (MŽP) a Zprostředkujícím subjektem (SFŽP), byla Žádost zásadně
aktualizována v srpnu roku 2009. V závěru roku 2009 bylo relevantními účastníky řízení ve vztahu k provozní
smlouvě, která podmiňuje schválení Žádosti, rozhodnuto provést úpravy smlouvy tak, aby proces schvalování
Žádosti byl ukončen v roce 2010 a do roku 2011 mohla být zahájena vlastní realizace projektu.

10. Vodohospodářský rozvoj
Během roku zaměstnanci útvaru vodohospodářského rozvoje opět aktivně participovali na zpracovávání studií a
odborných expertíz pro rozsáhlou oblast rozvojových aktivit, a to jak v součinnosti s odbornými složkami
Magistrátu města Brna, tak i se soukromými investory.
Při rozvojové činnosti se pracovníci aktivně zapojili do zpracování a vyhodnocení složité problematiky v oblasti
Generelu odvodnění a zásobování vodou města Kuřimi.
Situace v zásobování vodou a zejména odkanalizování při napojení nových rozvojových ploch i při zástavbě
proluk a přestavbových lokalit je stále složitější a vyžaduje od pracovníků VHR znalosti širších souvislostí a
průběžné studium koncepčních materiálů. V roce 2009 zejména konceptu Generelu odvodnění města Brna
včetně příslušných norem a zákonných předpisů.
Dále byl kladen důraz na vstřícné a korektní jednání se zákazníky tak, aby jim byla poskytována služba ve
vysokém standardu a tím i reprezentována práce Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
V roce 2009 bylo odsouhlaseno 598 projektů vodovodních přípojek, 276 projektů přípojek splaškové kanalizace,
145 projektů přípojek dešťové kanalizace a 101 projektů přípojek jednotné kanalizace. Nutno podotknout, že
oproti minulosti jsou zastavovány lokality, které vyžadují vysoce odborný a individuální přístup k řešení
zásobování vodou a odvodu odpadních vod. Vzhledem k tomu, že se společnost orientuje na neustálé zvyšování
kvality služeb zákazníkům, byla převážná část posouzení projektů přípojek provedena v tzv. režimu na počkání.
V roce 2009 bylo objednáno k realizaci 425 nových vodovodních přípojek, z toho bylo realizováno 422. Bylo
přijato celkem 3 940 podnětů ke zpracování vyjádření.
Útvar vodohospodářského rozvoje ve spolupráci s útvarem inženýrských služeb provedl zpracování a aktualizaci
střednědobého plánu oprav a rekonstrukcí na období 2009 – 2014. Na plánování investic města Brna navazuje
činnost společnosti při vydávání stanovisek k technicko – ekonomickým zadáním městských staveb.
Důležitou roli v náplni práce útvaru hraje tvorba záměrů oprav a rekonstrukcí stávajících vodovodů a kanalizací
v našem provozování, které slouží k plánování staveb a jsou podkladem pro zadávání a vyhotovení projektů
staveb.
Útvar vodohospodářského rozvoje je kontaktním místem budoucích investorů, kteří zde konzultují možnosti
rozvojových projektů a získávají ucelené informace o stávajících sítích v provozování akciové společnosti.
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11. Kontrola kvality vody
V útvaru kontroly kvality byly v průběhu roku 2009 plněny, obdobně jako v roce 2008, základní úkoly – rozbory
pitných, povrchových a odpadních vod a čistírenských kalů. V červnu proběhl roční dozorový audit Českým
institutem pro akreditaci, o.p.s. zaměřený na laboratoř Švařec, při kterém nebyly zjištěny závažnější
neshody. Současně proběhl i mimořádný audit, při kterém byly zakreditovány v laboratoři Švařec metody
„Stanovení boru spektrofotometricky“ pro pitné, povrchové a odpadní vody a „Stanovení chemické spotřeby
kyslíku dvojchromanem draselným setem Hach-Lange“ pro pitné a povrchové vody.
Všechny tři laboratoře v průběhu roku úspěšně absolvovaly řadu kontrolních mezilaboratorních testů ve všech
akreditovaných ukazatelích. Tyto testy byly organizovány společnostmi CSLAB, ASLAB, SZÚ a Ondeo
(CIRSEE).
Útvar kontroly kvality zavedl ve všech třech laboratořích systém environmentálního managementu dle
požadavků ČSN EN ISO 14001:2005. V březnu 2009 proběhl roční dozorový audit akreditovaným certifikačním
orgánem QUALIFORM, a.s., při kterém nebyly zjištěny žádné závažnější neshody.
Laboratoř Pisárky
Činnost laboratoře byla zaměřena především na kontrolu kvality pitné vody brněnské vodovodní sítě a na zdroje
pitné vody v prameništi Březová nad Svitavou a dvou malých zdrojů Jelenice a Chochola. Úpravna vody Pisárky
byla po celou dobu mimo provoz.
V laboratoři pitných vod bylo v tomto roce zpracováno 3 518 vzorků pitných, podzemních a povrchových vod,
ve kterých bylo provedeno 51 750 jednotlivých analýz (v roce 2008 bylo analyzováno 3 569 vzorků, ve kterých
bylo provedeno 51 800 jednotlivých analýz). Počet vzorků od externích zákazníků v tomto roce činil
45 % z celkového počtu vzorků. Zároveň laboratoř zpracovala 283 vzorků pro laboratoř odpadních vod ČOV
Brno - Modřice (v roce 2008 to bylo 310 vzorků).
Laboratoř Švařec
V roce 2009 laboratoř úpravny vody Švařec prováděla pravidelné monitorovací rozbory surové vody ze
zonančních odběrů a z hladiny Vírské přehrady, pitných vod z vodojemů a z vodovodních sítí (Štěpánov nad
Svratkou, Doubravník, Křížovice, Skorotice, Chlébské, Dolní Loučky, Újezd, Kaly, předávací místo
Štěpánovice) a rozbory vzorků vody z jednotlivých technologických stupňů na úpravně vody Švařec.
Během této doby bylo analyzováno 2 853 vzorků, u kterých bylo stanoveno 47 465 ukazatelů, z toho pro externí
zákazníky bylo analyzováno 157 vzorků (1 477 ukazatelů). V roce 2008 bylo analyzováno za toto období 2 865
vzorků, u kterých bylo stanoveno 47 278 ukazatelů (externí zákazníci - 192 vzorků, 2 273 ukazatelů), což je
srovnatelné s rokem 2009.
Laboratoř ČOV Brno – Modřice
V roce 2009 byly v laboratoři ČOV Brno - Modřice prováděny odběry a rozbory vzorků odpadních vod a kalů
z čistíren odpadních vod Brno - Modřice, Švařec, Štěpánov, Moutnice a volných výustí do recipientu v obci
Březová. Pravidelně byly sledovány hlavní kmenové stoky na kanalizačním systému města Brna a v připojených
obcích. Bylo monitorováno ovlivňování kvality povrchové vody v recipientu Svratka vypouštěnými odpadními
vodami z ČOV Brno - Modřice v řadě odběrných lokalit nad a pod ČOV Brno - Modřice. Velká pozornost byla
věnována kontrole kvality odpadních vod od dovozců cisternami na stáčecích místech v Bystrci a na ČOV Brno Modřice. Pravidelně byly sledovány odpadní vody od průmyslových producentů odpadních vod.
Celkem bylo v roce 2009 odebráno 9 543 vzorků, ve kterých bylo provedeno 115 252 analýz (v roce 2008 to
bylo 9 397 vzorků, 108 716 analýz). Z toho pro externí zákazníky bylo zpracováno 1 136 vzorků (v roce 2008
provedeno 1 171 rozborů).

12. Útvar zákaznických služeb
Počátkem března 2009 proběhla v Útvaru zákaznických služeb recertifikace po tříletém fungování v režimu po
dosažení certifikace systému managementu jakosti v souladu s kriteriální normou ČSN EN ISO 9001:2001.
Následně byl, na základě provedené certifikace, předán nový certifikát, který otevřel prostor pro zdárné
fungování celého systému na další tříleté období.
V roce 2009 bylo při jednání se zákazníky zaznamenáno 11 399 osobních, 8 927 písemných a 3 477
telefonických kontaktů našich odběratelů. Je možno konstatovat, že oproti roku 2008, kdy jsme ve stejném
období zaznamenali 11 740 osobních, 8 452 písemných a 4 073 telefonických kontaktů nedošlo k zásadnímu
přesunu zákaznických preferencí mezi jednotlivými komunikačními kanály.
Při odečtech vodoměrů bylo při dodržování pevného harmonogramu za tímto účelem provedeno 144 118 návštěv
u našich zákazníků. Oproti roku předchozímu tento počet, díky růstu počtu fakturovaných měřidel a vlivem
optimalizace měsíční fakturace, stoupl o 12 094 a roste tak soustavně (viz následující přehled).
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Platby formou měsíčních záloh upřednostňují zákazníci již na 28 271 odběrných místech, oproti předchozímu
roku se tento počet zvýšil o 969.
I nadále roste obliba využívání služby I_STASINFO, která v prostředí internetu umožňuje odběrateli komunikaci
se zákaznickým centrem popř. náhled do vybraných částí historie odběrů a fakturace. Závěrem roku byla tato
služba evidována již u 3 767 odběrných míst.

13. Akreditovaná kalibrační laboratoř vodoměrů a opravna vodoměrů
V závěru roku 2009 Akreditovaná kalibrační laboratoř vodoměrů úspěšně prošla posouzením dle normy ČSN
EN ISO/IEC 17025:2005 a celý provoz kalibrační laboratoře vodoměrů a opravny vodoměrů úspěšně zapracoval
a začal plnit certifikační podmínky dle novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001.
Zkušební stanice (pořízená v roce 2008) pro ověřování vodoměrů DN 15 a DN 20, byla v roce 2009
plnohodnotně využita a díky tomu došlo ke zrychlení a pružnějšímu plnění požadavků zákazníků.
Pracovníky bylo během roku 2009 ověřeno celkem 109 234 ks (+ 4,6 % proti roku 2008) vodoměrů, z toho
ověření po opravě 48 811 ks (+ 3,6 % proti roku 2008).
Opravy, ověřování a přezkoušení vodoměrů bylo orientováno jak pro potřebu akciové společnosti, tak i pro
externí zákazníky jimiž byly zejména velké vodárenské společnosti (např. Karlovy Vary, Ostrava, Břeclav,
Vyškov, Kroměříž, Šumperk, Benešov, Jílové, Přerov, Šternberk), stavební bytová družstva, montážní firmy, ale
i drobní odběratelé z celé ČR. Ze vzdálenějších, ale i bližších míst byly vodoměry sváženy a rozváženy dle
dohodnutých termínů vlastní dopravou. Byla též vytvořena a použita vlastní zásoba vodoměrů určená pro
výměnný systém oprav.
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14. Materiálově - technické zásobování
Zásoby skladů k 31.12.2009 činí 14 mil.Kč. Dne 14.1.2010 proběhl na provoze MTZ dozorčí audit s výsledkem
ponechání v platnosti certifikaci systému managementu kvality dle kriteriální normy ČSN EN ISO 9001:2009 a
certifikaci systému environmentálního managementu dle kriteriální normy ČSN EN ISO 14001:2005.

15. Doprava
Provoz dopravy zabezpečuje přidělenou technikou provádění zemních prací při odstraňování poruch a havárií na
vodovodních a kanalizačních řadech. Na tuto činnost používá čtyři nákladní sklápěčková vozidla (2 x Tatra, 2x
MAN) a tři bagry (JCB 4 CX, ATLAS, CATERPPILAR). V tomto roce z důvodu opotřebení proběhla obměna
vozidla Liaz za vozidlo Man a bagru FERMEC za bagr CATERPPILAR. Dále provádí při přerušení dodávky
pitné vody náhradní zásobování obyvatelstva cisternovými vozidly MAN LC, Tatra PCA 8 a deseti
kontejnerovými cisternami, které přepravuje speciální kontejnerové vozidlo AVIA.D 75
Ve 182 služebních vozidlech je zabudováno monitorovací zařízení systém Komtes. Systém GPS Recorder (102
kusů off-line, 80 ks on-line) ke sledování pohybu služebních vozidel. U 115 vozidel jsou zpracovávány jízdy
elektronicky a řidiči nemusí vypisovat papírové záznamy o provozu vozidel. V roce 2009 provoz dopravy
obhospodařoval 196 vozidel, mechanizmů, přívěsů a cisteren.
V autodílnách, v areálu Hády, provádí pracovníci provozu dopravy pravidelné technické ošetření služebních
vozidel společnosti, přípravu vozidel na prohlídky v STK. Dále částečně provádíme servisní činnosti u
mechanismů, nákladních a speciálních vozidel, které dříve prováděly externí smluvní opravny.
Opravy většího rozsahu jsou prováděny v externích smluvních opravnách.

16. Personální oblast a zaměstnanci
Plán fyzického počtu zaměstnanců pro rok 2009 byl stanoven na počet 557. Skutečnost k 31.12.2009 byla 558,
z toho 295 manuálních zaměstnanců a 263 zaměstnanců nemanuálních. Při obsazování uvolněných pracovních
pozic v průběhu roku 2009 společnost uplatňovala přednostní obsazování pracovních míst z řad vlastních
zaměstnanců, což vedlo k jejich profesnímu rozvoji a kariérovému postupu.
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Vývoj fyzického počtu zaměstnanců
2005
Manuální
305
Nemanuální
270
Celkem
575

2006
299
266
565

2007
296
262
558

2008
294
259
553

2009
295
263
558

Věková struktura zaměstnanců – rok 2009
Věk

počet zaměstnanců

%

- 20

4

0,72

21 – 29

32

5,73

30 – 39

155

27,78

40 – 49

150

26,88

50 – 59

176

31,54

60 -

41

7,35

Vzdělanostní struktura – rok 2009
počet

%

Základní

23

4,12

Vyučen

265

47,50

Střední

185

33,15

bakalářské a vysokoškolské

85

15,23

Průměrná mzda ve společnosti dosáhla v roce 2009 úrovně 26 349,- Kč, celkový nárůst mzdy byl realizován
v souladu se závazky sjednanými v kolektivní smlouvě.

Vývoj průměrné mzdy
30 000
25 000

20 467 21 586

23 105

24 863

26 349

20 000
15 000
10 000
5 000
0

2005

2006

2007

2008

2009

V oblasti profesního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců společnost investovala do vzdělávání všech kategorií
zaměstnanců finanční částku 2 555,- tis.Kč. V roce 2009 zajistila společnost pro všechny zaměstnance, kteří
pracují na počítači, školení na zdokonalení a prohloubení počítačové gramotnosti. Část finančních prostředků
byla vynaložena na jazykové vzdělávání zaměstnanců. V roce 2009 bylo realizováno interní manažerské
vzdělávání vrcholového a středního managementu, které bylo zaměřeno na motivaci zaměstnanců. V roce 2009
byl zahájen dvouletý vzdělávací program pro nové zaměstnance, který je zaměřen na jednání se zákazníky
s cílem zkvalitnění služeb poskytovaných společností. Velká část finančních prostředků byla vynaložena do
profesního a dalšího odborného růstu zaměstnanců v přímé souvislosti s posláním společnosti. Zaměstnanci se
zúčastnili rovněž řady seminářů a školení spojených se změnou legislativy a norem.
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Náklady na vzdělávání zaměstnanců
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Dobrá komunikace a korektní spolupráce s odborovou organizací vyústila dne 8.2.2010 k uzavření roční
kolektivní smlouvy pro další rok.
V roce 2009 poskytoval zaměstnavatel zaměstnancům řadu nepeněžních výhod, které byly stanoveny platnou
Kolektivní smlouvou a interními směrnicemi společnosti.
V rámci politiky bezpečnosti práce společnost aktivně přistupovala k vyhledávání a odstraňování rizik při
možném ohrožení zdraví a života zaměstnanců.

17. Základní ekonomické údaje
Rozhodnutím č.j.4/07/2008 ze dne 16.7.2008 rozhodl RM-SYSTÉM, a.s. o vyloučení akcií společnosti
z obchodování na oficiálním trhu RM-SYSTÉMU. Rozhodnutí nabylo právní moci 21.7.2008.
Účetní závěrka společnosti za rok 2009 je sestavena podle účetních předpisů platných v České republice. Údaje
ve Výroční zprávě za minulá období jsou pro srovnatelnost uvedeny v souladu s těmito účetními předpisy.
Vývoj hmotných ukazatelů

voda vyrobená
- voda podzemní
- voda upravená
voda převzatá
voda předaná
ztráty v síti
ztráty v síti

tis.m3
tis.m3
tis.m3
tis.m3
tis.m3
tis.m3
%

2007
32 211
30 530
1 682
1
1 263
5 213
16,84

2008
32 694
31 065
1 629
0
1 297
5 528
17,61

2009
32 222
30 664
1 558
0
1 354
5 736
18,58

voda dodaná
- obyvatelstvo
- ostatní odběratelé
voda odkanalizovaná
- obyvatelstvo
- ostatní odběratelé

tis.m3
tis.m3
tis.m3
tis.m3
tis.m3
tis.m3

25 736
16 770
8 966
29 256
15 923
13 333

25 868
16 741
9 127
29 166
15 918
13 248

25 133
16 628
8 504
28 500
15 848
12 652

552

549

553

392 022
117,2
48 026
1 295
52 670
1 113

395 310
115,7
48 603
1 318
53 041
1 136

398 577
114,3
49 150
1 336
53 366
1 149

počet pracovníků – přepočtený
počet obyvatel zásobených vodou
specifická spotřeba
počet vodovodních přípojek
délka vodovodní sítě bez přípojek
počet kanalizační přípojek
délka kanalizační sítě bez přípojek

l/obyvatele/den
km
km

21

tis.m

3

Vývoj základních hmotných ukazatelů
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rok

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

Údaje o tržbách za vlastní výrobky a služby
Údaje v tis.Kč
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem
Vodné včetně vody předané
stočné včetně odpadní vody převzaté
ostatní provozní výnosy
- opravna vodoměrů
- inženýrská činnost
- vodovodní a kanalizační přípojky
Tržby z prodeje aktiv
Ostatní výnosy
- bonusy za produkce elektrické energie
Finanční výnosy
- kursové zisky

2008
1 471 379
614 291
782 926
37 040
9 446
9 347
4 365
6 609
10 765
8 103
19 748
7 636

2009
1 505 085
628 132
806 142
34 834
10 211
10 606
3 715
5 599
9 625
6 492
20 753
15 714

Tržby jsou realizovány v rámci České republiky, tržby za vodné a stočné v rámci zásobované oblasti a
provozovaných měst a obcí.
Společnost v roce 2009 provozovala vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu měst Brna, Kuřimi, Modřic a
Březové nad Svitavou, městyse Doubravník, obcí Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Česká, Vranov, Měnín,
Moutnice, Želešice, Štěpánov nad Svratkou, Skorotice, Dolní Loučky, 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 94% tržeb za vodné a stočné.
Služby spojené s dodávkou vody pitné, odváděním a čištěním vody odpadní jsou prováděny jednak přímým
poskytováním služeb konečným odběratelům (cca 98% obratu), jednak ostatním provozovatelům navazujících
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (cca 2% obratu).
Struktura nákladů
Údaje v tis.Kč
Náklady celkem
Nájem infrastruktury
Opravy a udržování
Odpisy majetku
Osobní náklady

2008
1 370 410
361 824
255 426
143 390
233 878
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2009
1 400 056
418 224
240 805
139 354
247 055

Spotřeba materiálu
Surová a podzemní voda
Energie
Ostatní služby
- likvidace odpadu
Finanční náklady
- úroky
- kursové ztráty
Ostatní provozní náklady

služby

82 765
69 415
65 509
70 418
19 181
67 719
51 166
14 378
20 066

ostatní provozní
náklady
finanční náklady

79 556
69 082
73 032
74 406
20 711
36 253
29 025
4 939
22 289

nájem
infrastruktury

suroviny, materiál
a energie

opravy

osobní náklady
odpisy

Výsledek hospodaření
Údaje v tis.Kč
Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmu včetně odložené daně
Hospodářský výsledek po zdanění

2008
1 471 379
1 370 410
100 969
19 746
81 223

2009
1 505 085
1 400 056
105 029
20 888
84 141

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 dividenda
Údaje v tis.Kč
Výše základního kapitálu
Počet akcií
Nominální hodnota akcie
HV po zdanění připadající na 1 akcii
Výše dividendy na 1 akcii

2008
492 471
984 942
500
82
45

tis.Kč
ks
Kč
Kč
Kč

2009
492 471
984 942
500
85
11

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 bez DPH
Stočné bez DPH
Vodné a stočné celkem bez DPH

2006
22,21
25,39
47,60

2007
22,21
25,39
47,60

2008
23,10
26,41
49,51

2009
24,27
27,72
51,99

Vodné včetně DPH
Stočné včetně DPH
Vodné a stočné celkem včetně DPH

2006
23,32
26,66
49,98

2007
23,32
26,66
49,98

2008 *
25,18
28,79
53,97

2009
26,45
30,22
56,67

Kč/m

3

* pozn. v roce 2008 došlo u vodného a stočného ke zvýšení sazby DPH z 5% na 9%

Vývoj tarifů Kč/m3 včetně DPH
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Vodné a stočné uplatněné v roce 2009 se ve srovnání s rokem 2008 zvýšilo o 5%. 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.

Investice společnosti
Společnost v roce 2009 investovala celkem 99 mil.Kč. Investice byly hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.
Do obnovy a rozvoje ČOV Brno - Modřice byly vynaloženy investice v celkové výši 69 mil.Kč. Nejvýznamnější
položkou bylo dokončení Optimalizace provozu ČOV v hodnotě 57,8 mil.Kč. Dále společnost investovala do
obnovy vozového parku a mechanizace (18,4 mil.Kč), energetická opatření v lokalitě Hády (3 mil.Kč), obnovy
laboratorního vybavení (3,4 mil.Kč), informační technologie (1,7 mil.Kč) apod.
V příštím období plánuje společnost investovat do obnovy a rozvoje provozního majetku potřebného k provádění
předmětu činnosti v ročním objemu cca 40 – 60 mil.Kč ročně. Jako vlastník části Čistírny odpadních vod Brno Modřice bude společnost průběžně investovat do obnovy technologických zařízení čistírny po skončení fyzické
životnosti. Společnost pokračuje v přípravě změny lokalizace společnosti s cílem optimalizovat počet a charakter
využívaných lokalit. Společnost v roce 2009 neinvestovala do akcií a dluhopisů jiných emitentů.

Zdroje kapitálu
Podrobnosti o výši a struktuře zdrojů jsou uvedeny v Účetní závěrce, která je nedílnou součástí Výroční zprávy.
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Společnost získala v roce 1999 úvěr od Evropské banky pro obnovu a rozvoj ve výši 47,5 mil.EUR k
financování Projektu Modřice. K 31. 12. 2009 činí nesplacený zůstatek 25,9 mil. EUR. Úvěr je splatný
v pololetních splátkách anuitního typu do září roku 2014. Úrok z úvěru je stanoven na základě aktuální
mezibankovní úrokové míry v měně půjčky (EUR) zvýšené o marži 1,55 resp. 1,7%.
Stav úvěrů:

(údaje v tis. Kč)
K 31.12.2009

Bankovní úvěry
- krátkodobé
- dlouhodobé
Celkem

116 648
571 103
687 751

K 31.12.2008
109 652
699 835
809 487

Úvěry jsou splatné následovně:

(údaje v tis. Kč)

Splatné v roce 2010
Splatné v roce 2011
Splatné v roce 2012 – 2014
Celkem

116 648
126 272
444 831
687 751

Rizika spojená s úvěrem v cizí měně
Společnost používá k zajištění prostředků k plnění závazků z úvěrové smlouvy krátkodobé zajišťovací nástroje
proti vzestupu měnového kursu a průběžně monitoruje situaci na trhu a předpokládaný budoucí vývoj s cílem
optimalizace finančních toků do budoucna. Ve spolupráci s renomovanými bankami a poradenskými
společnostmi společnost připravila a průběžně aktualizuje zajišťovací strategii.

Informace o předpokládané hospodářské a finanční situaci v následujícím účetním období
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. předpokládá pro rok 2010 mírný pokles spotřeby v zásobované
oblasti. Vodné a stočné pro rok 2010 vzrostlo ve srovnání s minulým obdobím o 1 % vlivem zvýšení sazby DPH.
Vodné je stanoveno ve většině zásobovaných lokalit ve výši 26,70 Kč/m3, stočné 30,50 Kč/m3 včetně 10 % DPH.
U výroby vody je očekáván mírný pokles oproti roku 2009, množství vody pitné dodané 24,7 mil.m3 a vody
odpadní odvedené 28,1 mil.m3, množství vody předané jiným provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu
1,3 mil.m3.
V roce 2010 uhradí společnost vlastníkům infrastruktury nájemné ve výši 428 mil.Kč, předpokládaný objem
oprav a údržby činí 220 mil.Kč.
Provozní výnosy jsou plánovány ve výši 1 467 mil.Kč, z toho vodné a stočné včetně vody předané 1 414 mil.Kč.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním je očekáván na úrovni 75 mil.Kč.
Společnost plánuje v roce 2010 realizaci investic ve výši 108 mil.Kč. Splátky úvěru na Projekt Modřice budou
činit 115 mil.Kč.

Údaje o stávajících nebo plánovaných 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,
část provozního areálu 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
Podzimní ul., Brno, zapsána na LV č. 1825, pro k.ú. Maloměřice, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-město. Způsob využití: ubytovna
Úvoz 917/7a, Brno, zapsána na LV č. 683, pro k.ú. Staré Brno, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-město. Způsob využití: provozní budova
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-

Karlov 2, Malá Morávka 793 36, zapsána na LV č. 146, pro k.ú. Malá Morávka, Katastrální úřad pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál. Způsob využití: rekreační zařízení
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
Rybníček 12, zapsána na LV č. 430, pro k.ú. Ponava, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město. Způsob využití: provozní budova, sklady

Údaje o významných vlastních a pronajatých hmotných dlouhodobých aktivech
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. poskytuje služby prostřednictvím pronajaté vodohospodářské
infrastruktury. Současně je společnost vlastníkem klíčové části Čistírny odpadních vod Brno - Modřice.
Podrobnosti o vlastním a pronajatém majetku jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce v kapitolách 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
Na základě „Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem“ a „Smlouvy o zřízení zástavního práva
k movitým věcem“ uzavřených dne 2.5.2001 v souvislosti s realizací stavby „Intenzifikace a rozšíření ČOV
Brno-Modřice“ má společnost zastavenou část nemovitého a movitého majetku. Podrobná specifikace
zastaveného majetku je uvedena v Příloze k účetní závěrce za rok 2009.
Po 1.1.2004 se společnost stala vlastníkem nových nemovitostí vzniklých v rámci realizace projektu
„Intenzifikace a rozšíření ČOV Brno-Modřice“. Jedná se o nemovitosti v areálu na adrese Chrlická 552,
Modřice.

18. 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 datem roční účetní závěrky a vydáním výroční zprávy nenastaly žádné 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
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

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 organizační složku v zahraničí
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

Výroční zpráva za rok 2009 společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je k dispozici na internetových
stránkách společnosti www.bvk.cz, rubrika akcionářům.
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19. Zpráva auditora

20. Účetní závěrka sestavená v souladu
s účetními předpisy platnými v České
republice za rok končící 31.prosince 2009

21. Příloha 1. Zpráva o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou

