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... dovolte mi, abych vám jménem 
představenstva společnosti Vodo-
vody a kanalizace Zlín, a. s. předložil 
její Výroční zprávu za rok 2021.
Jsem rád, že hned v úvodu mohu 
konstatovat, že rok 2021 byl opět 
rokem úspěšným z mnoha pohledů 
– znovu jsme prošli mnoha zkouška-
mi, změnami a novými situacemi.  
Dotknu se několika hlavních událos-
tí, které ovlivnily uplynulý rok a jeho 
výsledky. 
Samozřejmě jsme dbali na to, aby 
byl naplněn hlavní cíl a úkol – tím 
zůstává zabezpečení dostatku kvalit-
ní pitné vody a odvádění a likvidace 
vody odpadní po 7 dní v týdnu 24 
hodin denně. Tuto zodpovědnost 
vůči 170 tisícům odběratelů nesmí 
ovlivnit žádné vnější vlivy.
Rok 2021 se nesl celý v duchu jedná-
ní o novém uspořádání vodárenství 
na Zlínsku, o finalizaci výstupu z me-
diačního jednání s městy Otrokovi-
ce, Fryšták a dosavadním provozo-
vatelem, společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s.  V průběhu 
zimy roku 2021 a na jaře roku 2022 
jsme proces schvalování nového 
modelu úspěšně dokončili s drtivou 
podporou akcionářů na úrovni jejich 
zastupitelstev i na valné hromadě 
naší společnosti. 

Slovo 
úvodem

Úvodem

Vážené dámy,  
vážení pánové,  

akcionáři,  
obchodní partneři  

a občané
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“Watter for all – voda všem.  
Pro současnost i budoucnost, 

pro velká města i malé 
obce – tam směřuje veškeré 

úsilí zaměstnanců VaKu, 
akcionářů a partnerů.”

Úvodem

Pokračujeme úspěšně v čerpání 
národní dotace z programů minis-
terstva zemědělství a již jsme také 
zrealizovali první stavby a rekons-
trukce hlavního přivaděče vody pro 
Zlín z Tlumačova do Malenovic.  
Plán investic do obnovy infrastruk-
tury jsme splnili na 100 %, ekono-
mika společnosti je konsolidovaná, 
vývoj ekonomických ukazatelů je 
standardní, stejně tak jako cena 
vodného a stočného. 

Vodárenství není „rychlý byznys“. Je 
to běh na dlouhou trať, všechno se 
plánuje dlouho dopředu a všechny 
ekonomické, právní či organizační 
kroky musí být konzistentní. A přes-
ně tak postupuje vedení VaKu Zlín 
– aby společnost byla dlouhodobě 
stabilizovaná, dávala akcionářům 
i veřejnosti záruku, že se postará 
o dostatek kvalitní vody pro součas-
nost i pro budoucnost. 

Dovolte mi poděkovat za ohromné 
množství odvedené práce členům 
orgánů společnosti, partnerům  

a zaměstnancům. Velké poděkování 
za podporu patří představitelům 
měst a obcí, našim akcionářům, 
protože bez nich a jejich důvěry 
bychom naše cíle nenaplnili. 

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva
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2021Milníky roku

V rámci mediace dospěly po dvouletém 
jednání vyjednávací týmy společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., MO-
RAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. , města 
Fryšták a města Otrokovice k návrhu 
komplexního smírného řešení, které 
má ukončit soudní spory a transformo-
vat provozování vodohospodářského 
majetku.

Pokračujeme v čerpání národních dotací 
z Ministerstva zemědělství a připravuje-
me další projekty. 

Zahájili jsme rekonstrukci klíčového vo-
dovodního přivaděče o průměru 400-500 

Slavnostní otevření další etapy  
přivaděče (Tlumačov - Zlín)

milimetrů v plánované délce 14 kilometrů 
z úpravny vody v Tlumačově do Maleno-
vic a následně z Malenovic na Díly.

Splnili jsme plán investic do obnovy 
infrastrukturního majetku na 100 % 
a ve stejném objemu 105 milionů korun 
jsme připravili plán na rok 2022, včetně 
zpracování projektové dokumentace pro 
budoucí období.

Otevřeli jsme nové pítko pod názvem 
„Pramen slavičínských letců“ na náměstí 
ve Slavičíně u příležitosti 30. výročí  
úmrtí plk. Josefa Stehlíka, letce RAF  
a stíhacího esa tří front 2. světové války.
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2021
Činnost  
představenstva

KONTINUITA V ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ JE 
KLÍČOVÁ PRO DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ 
SPOLEČNOSTI

Představenstvo i dozorčí rada byly zvoleny jasnou většinou 
akcionářů na valné hromadě v roce 2020. V roce 2021 pak pra-
covaly orgány v níže uvedeném složení na hlavních úkolech, 
velkých projektech a naplnění závěrů valné hromady, včetně 
maximální informovanosti k akcionářům a veřejnosti.

Představenstvo společnosti zasedlo celkem 9x, a to s průměr-
nou účastí 93,7 procenta. Dozorčí rada zasedla celkem  
7x s průměrnou účastí 90,5 procenta.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI  
A STAVU MAJETKU

Dokončili jsme projekt „satelitní vyhle-
dávání poruch“ pod značkou UTILIS, 
pomocí japonské družice, která hledá 
vodu na Marsu s úsporou 180 tis. kubíků 
vody.

Nové pítko pro veřejnost jsme spustili  
na jaře 2021 přímo před hlavním vstu-
pem do ZOO Lešná v rámci projektu 
„Tvoříme Zlín“. 

I v roce 2021 dále zvyšujeme fyzické 
a kybernetické zabezpečení vodohospo-
dářských objektů.

Valná hromada (náhradní) schválila 
jasné zadání pro postup představenstva 
VaKu Zlín v mediaci a následně transfor-
maci vodárenství na Zlínsku.

Ministr zemědělství za účasti vede-
ní města Zlín i Zlínského kraje přijel 
slavnostně otevřít další etapu  
rekonstrukce klíčového vodovodního 
přivaděče pro Zlín z úpravny vody  
Tlumačov.

Po celý rok 2021, stejně jako v minulosti, 
zůstávala ekonomická kondice VaKu 
Zlín stabilní, bez nedoplatků či neza-
placených faktur a úvěrů, jednotlivé 
sledované ekonomické ukazatele jsou 
dlouhodobě adekvátní.

 • PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

 • ING. SVATOPLUK BŘEZÍK   PŘEDSEDA

 • ING. OLDŘICH KOZÁČEK   MÍSTOPŘEDSEDA

 • MVDR. PETR HRNČIŘÍK   ČLEN

 • MGR. VÁCLAV PETRÁSEK, LL.M., MBA ČLEN

 • VOJTĚCH TRČKA    ČLEN

 • ING. DAVID VYCHYTIL   ČLEN 

 • JUDR. JIŘÍ ZICHA, PH. D.   ČLEN

 •
 • DOZORČÍ RADA

 • MAREK NOVÁK, MBA   PŘEDSEDA

 • ING. JAROSLAV BURKART   MÍSTOPŘEDSEDA

 • MGR. OLDŘICH HLAVÁČEK  ČLEN

 • ING. JAROSLAV KAŇA   ČLEN

 • ING. OLDŘICH TIHELKA   ČLEN 

 • KAMIL ŠIMEČEK    ČLEN



2014
78 461 000,00 Kč

2015
82 414 000,00 Kč

2016
96 733 000,00 Kč

2017
98 296 000,00 Kč

2018
106 025 000,00 Kč

2019
108 696 000,00 Kč

2020
110 472 000,00 Kč

2021
113 689 000,00 Kč

2014
107 639 000,00 Kč

2015
107 960 000,00 Kč

2016
128 320 000,00 Kč

2017
127 960 000,00 Kč

2018
133 344 000,00 Kč

2019
136 411 000,00 Kč

2020
141 867 000,00 Kč

2021
151 798 000,00 Kč

Nájemným se rozumí částka, 
za kterou VaK Zlín pronajímá 
vodohospodářský majetek 
provozovateli – MORAVSKÉ 
VODÁRENSKÉ, a.s.  

Pro rok 2021 činí cca 152 mil. korun. Výše 
nájemného, a tudíž tvorba dostatečného 
objemu prostředků na péči o svěřený 
majetek a jeho obnovu, je základní před-
poklad pro investiční plány VaKu Zlín.

Odpisy dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku mají 
dlouhodobě narůstající tendenci 

Důvodem je zvyšující se hodnota  
majetku vlivem rozsáhlých investic. 
Odpisy nám zároveň generují prostředky, 
které v budoucnosti může společnost 
vynakládat na obnovu stávající  
vodovodní a kanalizační sítě.

NÁJEMNÉ ODPISY
R e n t D e p r e c i a t i o n
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Ekonomický 
vývoj

PRIMÁRNÍM DLOUHODOBÝM 
ÚKOLEM SPOLEČNOSTI VAK 
ZLÍN JE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
VODÁRENSKÉ INFRASTRUK-
TURY V REGIONU, EKONO-
MICKÁ STABILIZACE SPOLEČ-
NOSTI  A OCHRANA VODNÍCH 
ZDROJŮ.

TĚMTO CÍLŮM VEDENÍ SPO-
LEČNOSTI PODŘÍDILO FILO-
ZOFII ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI, 
PLÁNOVALO INVESTIČNÍ AKCE 
I PROVOZ SPOLEČNOSTI.



2014
99 678 000,00 Kč

2015
100 235 000,00 Kč

2016
100 692 000,00 Kč

2017
101 714 000,00 Kč

2018
102 418 000,00 Kč

2019
103 413 000,00 Kč

2020
103 918 000,00 Kč

2021
104 521 000,00 Kč

2014
31 700 000,00 Kč

2015
45 600 000,00 Kč

2016
52 200 000,00 Kč

2017
58 700 000,00 Kč

2018
75 000 000,00 Kč

2019
77 000 000,00 Kč

2020
95 000 000,00 Kč

2021
100 000 000,00 Kč

2014
11 167 000,00 Kč

2015
9 149 000,00 Kč

2016
20 437 000,00 Kč

2017
14 068 000,00 Kč

2018
19 905 000,00 Kč

2019
10 107 000,00 Kč

2020
12 057 000,00 Kč

2021
11 016 000,00 Kč
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2021

Tvorba zisku není hlavním cílem 
společnosti našeho typu. Nicméně 
je to stále důležitý ukazatel, má 
určitou vypovídací hodnotu a je 
často používán při srovnávání firem. 

Hospodářský výsledek má správnou 
tendenci - jak ukazuje graf, v průměru 
za poslední roky tvoří společnost 10-12 
mil. korun zisku ročně. Odlišnosti byly 
důsledkem prodeje nemovitostí. 

Společnost přiděluje část 
hospodářského výsledku  
do rezervního fondu v souladu  
se stanovami společnosti.

Péče o vlastní majetek je prioritou 
vedení společnosti VaK Zlín.  

Investice do obnovy a rozvoje majetku 
vodárenské infrastruktury ve zlínském re-
gionu proto díky řízení financí a také díky 
vyjednaným mimořádným investicím ze 
strany provozovatele dlouhodobě rostou.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK REZERVNÍ FOND VLASTNÍ INVESTICE
P r o f i t R e s e r v e  f u n d O w n  i nv e s t m e n t

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI  
A STAVU MAJETKU



PROGRAM SUCHÉ OBCE

V roce 2021 jsme pokračovali v našem 
závazku vyřešit problém s nedosta-
tkem vody minimálně v jedné obci.  
Řetechov (připojení a rekonstrukce) 
Luhačovice – Lužné (nová tlaková 
stanice) 
Sehradice (nová tlaková stanice)
Kašava (nová tlaková stanice).
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Zdroje 
financování
FINANČNÍ SITUACE

Společnost Vodovody a kanalizace 
Zlín, a. s. je auditovaná společnost, 
dlouhodobě finančně konsolidovaná, 
toky finančních prostředků jsou v na-
prostém pořádku. Pravidelně inkasu-
jeme nájemné, pravidelně splácíme 
úvěry, tvoříme přiměřený zisk, náklady 
držíme na nejnižší úrovni. Jsme 
držiteli certifikátu AAA EXCELENTNÍ, 
společnost je jedna z ekonomicky 
nejstabilnějších firem v České republi-
ce a splňuje nejpřísnější ekonomická 
kritéria pro získání Czech Stability 
Award. Bez problémů a pravidelně 
splácíme úvěry. 

Předplacené nájemné “bezúročného 
úvěru“ na investice v roce 2010 
doplatíme do konce roku 2022.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti v roce 
2021 představoval 1 030 294 000 
korun. Tato hodnota byla rozdělena  
na 962 708 kusů akcií na jméno  
a 67 586 kusů akcií na majitele. Vše-
chny akcie společnosti jsou vedeny 
v zaknihované podobě v centrální evi-
denci zaknihovaných cenných papírů.

INVESTICE 

Vytipovali jsme lokality podle prio-
rit a připravujeme projekty ve Zlíně, 
Otrokovicích, Brumově-Bylnici, 
Napajedlech, Veselé, Val. Kloboukách, 
Vysokém Poli, Slavičíně a dalších ob-
cích. Dlouhodobě, v horizontu 10 let, 
předpokládáme postupné navyšování 
vlastních investičních prostředků z ná-
jemného, které trvale poroste a máme 
snahu i toto nájemné navyšovat  
(viz r. 2021 navýšení o cca 2 miliony 
korun nad inflační nárust).

V roce 2021 bylo do  čtyř desítek 
projektů investováno vlastních 
100 milionů korun. Podařilo 
se tedy splnit plán, který byl 
schválen  z prostředků VaK Zlín.

Vlastní investiční prostředky pro rok 
2022 se navyšují na 105 milionů korun 
a budou rozděleny mezi cca 40 inves-
tičních projektů. 

Další investice (do nového fyzického 
a kybernetického zabezpečení) byly 
financovány z mimořádné smluvní 
investice na rok 2020 a 2021 od pro-
vozovatele ve výši celkem 20 milionů 
korun.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI  
A STAVU MAJETKU
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KLÍČOVÉ INVESTIČNÍ AKCE 2021

Zabezpečení objektů VaK 8 100 000 Kč
Řetechov – rekonstrukce vodovodu, výměna potrubí:   6 400 000 Kč
Zlín – Boněcko I. – rekonstrukce vodovodu, výměna potrubí:    5 700 000 Kč
ČS Žlutava – VDJ Žlutava – výtlak – výměna potrubí:    3 600 000 Kč
VDJ Salaš – celková rekonstrukce nadzemního vodojemu s příslušenstvím:  3 400 000 Kč
Otrokovice, Tylova, Janáčkova – výměna potrubí:   3 200 000 Kč
Smolina – rekonstrukce výtlačného potrubí: 2 800 000 Kč

STRATEGICKÉ INVESTICE NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU VODY 2021 (DOTACE)

Obnova vodovodního přivaděče ÚV Tlumačov–ČS Malenovice:  52 579 000 Kč 
Řetechov – napojení na skupinový vodovod Slavičín:  6 984 000 Kč

Investice do infrastuktury a jejich

ZDROJE

71 mil - MoVo (opravy)
82 mil - MoVo (celkem)

169 mil - VaK (celkem)

21,8 mil - VaK (úvěr)

11 mil - MoVo (smluvní)

34 mil - VaK (dotace)

113,2 mil - VaK (nájem)

251 mil - celkem

}

}
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2021Právní situace
SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní řízení dotčená mediací byla po 
celý rok 2021 přerušena v zájmu toho, 
aby mohli účastníci jednat o podmínkách 
narovnání. Jednalo se o spory o plat-
nost převodu části podniku a o platnost 
provozního vztahu a o zrušení rozhodčího 
nálezu.

Společnost dále eviduje žaloby drob-
ného akcionáře, kterými byla napade-
na platnost usnesení valných hromad 
konaných společností v roce 2018, 2019 
a 2021 v bodě rozhodování o naložení se 
ziskem společnosti a v roce 2021 také 
o změnách stanov a strategickém pokynu 
představenstvu společnosti. VaK Zlín se 
napadením aktivně brání a považuje je za 
nedůvodné. Napadena byla také platnost 
valné hromady z roku 2020, ovšem do-
tčené řízení bylo zastaveno s ohledem na 
nezaplacení soudního poplatku žalujícím 
akcionářem.

Dále pokračují i některé spory týkající 
se platnosti usnesení dřívějších valných 
hromad VaKu Zlín, a to valných hromad 
z let 2006, 2007 a 2015. V posledně jme-
novaném řízení se věc nachází u soudu 
prvního stupně před meritorním rozhod-
nutím. V řízeních týkajících se valných 
hromad z let 2006 a 2007 společnost 
soudu oznámila vedení mediačního jed-
nání s dopadem také na uvedené spory 
a o stavu mediačního jednání společnost 
příslušný soud pravidelně informuje.

VALNÁ HROMADA V ROCE 2021

Dne 25. 5. 2021 se uskutečnila valná hro-
mada společnosti, jejímž předmětem byla 
vedle standardních záležitostí také změna 
stanov společnosti a udělení strategic-
kého pokynu představenstvu k žádosti 
akcionáře, statutárního města Zlín. 

Na valné hromadě bylo v době jejího 
zahájení přítomno 74,12 % všech akcio-

nářů a pro přijetí bodů programu mimo 
organizační zajištění valné hromady bylo 
v průměru bezmála 90 % přítomných 
akcionářů.

Před posledním bodem valné hromady, 
jímž bylo udělení pokynu představens-
tvu k přípravě transformace, klesl počet 
přítomných akcionářů pod 70 % z důvodu 
odchodu některých akcionářů, pročež se 
valná hromada stala neusnášeníschop-
nou. Na den 1. 7. 2021 proto byla svolána 
náhradní valná hromada, na níž došlo 
k přijetí finálního znění strategického 
pokynu většinou 99,9985 % přítomných 
akcionářů při účasti 81,63 % všech akcio-
nářů.

Akcionáři na valných hromadách v roce 
2021 odsouhlasili úpravu stanov za 
účelem uvedení do souladu s novelizo-
vaným zněním zákona o obchodních 
korporacích a provedení dalších vhod-
ných úprav, čímž společnost v zákonné 
lhůtě splnila povinnost uvedení stanov 
do souladu se zákonem. Dále akcionáři 
projednali také standardní záležitosti 
výroční valné hromady a přijali navržená 
usnesení.

Pro činnost společnosti se stalo výz-
namným udělení strategického pokynu 
představenstvu společnosti k provedení 
aktivních kroků k převzetí většinové 
kontroly nad provozovatelem vodohospo-
dářské infrastruktury VaKu Zlín, ukončení 
stávajícího provozního modelu a jeho 
nahrazení provozním vztahem s novým 
provozovatelem s většinovou vlastnickou 
účastí VaKu Zlín, a to vše bez negativního 
vlivu na ceny pro vodné a stočné a na 
prostředky VaKu Zlín k opravám a obnově 
majetku.

Představenstvu tak byla vyslovena 
podpora v mediaci a současně uložen 
mandát k vyjednání projektu transforma-
ce a předložení příslušného návrhu příští 
valné hromadě k případnému schválení.

TRANSFORMACE  
PROVOZNÍHO MODELU 

Společnosti se podařilo po dvou letech 
jednání v rámci mediace dosáhnout 
shodu vyjednávacích týmů na podobě 
komplexního smírného řešení, které má 
ukončit spory a transformovat provo-
zování vodohospodářského majetku 
společnosti VaKu Zlín.

Ještě na konci roku 2021 o výsledku 
informovalo představenstvo společnosti 
akcionáře tiskovou zprávou na svých 
webových stránkách, včetně základních 
parametrů transformace.

Podstatou změny je převzetí provo-
zu vodárenské infrastruktury novou 
provozní společností Vodárna Zlín a.s., 
která bude provozovat vodárenskou 
infrastrukturu společnosti VaK Zlín 
i vodárenskou infrastrukturu, která je 
přímo v majetku měst a obcí na Zlínsku. 
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENS-
KÁ, a.s., jako stávající provozovatel, do 
této nově založené společnosti vloží část 
svého závodu, která slouží k provozování 
této infrastruktury na Zlínsku. Na zákla-
dě transformačních smluv společnost 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. převe-
de ihned 75 % akcií společnosti Vodárna 
Zlín a.s. na VaK Zlín a zbylých 25 % akcií 
společnosti Vodárna Zlín a.s. převede 
společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a. s. na VaK Zlín po skončení roku 2029.

VaK Zlín získá novou provozní společ-
nost za maximální cenu 142 milionů 
korun českých, která bude hrazena 
v ročních splátkách do roku 2030. Do-
jednané návrhy smluv zaručují, že plná 
výše kupní ceny bude pokryta ze zdrojů, 
které získá VaK Zlín jako akcionář 
společnosti Vodárna Zlín, a. s. do konce 
roku 2029. S tím souvisí, že společ-
nost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 
nebude mít po dobu své minoritní účasti 
ve společnosti Vodárna Zlín a.s. právo 
na výplatu zisku – ten je celý určen 



Svařování potrubí před jeho zatažením  
metodou „na tupo“ - přivaděč  

Tlumačov-Zlín
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pro VaK Zlín. Navržený model trans-
formace je neutrální z hlediska výše 
vodného a stočného a nemá vliv ani na 
výši nájemného (pachtovného), které 
každoročně VaK Zlín získává z pronájmu 
(pachtu) své vodárenské infrastruktury.

Mezi společností MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a. s. a VaKem Zlín má být 
uzavřena akcionářská dohoda, která 
upraví podrobněji pravidla řízení spo-
lečnosti Vodárna Zlín a.s. po dobu, kdy 
budou jejími dvěma akcionáři. Současně 
na základě zvláštní dohody získají města 
Otrokovice a Fryšták právo nominovat 
každé jednoho svého zástupce do do-
zorčí rady společnosti Vodárna Zlín a. s., 
s cílem dohlížet na průběh transformace 
a fungování nové společnosti.

Navržený koncept transformace předs-
tavuje v rámci České republiky unikátní 
projekt, kterým se kontrola provozo-
vání dostane zpět do rukou VaKu Zlín, 
tedy měst a obcí na Zlínsku, to vše za 
podmínek podstatně výhodnějších, než 
je stávající provozní model a bez dopadů 
transformace na cenu vodného a stoč-
ného nebo obnovu vodárenské infras-
truktury.

Aby mohlo dojít k realizaci transformace, 
je vyžadováno schválení účastníky me-
diace, tedy zastupitelstvy měst Otroko-
vice a Fryšták, a valnými hromadami 
VaKu Zlín a společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s.

V době dokončování této výroční zprávy 
je již společnosti známo, že valná hro-
mada společnosti schválila transformaci 
drtivou většinou akcionářů.

Následovat dále bude uzavření dohody 
o narovnání a dalších smluv, které 
tvoří součást transakční dokumentace, 
realizace faktického převodu činnosti 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENS-
KÁ, a.s. na společnost Vodárna Zlín a.s., 
a v předpokládaném termínu od  

1. července 2022 bude zahájeno pro-
vozování společností Vodárna Zlín a.s., 
v níž společnost VaK Zlín získá 75 % 
jejích akcií. Společnosti je dále známo, 
že bylo (dosud nepravomocně) společ-
nosti Vodárna Zlín a.s. uděleno povolení 
k provozování vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu ve vlastnictví společ-
nosti VaK Zlín, a to s účinností  
od 1. července 2022.

Společnosti se začátkem roku 2022 po-
dařilo získat rozhodnutí o povolení spo-
jení soutěžitelů od Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, na jehož základě 
může být transformace realizována.
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Dostatek vody
VaK Zlín je vlastníkem naprosté  
většiny infrastruktury, tedy zhruba 
2500 kilometrů vodovodního a kana-
lizačního potrubí, na 200 vodohospo-
dářských objektů, čerpacích stanic, 
vodojemů, 7 čistíren odpadních vod, 
vrtů a studní pro čerpání vody.

Vyjmenovanou infrastrukturu pronají-
má za částku 156 miliónů korun ročně 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENS-
KÁ, a.s.

Všechna voda je v rukou státu - tzn., 
že se voda nakupuje od státu, v našem 
případě Povodí Moravy, s. p.. Kubík 
povrchové vody se nakupuje  
za cca 8 Kč. 

Vodní zdroje v majetku VaK Zlín i do-
dávaná voda jsou pravidelně podrobo-
vány mnoha tisícům testů. Například 
voda z úpravny v Tlumačově je v tako-
vé kvalitě, že řada cizorodých látek je 
laboratorně nezměřitelná.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI  
A STAVU MAJETKU

Cena vody 2022 

Téma vody je v České republice velmi citlivé. Proto je součástí pozitivního vní-
mání společnosti VaK Zlín i správná cenová politika a informace poskytované 
veřejnosti. V roce 2022 zaplatí spotřebitelé 94,44 korun za kubík (1000 litrů), 
tedy téměř o 3 koruny méně, než je průměrná cena v ČR.  
 
Průměrná cena vody 2022 je 97,53 Kč, v roce 2021 to bylo 93,18 Kč.  

Zajištění dostatku kvalitní 
pitné vody, péče o zdroje 
pitné vody a samozřejmě 

také ochrana těchto zdrojů 
a zodpovědný přístup  

k životnímu prostředí, které 
může mít vliv na kvalitu 
vodních zdrojů, je zcela 
zásadní náplní činnosti 

VaKu. A to hlavně z pohledu 
zodpovědnosti  

do budoucnosti.

Velkou pozornost věnuje 
VaK i provozovatel ztráto-

vosti vody v trubní síti.
Díky dlouhodobé  péči  
a opatřením  došlo ke 

snížení ztrátovosti vody od 
roku 2016 téměř o 2%, na 

hodnotu 17,12% za rok 2021.

kvalitní a pitné



V době, kdy na zlínskou zoologickou zahradu v Lešné dolehla 
největší krize, jsme věnovali 500 000 litrů vody pro sloní stádo.
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Společenská  
a odborná prestiž 
vodárny
Sdílíme pozitivní zprávy a pokračujeme 
v maximální informovanosti. Vydáváme 
tiskové zprávy, vystupujeme v odbor-
ných časopisech a konferencích. 

VaK Zlín postupně získává u veřejnosti i v od-
borných kruzích respekt a pozitivní kredit.

Rok 2021 byl dobrý 

Celkově si připisujeme další vydařený 
rok. Z mnoha úhlů pohledu jsme se 
posunuli o třídu výše, což je výsledkem 
naší trpělivé a dlouhodobé práce. 

Všechny klíčové parametry mají pozi-
tivní trend. Průběžně optimalizujeme 
procesy z hlediska ekonomického i pro-
vozního, pracujeme s velkými projekty.
Kontinuálně věnujeme pozornost také 
sociálním projektům a veřejně pros-
pěšných aktivitám. Water for all

Ve VaKu Zlín a celkově  
ve vodárenství na Zlínsku 

byl odveden v roce 2021 
i v letech předchozích 

velký kus práce. Je proto 
rozhodně správné o tomto 
vývoji a úspěších informo-

vat akcionáře, veřejnost  
i odborníky. 

V době, kdy na zlínskou zoologickou 
zahradu v Lešné dolehla největší krize, 
jsme věnovali 500 000 litrů vody pro 
sloní stádo. 
Pomáhali jsme v rámci covidové  
pandemie, dále pak v Charitním  
domově pro matky s dětmi v tísni  
ve Zlíně,  v Alzheimer centru  
v Otrokovicích, v Naději Otrokovice  
a v neposlední řadě jsme podpořili  
zlínské pěstouny.

Jak se zmiňujeme výše v kapitole 
transformace provozního modelu, 
nejvýznamnějším momentem je 
dosažení kladného výsledku v me-
diaci a následná změna v organizaci 
vodárenství na Zlínsku. 
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…a rok 2022 bude ještě lepší…. Water for all

Voda všem. Pro současnost i budoucnost.  Pro velká města 
i pro vesnice. Společnost a její představenstvo jsou si jisté 
svým postupem a spravují společnost s péčí řádného hos-
podáře. 
Díky usilovné práci a přípravě se naplní heslo, o kterém se 
na Zlínsku diskutovalo a volalo po jeho naplnění – voda zpět 
do rukou měst a obcí. 

Podmínkou, aby se nám všechny tyto skvělé výsledky 
podařilo realizovat, je spolupráce s MORAVSKOU 
VODÁRENSKOU, a.s. a silná podpora akcionářů. Je to 
o každodenní běžné komunikaci, koordinaci projektů, 
zpětné vazbě a důležitém pocitu jednoty. 

Velké poděkování tak patří akcionářům i celému týmu 
našich kmenových i externích kolegů za množství 
práce věnované vodárenství na Zlínsku. 

V rámci mediace patří zvláštní poděkování vedení 
měst Fryšták a Otrokovice za trpělivost při hledání 
akceptovatelného řešení.

Water for all

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI  
A STAVU MAJETKU
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Zpráva  
nezávislého auditora  
o výsledku ověření  
účetní závěrky
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Rozvaha













VÝROČNÍ ZPRÁVA || ANNUAL REPORT    /  29 

Výkaz zisku  
a ztrát
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Přehled  
o peněžních tocích
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Přehled  
o změnách  

vlastního kapitálu
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Příloha  
k roční účetní závěrce  
za rok 2021
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Zpráva o vztazích  
mezi ovládající  
a ovládanou osobou



Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou 
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 

 

1. Ovládaná osoba: Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.  
Sídlo:  Zlín, tř. T. Bati 383, PSČ: 760 49 
Identifikační číslo:  49 45 45 61 
Obchodní rejstřík:  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl B, vložka 1169 
 

Složení představenstva k 31. 12. 2021: 

Předseda:     Ing. Svatopluk Březík 
Místopředseda:    Ing. Oldřich Kozáček 
Člen:      MVDr. Petr Hrnčiřík 
Člen:      Mgr. Václav Petrásek, LL.M., MBA 
Člen:     Vojtěch Trčka 
Člen:      Ing. David Vychytil 
Člen:     JUDr. Jiří Zicha Ph. D. 
 

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2021: 

Předseda:     Marek Novák, MBA 
Místopředseda:    Ing. Jaroslav Burkart  
Člen:     Mgr. Oldřich Hlaváček 
Člen:     Ing. Jaroslav Kaňa 
Člen:     Kamil Šimeček 
Člen:     Ing. Oldřich Tihelka 
 

2. Ovládající osoba: Statutární město Zlín 

Adresa:  Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 40 
Identifikační číslo:  00 28 39 24 

Způsob a prostředky ovládání: nakládání s hlasovacími právy na valné hromadě společnosti 

 

3. Propojené osoby mající vztah k osobě ovládané 
3a. Přehled obchodních společností a družstva s majetkovou účastí statutárního města Zlína 
k datu 31. 12. 2021 
 
Společnosti s rozhodujícím vlivem  
 
Název společnosti majetkový podíl v % 
Teplo Zlín, a. s. 100,00% 
Technické služby Zlín, s. r. o. 100,00% 
Technické služby Zlínsko, s. r. o.                          100,00% 
STEZA Zlín, spol. s r. o. 100,00% 
Správa domů Zlín, spol. s r. o. 100,00% 
Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o. 100,00% 
Lesy města Zlína, spol. s r. o. 100,00% 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o.* 87,00% 
Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. 100,00% 



  
  

 

 

* Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. – společný obchodní podíl statutárního města Zlína a obce Želechovice 
nad Dřevnicí ve výši 87% vyplývající z Dohody o majetkovém vypořádání uzavřené dne 8.10. 2010 mezi statutárním městem 
Zlínem a obcí Želechovice nad Dřevnicí, přičemž statutární město Zlín má ideální spoluvlastnický podíl ve výši 97,535609% a 
obec Želechovice ve výši 2,464391%. 
 
Společnosti s podstatným vlivem 

 
Název společnosti majetkový podíl v % 
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. 46,25%  
Berani Zlín, s.r.o. 49,00% 
Společnosti s menšinovým vlivem  
 
Název společnosti majetkový podíl v % 
Bytové družstvo Podlesí 0,03%  
 

3b. Složení portfolia akcií a majetkových účastí statutárního města Zlína v akciových 
společnostech k datu 31. 12. 2021 
 
Akciové společnosti 
 
Název společnosti Počet akcií  majetkový podíl v % 
Česká spořitelna, a.s. 1 0,00% 

3c. Obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí Statutárního města Zlína k datu 31. 
12. 2021 
 
Název společnosti majetkový podíl v % 
Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. 50,00%  
 

3d. Přehled příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Zlín k datu 31. 12. 2021 
 
Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 
Základní škola Zlín, Kvítková 4338 
Základní škola Zlín, Okružní 4685 
Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701 
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 
Základní škola Zlín, Slovenská 3076 
Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 
Základní škola Zlín, Komenského 78 
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790 
Základní škola Zlín, tř. Svobody 868 
Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 
Základní škola Zlín, Nová cesta 268 
Základní škola Zlín, Křiby 4788 
Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819 
Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778 
Mateřská škola Zlín, Potoky 4224 
Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660 
Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808 
Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222 



  
  

 

 

* Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. – společný obchodní podíl statutárního města Zlína a obce Želechovice 
nad Dřevnicí ve výši 87% vyplývající z Dohody o majetkovém vypořádání uzavřené dne 8.10. 2010 mezi statutárním městem 
Zlínem a obcí Želechovice nad Dřevnicí, přičemž statutární město Zlín má ideální spoluvlastnický podíl ve výši 97,535609% a 
obec Želechovice ve výši 2,464391%. 
 
Společnosti s podstatným vlivem 

 
Název společnosti majetkový podíl v % 
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. 46,25%  
Berani Zlín, s.r.o. 49,00% 
Společnosti s menšinovým vlivem  
 
Název společnosti majetkový podíl v % 
Bytové družstvo Podlesí 0,03%  
 

3b. Složení portfolia akcií a majetkových účastí statutárního města Zlína v akciových 
společnostech k datu 31. 12. 2021 
 
Akciové společnosti 
 
Název společnosti Počet akcií  majetkový podíl v % 
Česká spořitelna, a.s. 1 0,00% 

3c. Obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí Statutárního města Zlína k datu 31. 
12. 2021 
 
Název společnosti majetkový podíl v % 
Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. 50,00%  
 

3d. Přehled příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Zlín k datu 31. 12. 2021 
 
Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 
Základní škola Zlín, Kvítková 4338 
Základní škola Zlín, Okružní 4685 
Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701 
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 
Základní škola Zlín, Slovenská 3076 
Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 
Základní škola Zlín, Komenského 78 
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790 
Základní škola Zlín, tř. Svobody 868 
Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 
Základní škola Zlín, Nová cesta 268 
Základní škola Zlín, Křiby 4788 
Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819 
Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778 
Mateřská škola Zlín, Potoky 4224 
Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660 
Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808 
Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222 

  
  

 

 

Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285 
Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961 
Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056 
Mateřská škola Zlín, Slínová 4225 
Mateřská škola Zlín, SNP 4790 
Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514 
Mateřská škola Zlín, Luční 4588 
Mateřská škola Zlín, Dětská 4698 
Mateřská škola Zlín, Milíčova 867 
Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835 
Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206 
Mateřská škola Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21 
Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412 
Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141 
Mateřská škola Zlín, Kúty 1963 
Mateřská škola Zlín, Návesní 64 
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o., Tyršovo nábřeží 801 
Městské divadlo Zlín, p.o., tř. Tomáše Bati 4091 
ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o., Lukovská 112 
Plavecká škola Zlín, p.o., Hradská 888 
Linka SOS Zlín, p.o., Za Školou 570 
Kancelář architekta města Zlína, p.o., Soudní 1 
 

3e.    Přehled organizačních složek statutárního města Zlína k datu 31. 12. 2021 
 
Jídelna pro důchodce, Sv. Čecha 516, Zlín-Podhoří 
Jesle: Tyršovo nábřeží 747, Zlín 
 M. Knesla 4056, Zlín 
  Budovatelská 4820, Zlín 
Klubíčko, M. Knesla 4056, Zlín 
Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín 
Linka SOS, Zlín, Česká 4789, Zlín 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů SMZ JPO II / 1 se sídlem Hasičská zbrojnice Zlín-Prštné, 
Náves 636, 760 01 Zlín. 
ALTERNATIVA – kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín 

 

3f. Úloha ovládané osobě ve struktuře propojených osob 
 

Ovládaná osoba neplní v rámci struktury propojených osob specifickou úlohu ve vztahu 
k ostatním propojeným osobám. 

 

4. Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou 

4a.  Smluvní vztahy 

V uplynulém účetním období nebyly uzavřeny mezi ovládanou (Vodovody a kanalizace Zlín, 
a.s.) a ovládající osobou (Statutární město Zlín) žádné smlouvy. 



  
  

 

 

4b. Jiné právní úkony 

V uplynulém účetním období nebyly ve prospěch a v zájmu ovládající osoby učiněny žádné jiné 
právní úkony nad rámec běžných právních úkonů, uskutečňovaných ovládající osobou v rámci 
výkonu jejího práva většinového společníka ovládané osoby. 

4c. Jiná opatření, jejich výhody a nevýhody 

V uplynulém účetním období nebyla přijata žádná jiná opatření mezi ovládanou a ovládající 
osobou, která by byla učiněna v zájmu či na popud ovládající osoby nad rámec běžných 
opatření, uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající. 

4d. Poskytnutá plnění a protiplnění 

V uplynulém účetním období nebyla v zájmu či na popud ovládající osoby ovládanou osobou 
přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a 
protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako 
většinovému společníku ovládané osoby. 

4e. Újma 

V uplynulém účetním období nevznikla ovládané osobě žádná újma z titulu uzavření smluv, 
jiných právních úkonů, ostatních opatření a tudíž ani nebyla uzavřena žádná dohoda o její 
náhradě. 

 

5. Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami (propojené osoby) 
 

5a. Smluvní vztahy 
 
Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. neuzavřela v roce 2021 žádné smlouvy se 
společnostmi: 
 
Teplo Zlín, a.s. 
Technické služby Zlín, s.r.o. 
STEZA Zlín, spol s r.o. 
Správa domů Zlín, spol. s r.o.  
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. 
Lesy města Zlína, spol. s r.o. 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. 
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. 
Berani Zlín, s.r.o. 
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. 

 

5b. Jiné právní úkony 

V posledním účetním období nebyly učiněny mezi propojenými osobami ve prospěch                    
a v zájmu či na popud ostatních ovládaných osob žádné jiné právní úkony mimo rámec 
běžných právních úkonů uskutečňovaných propojenými osobami v rámci výkonu jejich práva.  

 

  
  

 

 

5c. Jiná opatření, jejich výhody a nevýhody 

V posledním účetním období nebyla učiněna jiná opatření mezi propojenými osobami, která 
by byla učiněna v zájmu či na popud ostatních ovládaných osob nebo uskutečněna na popud 
ovládanou osobou.  

5d. Poskytnutá plnění a protiplnění 

V posledním účetním období nebyla v zájmu či na popud propojených osob ze strany ovládané 
osoby přijata či uskutečněna žádná plnění a protiplnění.  

5e. Újma 

V posledním účetním období nevznikla ovládané osobě žádná újma z titulu uzavření smluv, 
jiných právních úkonů, ostatních opatření s ostatními ovládanými osobami a tudíž ani nebyla 
uzavřena žádná dohoda o její náhradě. 

 

6. Závěr 

Dle § 74 odst. 1 ZOK se za ovládající osobu považuje osoba, která může v obchodní korporaci 
přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Dle § 74 odst. 3 ZOK je vždy ovládající osobou 
většinový společník. Ve smyslu § 75 odst. 2 ZOK je konstruována vyvratitelná domněnka, která 
stanoví, že není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množstvím 
hlasovacích práv, má se za to, že osoba disponující alespoň 40% hlasovacích práv na určité 
osobě je ovládající osobou. 

V průběhu roku 2021 vystupovalo v pozici ovládající osoby společnosti Vodovody a kanalizace 
Zlín, a. s. Statutární město Zlín, se sídlem Zlín, Náměstí Míru 12, PSČ: 761 40, IČO: 00 28 39 24, 
které na všech valných hromadách disponovalo a hlasovalo více než 40 % hlasovacích práv.  

Ovládané osobě ze vztahu ovládání neplynou specifické výhody nebo nevýhody ani rizika. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Svatopluk Březík, v. r. 
předseda představenstva  
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Ing. Svatopluk Březík, v. r. 
předseda představenstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou za rok 2021 vypracovanou představenstvem a konstatuje, že nemá k této zprávě žádné 
výhrady. Dozorčí rada společnosti souhlasí se závěrem představenstva společnosti, že  
v rozhodném období nevznikla společnosti v důsledku uzavření smluv, ani plnění, či 
protiplnění ze strany společnosti, uvedených ve zprávě představenstva společnosti o vztazích 
mezi propojenými osobami za účetní období 2021, žádná újma.  

 
 

 
 
Marek Novák, v. r. 
předseda dozorčí rady 
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Marek Novák, v. r. 
předseda dozorčí rady 
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