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ABSTRAKT  
Bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou výkonnostních ukazatelů vybraných 

vodárenských společností v ČR. V první části je uvedeno stručné seznámení s problematikou 

benchmarkingu pro vodárenské společnosti. Ve druhé části práce jsou zpracovány základní a 

doplňkové ukazatele pro vybrané vodárenské společnosti, analýza vybraných společností 

včetně historického vývoje. V této práci jsou zpracována data od roku 2011 do roku 2014.   
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ABSTRACT 
Bachelor thesis deals with comparative analysis of performance indicators of selected 

water supply companies in the country. The first part is a brief introduction to the issue of 

benchmarking for water companies. In the second part are basic and supplementary indicators 

for selected water companies, analysis of selected companies, including historical development. 

In this work are processed data from 2011 to 2014. 

 

KEYWORDS 
Benchmarking, application WaBe, performance indicator 

 



 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP 
FOGL, Jiří. Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR. Brno, 2016 56 s. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního 

hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. 



 

 

PROHLÁŠENÍ  
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 

použité informační zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne …………………. 

 

 

 

       ……………………………… 

         Podpis autora 

             Jiří Fogl 



 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce doc. Ing. Ladislavu Tuhovčákovi, CSc. za 

ochotu, odborné vedení a poskytnuté podklady nezbytné pro kvalitní zpracování této práce.  



Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR   Jiří Fogl 
Bakalářská práce 

 

8 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ............................................................................................................... 10 

2 AKTUÁLNÍ STAV BENCHMARKINGU VODÁRENSKÝCH SPOLE ČNOSTÍ . 11 

2.1 V zahraničí ................................................................................................................................................ 11 
2.1.1 EurEau ............................................................................................................................................ 11 
2.1.2 European Benchmarking CO-operation .......................................................................................... 12 
2.1.3 IBNET ............................................................................................................................................ 14 
2.1.4 IWA ................................................................................................................................................ 17 

2.2 V České republice .................................................................................................................................... 18 
2.2.1 Benchmarking ................................................................................................................................. 19 
2.2.2 Projekt WaBe .................................................................................................................................. 23 

3 STANOVENÍ VYBRANÝCH UKAZATEL Ů PRO VYBRANÉ VODÁRENSKÉ 
SPOLEČNOSTI ........................................................................................................ 28 

3.1 Z veřejných dat organizace SOVAK ...................................................................................................... 29 

3.2 Kompletní doplnění dat u konkrétních vodárenských společností ...................................................... 30 
3.2.1 Legenda zdrojů získaných ukazatelů .............................................................................................. 30 
3.2.2 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. .............................................................................................. 30 
3.2.3 Ostravské vodárny a kanalizace, a. s............................................................................................... 33 
3.2.4 Pražské vodovody a kanalizace, a. s. .............................................................................................. 35 
3.2.5 Vodárna Plzeň, a. s. ........................................................................................................................ 37 

3.3 Srovnání vybraných vodárenských společností ..................................................................................... 39 
3.3.1 Počet zásobovaných obyvatel na přípojku ...................................................................................... 39 
3.3.2 Počet přípojek na 1 km vodovodního řadu ..................................................................................... 40 
3.3.3 Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu .......................................................................................... 41 
3.3.4 Zisk na objem VVR ........................................................................................................................ 42 

4 ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZATEL Ů .......................................................... 45 

4.1 Specifická spotřeba vody fakturovaná domácnostem za rok 2014 ...................................................... 45 

4.2 Hustota přípojek v roce 2014 .................................................................................................................. 46 

4.3 Cena vodného v roce 2014 ....................................................................................................................... 46 

4.4 Ztráty vody v roce 2014 ........................................................................................................................... 48 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................. 50 

6 POUŽITÁ LITERATURA ................................ .................................................. 51 

SEZNAM TABULEK .................................... ............................................................ 52 

SEZNAM GRAFŮ ..................................................................................................... 53 



Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR   Jiří Fogl 
Bakalářská práce 

 

9 

 

SEZNAM OBRÁZK Ů ............................................................................................... 54 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů .................................................... 55 

SUMMARY ............................................................................................................... 56 

  

 



Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR   Jiří Fogl 
Bakalářská práce 

 

10 

 

1  ÚVOD 
Ohledně téma bakalářské práce jsem si vybral srovnávací analýzu vybraných vodárenských 

společností v ČR. Hlavním důvodem bylo, že jsem chtěl poznat strukturální složení 

vodárenských firem v ČR. Dalším důvodem bylo seznámení se s problematikou 

benchmarkingu jak u nás, tak i v zahraničí. Celá práce spočívá především v získávání dat přímo 

od daných společností nebo ve veřejně dostupných datech, např. webové stránky, SOVAK, 

z veřejného rejstříku a sbírky listin ministerstva spravedlnosti a následným zpracováním a 

srovnáním jednotlivých ukazatelů u konkrétních společností. Pro danou problematiku je klíčová 

aplikace WaBe, která je volně dostupná na internetových stránkách a umožňuje srovnávat 

společnosti dle zadaných kritérií. Této aplikaci bude věnována část bakalářské práce v popisu 

aktuálního stavu benchmarkingu a v ukázce srovnávací analýzy. V celé práci budou používána 

získaná data od roku 2011 až do roku 2014, v ojedinělém případě jsou použita i data z roku 

2008, jež se týkají historického srovnání.  

V další části práce jsem si vybral konkrétní společnosti, u kterých bude zobrazeno podrobné 

zpracování všech získaných dat. Všechny vybrané společnosti jsem volil tak, aby pokryly 

celoplošně území ČR a zohlednil jsem počet zásobovaných obyvatel. U některých je provedena 

analýza mezi jednotlivými společnostmi. Pro všechny společnosti, které jsou v aplikaci WaBe 

zpracovány, je v závěru práce provedena srovnávací analýza. Jedním z hlavních cílů této 

bakalářské práce je doplnit všechna data do roku 2014. 
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2  AKTUÁLNÍ STAV BENCHMARKINGU 
VODÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 

V této kapitole se zabývám aktuálním stavem hodnocení a ukazateli, které posuzují 

jednotlivé organizace v České republice nebo v Evropě. Problematika benchmarkingu je 

v současnosti velmi důležitá, protože společnostem umožňuje zlepšení kvality výroby a 

finanční chod společnosti.  

2.1 V ZAHRANI ČÍ 
Na světě existuje mnoho organizací, které se zabývají problematikou benchmarkingu a 

stanovením výkonnostních ukazatelů. Mezi nejvýznamnější patří organizace EurEau, EBC, 

IWA a IBNET, o kterých je více shrnuto v následující kapitole. 

2.1.1 EurEau 
EurEau je hlas evropského vodohospodářského sektoru, který zaměstnává asi 500 000 lidí. 

Evropský sektor vody významně přispívá k ekonomice Evropy. EurEau představuje odpadní a 

pitnou vodu ze soukromého i veřejného sektoru poskytovanou z 28 zemí Evropy. Jejich členové 

jsou národním sdružením vodohospodářských služeb v Evropě. V EurEau předávají národní 

vodu profesionálům, kteří se dohodnou s pozicí Evropského vodního průmyslu z hlediska řízení 

kvality vody, využívání zdrojů a přístup k vodě pro evropské občany a podniky. 

Benchmarking je zásadní metoda pro měření a poskytování pohledu na výkon. Je 

nejužitečnější jako vnitřní nástroj řízení pro poskytovatele vody a služby odpadních vod. Také 

je vyvinuta jako nástroj pro orgány veřejné a regulační správy, neustále se učit a zlepšovat 

služby. Existuje již mnoho úspěšných iniciativ benchmarkingu, ať už existujících nebo 

vyvíjených na úrovni členských států i na úrovni EU a na celosvětové úrovni. Úspěšná iniciativa 

benchmarkingu se doposud zaměřuje na organizační účinnost, využívání zdrojů, kvalitu, 

životního prostředí a výsledků. EurEau se domnívá, že vytvoření nové srovnávací analýzy na 

evropské úrovni by jen zbytečně přidalo další vrstvu na již existující veřejně dostupnou 

iniciativu. [1] 

Členové EurEau jsou plně přesvědčeny k veřejné transparentnosti. To umožňuje 

zákazníkům a zúčastněným stranám dosáhnout cíle, jak zlepšit povědomí o vodních 

záležitostech a možnost vyjádřit svůj zájem, nápady a očekávání. Každopádně rozšíření nebo 

zvýšení benchmarkingu z hlediska transparentnosti a zvýšení napojení zákazníků není 

výlučným ani ideálním řešením. V první řadě je zájem zákazníků a zúčastněných subjektů na 
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vlastních specifických místních záležitostech jako je kvalita pitné vody, cena a zákaznický 

servis. Srovnání vodohospodářských služeb v jiných oblastech státu může být pro některé 

zákazníky užitečné, ale vykazují velmi malý zájem o srovnání služeb s jinými členskými 

oblastmi. [1] 

Benchmarking na národní úrovni 
Organizace a regulace vodohospodářských služeb je výlučná pravomoc členských států. 

Evropské vodní nástroje byly použity benchmarkingem buď dobrovolně, nebo z důvodu 

zákonných požadavků týkajících se více než 25 let. Od roku 1990 byly tyto aktivity vyvinuty 

institucionaliznějším způsobem se zlepšením kvality služeb. Například v Holandsku zavedení 

dobrovolného srovnávání zvýšilo účinnost o 35 % a přineslo vysokou spokojenost zákazníků 

7,7 z 10. Mnoho srovnávací iniciativy probíhá po celé Evropě na národní úrovni, kde jsou vodní 

nástroje v porovnání s ostatními v jejich zemi. Tyto iniciativy mohou být prováděny národní 

asociací nebo ve spolupráci s regulačními orgány. Cílem provádění tohoto nástroje je zaručit 

dobrý nebo dokonce lepší výkon pro své zákazníky. V mnoha členských státech jsou 

realizovány různé formy benchmarkingu v sektoru vodohospodářských služeb. 

V benchmarkingu na národní úrovni se snaží kromě Holandska zapojit také Německo, Anglie, 

Belgie, Dánsko, Finsko a Španělsko. [1] 

Benchmarking na mezinárodní úrovni 
Existují různé přístupy ke srovnávání, které již existují nebo jsou dále rozvíjeny 

prostřednictvím úspěšné mezinárodní spolupráce. Tento oddíl uvádí příklady, které většina 

členu EurEau podporuje a podílí se na ni. Všeobecně je benchmarking dobrovolný proces 

v závislosti na zájmu, ochotě a schopnosti účastníků. V tomto smyslu by komunikace kolem 

výsledků benchmarkingu měla být definována účastníky. Hlavně by měla zůstat v anonymitě, 

aby se zabránilo nežádoucím účinkům, především k ochraně účastníků, jejichž potřebou je 

získat vyšší standardy před veřejným obviňováním. Celou touto problematikou se zaobírá 

organizace International Water Association (IWA), European Benchmarking Cooperation 

(EBC), World Bank – IBNET a další. Některé z nich jsou blíže představeny v následujících 

kapitolách. [1] 

2.1.2 European Benchmarking CO-operation 
Od roku 2007 EBC provádí mezinárodní program benchmarkingu pro evropské společnosti 

z oborů vodovodů a kanalizací, s cílem zlepšit služby. V roce 2015 EBC uspořádala již devátý 
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mezinárodní benchmarking. Je zaměřen spíše na západní Evropu a zúčastnilo se jej 43 účastníků 

ze 17 různých zemí, z toho tři účastníci pochází mimo Evropu (Japonsko, Singapur a Spojené 

státy). [2] 

 

Obr. 2.1 Účastníci benchmarkingového projektu 2015 [2] 

 

EBC nabízí tři různé stupně účasti (základní, standardní a pokročilé), aby program 

benchmarking byl přístupný pro všechny typy vodárenských společností bez ohledu na to, zda-

li používají pokročilá nebo základní data. Aby bylo dosaženo údajů vysoké úrovně, EBC 

podporuje účastníky prostřednictvím asistenční služby. 

Jako vždy zaměřila EBC největší pozornost na kvalitu dat. Počáteční fází je shromažďování 

dat s několika online kontrolami. Předložené údaje pak byly předmětem tří kolové analýzy a 

korekce, což vedlo k ověření údajů, které byly použity do výročních zpráv vodárenských 

společností. Jako každý rok, tak i v roce 2015 bylo vytvořeno několik hlášení a otázek pro 

zpřesnění benchmarkingu.  

Výkonnostní ukazatele jsou rozděleny do pěti oblastí: 

• Kvalita vody; 

• spolehlivost; 
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• kvalita služeb; 

• udržitelný rozvoj; 

• finance a efektivita. [2] 

Současná veřejná zpráva zobrazuje pouze podmnožinu dostupných výkonnostních ukazatelů 

pitné vody pro ilustraci klíčových poznatků. V ideálním případě by měla skupina, která 

porovnává výkonnostní ukazatele, v průběhu času stejná. Avšak tato skupina nástrojů, která se 

zúčastnila v roce 2015, se od té v minulých letech liší. Proto aktuální výsledky nelze srovnávat 

s těmi z minulých let. V jednotlivých výročních zprávách je možné sledovat vlastní 

výkonnostní změny, tak i změny jejich vrstevníků.  

Přehled výkonnostních ukazatelů, které byly srovnány pro všechny účastníky projektu EBC: 

• Pokrytí obyvatelstva (%); 

• kvalita dodávané vody (%); 

• počet poruch (počet/100 km); 

• ztráty vody na délku vodovodní sítě (m3/km/den); 

• servisní stížnosti na přípojky (stížnosti/1000 přípojek); 

• podíl účtu za vodu v jednorázovém příjmu domácností (%); 

• spotřeba elektřiny za m3 produkované vody (kWh/m3); 

• klimatická zátěž č. 2 za m3 přímých výnosů pitné vody (kg CO2-eq./m3); 

• opravy sítí (%/rok); 

• pokrytí celkových nákladů; 

• průměrné ceny pro přímou spotřebu (€/m3); 

• personální intenzita (počet zaměstnanců/1000 přípojek). [2] 

2.1.3 IBNET 
IBNET je veřejně dostupný webový server, který poskytuje prostředky a sadu nástrojů pro 

vodohospodářské společnosti, k rozvíjení národního nebo regionálního seskupení za účelem 

provádění pravidelných činností. IBNET poskytuje benchmarking pro místní iniciativy, aby 

mohli provádět mezinárodní srovnání zpřístupněním snadno použitelných funkcí a dotazů. 

IBNET podporuje a propaguje dobré srovnávací postupy mezi vodohospodáři po celém světě 

tím, že: 

• Poskytuje poradenství o ukazatelích, definicích a metodách sběru dat; 
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• poskytuje poradenství při zřizování národních nebo regionálních systémů 

benchmarkingu;   

• umožňuje nástroje k provádění srovnávání výkonnosti;  

• usnadnění přístupu veřejnosti k výkonnostním datům vodních nástrojů. [3] 

Benchmarking na místní, národní i mezinárodní úrovni pomáhá vodohospodářským 

společnostem pomocí nástrojů najít porovnání pro identifikaci a sdílení osvědčených postupů, 

nových poznatků a zajištění neopomíjení v důležité práci při poskytování vody svým 

zákazníkům. IBNET hraje důležitou roli jako prostředník pro sdílení osvědčených postupů mezi 

vodohospodáři napříč celým světem a za poskytování informací pro všechny ty, kteří pracují 

v tomto odvětví, ať už se jedná o finanční agentury, konzultanty, profesory a hlavně manažery 

vodohospodářských společností. IBNET není jenom o sbírání a zobrazování výkonnostních 

výsledků. Nabízí funkce a zařízení, které poskytují mezinárodní zdroj pro srovnávání v oblasti 

zásobování vodou. Kromě základních vlastností z výkonnostních výsledků z mnoha světových 

vodovodních a kanalizačních společností IBNET poskytuje: 

• Definice dat a informace o ukazatelích; 

• prostředky benchmarkingu – poradenství ohledně jak na srovnávací analýzu, 

zkušenosti druhých a informace o osvědčených postupech; 

• kontaktní adresy na ostatní zapojené společnosti do procesu benchmarkingu; 

• odkazy na jiné webové stránky. 

Přesto řazení a porovnání informací o nákladech a výkonu mezi společnostmi a mezi zeměmi 

je klíčovým prvkem IBNET. Hodnota IBNET se zvyšuje s každým novým společníkem, který 

poskytuje informace o výkonu a stává se účastníkem IBNET. [3] 

Benchmarking 
Poskytování srovnávacích informací a jeho využití v benchmarkingu se stalo důležitým 

nástrojem řízení pro manažery a odborníky ve vodním hospodářství. Benchmarking a znalosti 

osvědčených postupů jsou důležité pro všechny vodohospodáře: 

• Benchmarking pomáhá manažerům pochopit výkonnost jejich ukazatelů 

v porovnání s ostatními; 

• benchmarking usnadňuje sílení informací o osvědčených postupech a podporuje 

rozhodnutí ke zlepšení výkonnosti. 
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Jestliže definice dat jsou sdíleny a používány dostatečným počtem účastníků, tak tato 

síť bude přidanou hodnotou pro všechny uživatele, díky kterým jim poskytne užitečné a 

mezinárodní srovnávací informace. Nástroje od IBNET budou k dispozici v angličtině, 

španělštině a ruštině a zahrnují následující prostředky: 

• Soubor klíčových ukazatelů, na nichž mohou účastníci vytvářet svůj vlastní 

přizpůsobený měřící a monitorovací systém; 

• kompletní seznam dat s pevnými definicemi; 

• sběr dat do sytému, který počítá s kompletním souborem ukazatelů; 

• metody pro sdílení informací o benchmarkingu. 

Smyslem benchmarkingu je vyhledávat a identifikovat osvědčené postupy v jakékoli 

oblasti s cílem zavedení odpovídajících osvědčených postupů a zlepšení výkonnosti. 

Shromažďování údajů není srovnávání, ale je nedílným krokem při srovnávací cestě k lepšímu 

výkonu. Je důležité pochopit dva základní typy benchmarkingu, které jsou používány: 

• Metric Benchmarking – je kvantitativní měření výkonnosti ve srovnání s jinými 

organizacemi v čase, za použití klíčových ukazatelů výkonnosti, které existují 

v IBNET Toolkit; 

• Process Benchmarking – je analýza řízení za užití vlastních obchodních procesů a 

porovnání se vzorovými výkonnostními ukazateli v těchto procesech. 

Metric benchmarking přináší informace pro nástroj k identifikování oblastí, kde je patrný 

výkonnostní rozdíl. To se obvykle nestane, ovšem kdyby došlo ke složitému sběru dat, potom 

poskytuje chápání vysvětlujících faktorů. Tyto faktory, jako fyzikální charakteristiky, zeměpis, 

počasí a obyvatelstvo jsou klíčem k porozumění z hlediska rozdílu výkonu.  

Process benchmarking se snaží využít informace, které vycházejí z metrického 

benchmarkingu, základu snižování zdánlivých rozdílů ve výkonnosti. Process benchmarking je 

analýza společností, které vlastní obchodní činnosti a porovnává je s ostatními organizacemi a 

jejich příkladnými výkonostmi v těchto procesech. U této definice je důležité dodat, že adaptace 

těchto procesů společnostem s vlastními okolnostmi a pozdější realizace s těmito úpravami. 

Bez realizace se nakonec ničeho nedosáhne. Realizace je životně důležitá pro jakýkoliv 

benchmarking a vůle ke změně praktik a realizací změn pro dobrou prezentaci ze začátku každé 

analýzy. [3] 
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Výkonnostní ukazatele 
Ukazatele v IBNET Toolkit jsou prezentovány v rámci řady čísel. Byly vyvinuty po 

diskuzích s širokým výběrem vodohospodářských odborníků. Pravděpodobně dostupnost údajů 

bylo rozhodujícím faktorem při výběru ukazatelů. Ukazatele jsou stanoveny podle následujících 

kategorií: 

• Servisní podpora   

• Spotřeba a výroba vody  

• Ztráty vody   

• Postupy měření  

• Výkon potrubí v síti  

• Náklady a personální obsazení 

 

• Kvalita služeb 

• Fakturace a výběr peněz 

• Finanční výkonnost  

• Aktiva 

• Cenová dostupnost služeb 

• Procesní ukazatele 

 

Soubor nebude a není určen ke splňování potřeb všech zúčastněných stran ve vodním 

hospodářství. Takové komplexní měřící soupravy by měly být sepsány na mnoha stránkách 

ukazatelů, datových položek a jejich přidružených definic. Většina nástrojů však bude mít 

přínos z vědomí, jak si vedou v každé z těchto základních poměrů, jak se jejich poměry 

v průběhu času pohybují a jejich srovnání se svými vrstevníky na národní i mezinárodní úrovni. 

Očekává se, že každý nástroj posílí tento základní soubor tím, že přidá své vlastní specifické 

ukazatele. Tyto ukazatele by mohly uvažovat o dodatečné pracovní síle, nákladech, 

financování, kvalitě služeb nebo otázky, které mají zvláštní význam pro společnosti a jejich 

akcionáře. [3] 

2.1.4 IWA 
International Water Association (IWA) je globální síť vodohospodářských odborníků, kteří 

se zabývají spojitostí mezi výzkumem a praxí. Praxe zahrnuje všechny aspekty koloběhu vody. 

Členství IWA zahrnuje 10 000 jednotlivců a 500 řádných členů, kteří pracují ve 130 zemích 

světa. Sdružení se snaží propojit vodohospodářské odborníky po celém světě a vyvíjet efektivní 

a setrvalý přístup k vodohospodářskému managementu. Velikost organizace IWA spočívá 

v profesní a geografické rozmanitosti svých členů, kteří jsou lídři ve svém oboru a představují 

je: 

• Výzkumní pracovníci – při začátku řešení; 

• společnosti - hospodaření s vodními službami po celém světě; 
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• konzultanti – problém připojovaných lidí s poskytovateli řešení; 

• průmysl - vytváření trvale udržitelných řešení; 

• regulátory - ochrana veřejného zdraví; 

• výrobci zařízení - převádění myšlenek na produkty. [4] 

Struktura sítě IWA je tvořena tak, aby podporovala vícestupňovou spolupráci mezi svými 

členy různých skupin a byla schopná podělit se o přínos znalostí ohledně vody a řízení po celém 

světě. Cílem sdružení je, aby správné kontakty ve správný čas sdílely špičkové výstupy 

z výzkumu a praxe, které umožňují vodohospodářskému úseku formovat budoucnost. [4]  

IWA strategie 
Činnost a práce členů IWA vychází ze zavedených mechanismů, jako je vytváření 

odborných a pracovních skupin nebo konferencí. Konference jsou doplněny řadou aktivit, které 

se rozdělují do strategických témat a programů, jejichž návrh je proveden tak, aby usnadnil 

zapojení členů do oblasti otázek, které jsou pro danou oblast vodohospodářství považovány za 

kritické. [5] 

• Města budoucnosti – vývoj nových modelů s vysoce výkonnými 

vodohospodářskými službami ve stávajících a nových městech po celém světě; 

• správa společnosti a jejich majetku, aktivace společností pro splnění měnící se 

servisní výzvy a splnění určených cílů v rozvojových zemí. Tento program zaujímá 

vše o strategickém řízení aktiv na provoz a údržbu; 

• věda a aplikace vodního hospodářství – vývoj v základním poznání vědy o vodě, 

výzkumu a technologie rozvoje. Obzvláště se jedná o souvislost s odkanalizováním, 

čištěním odpadních vod a nakládání s dešťovými vodami; 

• voda a zdraví – IWA řídí místní úrovně povědomí a zapojení komunity na 

problematiku kvality vody po celém světě jako prostředek, jak obstarat větší 

pochopení významu jakosti vody ve všech hlediscích veřejného života; 

• voda, klimatické podmínky a energetika – rozvoj strategií pro přizpůsobení a 

optimalizaci vodohospodářských služeb v rámci vývoje populace, klimatických 

změn a s tím i souvisejících energetických následků. [4] 

2.2 V ČESKÉ REPUBLICE 
O problematiku benchmarkingu se v České republice zajímá Ministerstvo zemědělství, které 

vydalo metodiku pro stanovení výkonnostních ukazatelů. Další organizací, která se zabývá 
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analýzou je projekt WaBe. Hlavní naplní projektu je aplikace WaBe, do které jsou vkládány 

aktuální data z vodárenských společností. 

2.2.1 Benchmarking 
Benchmarking je systematický proces pro identifikaci, obeznámení a přijetí úspěšných 

prostředků, metod a postupů pro srovnávané subjekty. Typicky se jedná o souvislý nebo 

opakující se proces. Hlavním cílem benchmarkingu je zlepšení činnosti zúčastněných, 

srovnávaných subjektů. Poskytuje prostředky pro zlepšení technických a ekonomických 

procesů. Hlavním cílem pro obor vodního hospodářství je zlepšení funkčnosti, kvality, 

zákaznického servisu, udržitelnosti a ekonomické efektivity. Výsledky se pak využijí pro 

zlepšení kvality poskytovaných služeb. 

Benchmarking můžeme rozdělit na tři části: 

• Vnitřní (interní); 

• vnější (externí); 

• mezinárodní.  

Vnitřní benchmarking je používán u velkých společností, kde se zjišťují techniky a přístupy 

k práci uvnitř společnosti a snaží se dojít k vyššímu společnému standardu. Vnější 

benchmarking je používán u malých a středních společností. Porovnává metody s konkurencí a 

poskytuje příležitost učit se od organizací, které patří na špici ve svém oboru. Mezinárodní 

benchmarking se využívá tam, kde se vybírají partneři z různých zemí vzhledem k nadnárodní 

povaze organizace nebo služeb. 

Benchmarking lze rozdělit na jednotlivé typy podle uplatněného přístupu: 

• Porovnávání strategií; 

• porovnávání výkonů; 

• porovnávání procesů; 

• funkční (druhový) benchmarking; 

• vnitřní, vnější a mezinárodní benchmarking. [6] 
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Před zahájením benchmarkingového projektu musí být uskutečněn výběr modelu 

benchmarkingu. [7] 

 
Obr. 2.2 Model benchmarkingu [7] 

Schéma znázorňuje postup realizace benchmarkingu pro potřeby regulace, která upravuje 

podmínky, aby fungoval sektor vodovodů a kanalizací. To znamená, že o výsledcích 

benchmarkingu budou poskytovány informace o odlišných částech, aspektech trhu vodovodů a 

kanalizací a o jejich odezvě na jednotlivé zásahy a usměrnění ze strany regulátora. Z tohoto 

důvodu je důležité zajistit nejlepší odpovídající hodnoty benchmarkingu a maximální 

efektivity, aby regulace splňovala cíle benchmarkingu navázat na cíle regulátora. Cíle 

benchmarkingu se uskuteční prostřednictvím sledování ukazatelů, které budou stanovovat, jak 

a do jakého rozsahu pozorované subjekty reagují na potřeby regulátora. Z toho vyplývá, že se 

benchmarking bude realizovat tak, jak stanoví regulátor. V tom případě se uskuteční fáze sběru 

a verifikace dat, po které bude prováděna analýza, vyhodnocení dat a jejich prezentace. 

Všechny výsledky zúčastněných stran budou prezentovány prostřednictvím ročenky vydané 

MZe. [7] 
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Výkonnostní ukazatele 
Výkonnostní ukazatele pro jednotlivé benchmarkingové projekty se budou lišit podle cílů 

těchto projektu. V tab. 2.1 jsou uvedeny možné ukazatele pro pitnou vodu, zvláště jsou v ní 

uvedeny i cíle benchmarkingu. [7] 

Tab. 2.1 Ukazatele pro pitnou vodu včetně stanovení cílů [7] 
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2.2.2 Projekt WaBe        
V letech (2006 – 2008) byl Ústavem vodního hospodářství obcí řešen projekt s názvem 

„Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností“, který 

byl řešen v rámci programu MŠMT-COST. [8] 

 

Obr. 2.3 WaBe – logo projektu [9] 

 

Struktura projektu: 

• PM1 – Návrh souboru výkonnostních ukazatelů 

• PM2 – Metodika pro odhad, výpočet a výklad jednotlivých výkonnostních ukazatelů 

• PM3 – Vývoj nástroje „WaBe“ (Water Benchmarking) pro srovnávání a benchmarking  

• PM4 – Testování a ověření nástroje „WaBe“ na reálné vodovodní síti a pro reálnou 

provozní společnost 

• PM5 – Řízení a prezentace projektu [9] 

Hlavním cílem bylo vytvoření veřejně přístupné internetové aplikace „WaBe“, která 

umožňuje prezentaci vybraných ukazatelů pro jednotlivé společnosti. Další možností je 

srovnání vybraných společností navzájem podle zvolených kritérií a dokonce umožňuje i 

přehled historického vývoje. [8] 

Výkonnostní ukazatele  

Definice pojmu výkonnostní ukazatel je: „Výkonnostní ukazatele (angl.. Performance 

Indicators, zkr. PI’s) jsou měřítka, s jejichž využitím lze mapovat rozvoj a nedostatky 

společnosti.“ 

V rámci projektu WaBe byly zavedeny ukazatele, které jsou obvyklé v ČR. Byly rozděleny 

na tři typy ukazatelů: 

• základní ukazatele 

• doplňkové ukazatele  
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• výkonnostní ukazatele – jsou dále rozděleny na výrobní, personální, ekonomické a 

doplňkové. 

     Zavedený soubor se skládá z 60 ukazatelů, pro které byla vytvořena metodika jejich 

stanovení včetně definice jejich vstupních dat. V tab. 2.2 a 2.3 je uveden přehled všech 

výkonnostních ukazatelů, které jsou v aplikaci WaBe používány. [8] 

Tab. 2.2 Přehled základních a doplňkových ukazatelů [9] 

Kód název jednotka výpočet 

Základní ukazatele 
Z1  Počet zásobovaných obyvatel  obyv. * 
Z2 Délka vodovodních řadů km * 
Z3 Počet vodovodních přípojek  příp. * 
Z4 Voda vyrobená k realizaci (VVR)  tis. m3/rok D9+D11-D10 
Z5 Voda fakturovaná celkem (VFC)  tis. m3/rok D12+D13 
Z6 Voda nefakturovaná (VNF)  tis. m3/rok Z4-Z5 
Z7 Ztráty vody  tis. m3/rok * 
Z8 Celkový počet zaměstnanců společnosti  zam. * 
Z9 Vodné (včetně DPH) Kč/m3 * 

Z10 Vodné a stočné (včetně DPH) Kč/m3 * 
Z11 Základní jmění tis. Kč * 
Z12 Výnosy celkem tis. Kč * 
Z13 Osobní náklady tis. Kč * 
Z14 Zisk po zdanění tis. Kč * 

Doplňkové ukazatele 
D1 Délka vodovodních přípojek  km * 
D2 Hustota přípojek  příp./km Z3/Z2 
D3 Počet osazených vodoměrů  No. * 
D4 Počet čerpacích a přečerpávacích stanic  No. * 
D5 Počet úpraven vod  No. * 
D6 Výkon úpraven vod  m3/den * 
D7 Počet vodojemů  No. * 
D8 Celková kapacita vodojemů  m3 * 
D9 Voda vyrobená tis. m3/rok * 
D10 Voda předaná  tis. m3/rok * 
D11 Voda převzatá  tis. m3/rok * 
D12 Voda fakturovaná domácnostem (VFD)  tis. m3/rok * 
D13 Voda fakturovaná ostatním odběratelům (VFOO)  tis. m3/rok * 
D14 Zaměstnanci na úseku pitné vody  zam. * 
D15 Výnosy z vodného tis. Kč * 
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Tab. 2.3 Přehled výkonnostních ukazatelů [9] 
Výkonnostní ukazatele  

výrobní  
U101 Průměrná denní spotřeba vody 

vyrobené k realizaci  
l/s 1000000*Z4/31536000 

U102 Voda vyrobená k realizaci na přípojku  m3/příp./rok 1000*Z4/Z3 

U103 Voda vyrobená k realizaci na 1 km 
vodovodního řadu 

m3/km/rok 1000*Z4/Z2 

U104 Voda nefakturovaná z VVR % (Z6/Z4)*100 

U105 Voda nefakturovaná na přípojku  m3/příp./rok 1000*Z6/Z3 

U106 Voda nefakturovaná na 1 km 
vodovodního řadu 

m3/km/rok 1000*Z6/Z2 

U107 Ztráty vody na přípojku m3/příp./rok 1000*Z7/Z3 

U108 Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 1000*Z7/Z2 

U109 Specifická spotřeba vody vyrobené k 
realizaci  

l/obyv./den 1000000*Z4/(365*Z1) 

U110 Specifická spotřeba vody fakturované 
celkem  

l/obyv./den 1000000*Z5/(365*Z1) 

U111 Specifická spotřeba vody fakturované 
domácnostem 

l/obyv./den 1000000*D12/(365*Z1) 

U112 Specifická spotřeba vody nefakturované  l/obyv./den 1000000*Z6/(365*Z1) 

personální  
U201 Voda vyrobená k realizaci na 

zaměstnance společnosti 
tis. m3/zam./rok Z4/Z8 

U202 Voda vyrobená k realizaci na 
zaměstnance v oblasti pitné vody 

tis. m3/zam./rok Z4/D14 

U203 Počet zásobených obyvatel na 1 
zaměstnance společnosti  

obyv./zam. Z1/Z8 

U204 Počet zásobených obyvatel na 1 
zaměstnance společnosti na úseku 
pitné vody  

obyv./zam. Z1/D14 

U205 Počet zaměstnanců na 1000 přípojek  zam./1000příp. 1000*Z8/Z3 
U206 Počet zaměstnanců na 100 km 

vodovodních řadů 
zam./100km 100*Z8/Z2 

ekonomické  
U301 Výnosy na zaměstnance společnosti tis. Kč/zam. Z12/Z8 
U302 Výnosy na 1 km vodovodního řadu Kč/km  1000*Z12/Z2 
U303 Průměrné měsíční náklady na 

zaměstnance 
Kč/zam./měs. Z13/Z8/12*1000 

U304 Zisk na zaměstnance společnosti tis. Kč/zam. Z14/Z8 
U305 Zisk na objem VVR Kč/tis. m3 Z14/Z4*1000 

dopl ňkové  
U401 Voda nefakturovaná na zásobeného 

obyvatele  
m3/obyv./rok 1000*Z6/Z1 

U402 Ztráty vody na zásobeného obyvatele m3/obyv./rok 1000*Z7/Z1 
U403 Vlastní spotřeba m3/obyv./rok Z6-Z7 
U404 Celkový zásobní objem vodojemů k 

průměrné denní spotřebě vody 
vyrobené k realizaci  

% (1000*D8/(U101*3600*24))*100 

U405 Celková kapacita vodojemů na 
obyvatele  

m3/obyv. D8/Z1 

U406 Celková kapacita vodojemů na 1 km 
vodovodního řadu 

m3/km D8/Z2 

U407 Podíl zaměstnanců působících v oblasti 
pitné vody  

% (D14/Z8)*100 
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Aplikace WaBe 
V rámci řešeného projektu byla aplikace WaBe od počátku vyvíjena jako veřejně přístupná 

webovská aplikace z adresy www.wabe.cz. Aplikace spravuje vložená data, provádí výpočet 

výkonnostních ukazatelů a především má dvě klíčové funkce: „prezentace společnosti“ a 

„srovnávací analýza“. 

Na Obr. 2.4 WaBe – prezentace společnosti je představen režim „prezentace společnosti“, 

ve které jsou uvedeny základní informace o společnosti, hodnoty zvolených ukazatelů a je 

především možné sledovat i vývoj vybraných ukazatelů v čase. [8] 

 
Obr. 2.4 WaBe – prezentace společnosti [9] 
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 V režimu „srovnávací analýza“ je možnost provádět pro vybrané vodárenské 

společnosti srovnání u jednotlivých ukazatelů nebo pro celou zvolenou skupinu za daný rok. 

Ukázka pro srovnání vybraných společností je na Obr. 2.5 WaBe – srovnávací analýza. [8] 

 
Obr. 2.5 WaBe – srovnávací analýza [9] 

V budoucnu se plánuje rozšíření některých funkcí aplikace např. o možnosti srovnávání 

hodnot ukazatelů s doporučenými hodnotami. Také je potřeba vylepšit grafické a uživatelské 

rozhraní aplikace. Očekává se, že ve spolupráci Nadačního fondu prof. Šerka s ÚVHO se budou 

data i nadále aktualizovat pro nadcházející roky. [8] 
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3  STANOVENÍ VYBRANÝCH UKAZATEL Ů PRO 
VYBRANÉ VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI 

V této kapitole jsou uvedeny všechny vodárenské společnosti, které jsou zpracovávané 

pomocí aplikace WaBe. Konkrétně se aplikace doplnila za roky 2011 až 2014. Všechny 

zpracovávané společnosti jsou doplněny daty z ročenky SOVAK, která je každoročně 

vydávána, ale obsahuje pouze základní údaje. Pro svoji práci jsem si zvolil deset konkrétních 

vodárenských společností, u kterých jsou doplněny všechny veřejně dostupná data. Jako 

veřejný zdroj pro získání dat kromě ročenky SOVAK jsou použity výroční zprávy, které jsou 

dostupné z webových stránek www.justice.cz a z internetových stránek jednotlivých 

společností.  

Seznam zpracovávaných vodárenských společností: 
1. 1. SČV, a. s. 
2. 1. JVS, a. s. - nový název ČEVAK, a. s. 
3. Aqua Servis, a.s. 
4. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 
5. CHEVAK Cheb, a. s. 
6. Chodské vodárny a kanalizace, a.s. 
7. Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. 
8. Královéhradecká provozní, a. s. 
9. Krnovské vodovody a kanalizace, s r.o. 
10. Moravská vodárenská, a. s. 
11. Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 
12. Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 
13. Ravos, s r.o. 
14. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 
15. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
16. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. 
17. Středočeské vodárny, a. s. 
18. Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. 
19. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. 
20. Technické služby Strakonice s r.o. 
21. Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. 
22. VaK Bruntál, a.s. 
23. Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. 
24. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. 
25. Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. 
26. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy – nový název ČEVAK, a. s. 
27. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
28. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
29. Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
30. Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 
31. Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. 
32. Vodárenská akciová společnost, a. s. 
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33. VHOS, a. s. 
34. VODAK Humpolec, s r. o. 
35. Vodárenská společnost Chrudim, a. s. 
36. Vodárna Plzeň, a. s. 
37. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. 
38. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 
39. Vodohospodářská společnost Benešov, s r. o. 
40. Vodohospodářská společnost Sokolov, s r. o. 
41. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s. 
42. VODOS, s r. o. 
43. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 
44. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 
45. Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. 
46. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 
47. Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 

 

3.1 Z VEŘEJNÝCH DAT ORGANIZACE SOVAK 
Každý rok SOVAK ČR připravuje obsáhlou ročenku, která poskytuje kompletní údaje 

všech svých řádných i mimořádných členech včetně jejich nejdůležitějších provozních 

ukazatelů. Zároveň taky obsahuje základní statistické údaje o zásobování vodou a odvádění 

odpadních vod v ČR. V tab. 3.1 je názorná ukázka zpracování ukazatelů z oblasti zásobování 

vodou, které se v ročence vyskytují.  

Tab. 3.1 Přehled ukazatelů společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. [9] 
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3.2 KOMPLETNÍ DOPLN ĚNÍ DAT U KONKRÉTNÍCH 
VODÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 

Mezi deset vybraných vodárenských společností patří BVK, a. s., Moravská vodárenská, a. 

s., OVAK, a. s., PVK, a. s., KHP, a. s., SČVK, a. s., SMVAK, a. s., Středočeské vodárny, a. s., 

VAS, a. s., VZ, a. s. V následujících tabulkách uvádím zpracovaná data pouze čtyř 

vodárenských společností, ostatní společnosti jsou volně přístupné z webového projektu WaBe. 

Největším zdrojem pro doplnění ukazatelů byly výroční zprávy, které jsou volně k dispozici 

z internetových stránek jednotlivých společností. Některé společnosti mají výroční zprávy 

celkem podrobně zpracovány, takže již nebylo nutné čerpat z jiných zdrojů. Je škoda, že některé 

výroční zprávy jsou hodně podrobné nebo bývají zkrácené, např. bez účetních uzavírek, proto 

je nutné se obrátit na webové stránky www.justice.cz, kde se dají stáhnout kompletní výroční 

zprávy. Údaje, které se ve výročních zprávách nevyskytují, jsou dopočítány. Pro zbytek dat je 

nutné požádat konkrétní společnosti o jejich sdělení, ale s největší pravděpodobností jsou pro 

veřejnost nepřístupné.  

 

3.2.1 Legenda zdrojů získaných ukazatelů 

 

Obr. 3.1 Zdroje získaných ukazatelů [9] 

 

 

3.2.2 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 
Historie řízení vodovodů a kanalizací města Brna sahá až do roku 1872, kdy vznikla 

Brněnská vodovodní akciová společnost, která ještě několikrát prošla změnou názvu až do 

dneška. Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu k 31. 12. 2014 je takové, že 

Statutární město Brno vlastní 51,0 %, SUEZ ENVIRONNEMENT 46,3 % a drobní akcionáři 

2,7 % základního kapitálu. [10] 

 

 

výroční zpráva

ročenka SOVAK

internetové stránky společnosti

přímo od společnosti

data doplněná výpočtem
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Tab. 3.2 Přehled základních a doplňkových ukazatelů společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. [9] 

 

Pro společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. je klíčovou oblastí odbytu město 

Brno, na jehož území je realizováno cca 94% tržeb za vodné a stočné. Výsledná cena je 

zaměřena na udržení tarifů v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku. 

Cena za vodné se od roku 2009 zvýšila cca o 5,67 Kč/m3, ale patří k těm nejlevnějším v České 

republice. Odbyt v zásobované oblasti je stabilní. Ztráty vody v síti dosahují velmi dobrých 

parametrů ve vztahu ke stáří a délce sítě.  

 

 

 

 

 

 

 

kód název jednotka 2011 2012 2013 2014

Z1 Počet zásobovaných obyvatel obyv. 400 649 408 884 408 562 408 202
Z2 Délka vodovodní sítě km 1 354 1 372 1 379 1 382
Z3 Počet vodovodních přípojek příp. 49 935 50 254 50 667 51 002
Z4 Voda vyrobená k realizaci (VVR) tis. m3/rok 27 682 27 745 26 393 26 659
Z5 Voda fakturovaná celkem (VFC) tis. m3/rok 24 846 24 791 24 156 24 230

Z6 Voda nefakturovaná (VNF) tis. m3/rok 2 836 2 954 2 237 2 429

Z7 Ztráty vody tis. m3/rok 2 911 2 943 2 197 2 561
Z8 Celkový počet zaměstnanců společnosti zam. 550 549 545 544
Z9 Vodné (včetně DPH) Kč/m3 28,06 29,99 31,40 33,73

Z10 Vodné a stočné (včetně DPH) Kč/m3 60,17 64,30 67,61 70,94

Z11 Základní jmění tis. Kč 492 471 492 471 492 471 492 471
Z12 Výnosy celkem tis. Kč 1 549 436 1 618 503 1 543 088 1 728 913
Z13 Náklady celkem tis. Kč 1 466 611 1 512 562 1 659 138 1 630 860
Z14 Osobní náklady tis. Kč 265 583 273 813 280 889 285 604
Z15 Zisk  po zdanění tis. Kč 66 332 85 611 93 654 79 353

D1 Délka vodovodních přípojek km
D2 Hustota přípojek příp./km 37 37 37 37
D3 Počet osazených vodoměrů No.
D4 Počet čerpacích a přečerpávacích stanic No.
D5 Počet úpraven vod No. 16 16 2 15
D6 Výkon úpraven vod m3/den
D7 Počet vodojemů No.
D8 Celková kapacita vodojemů m3

D9 Voda vyrobená tis. m3/rok 29 166 29 319 28 285 28 670

D10 Voda předaná tis. m3/rok 1 484 1 574 1 892 2 011

D11 Voda převzatá tis. m3/rok 0 0 0 0

D12 Voda fakturovaná domácnostem (VFD) tis. m3/rok 16 495 16 496 16 146 16 295

D13 Voda fakturovaná ostatním odběratelům (VFOO) tis. m3/rok 8 351 8 295 8 010 7 935

D14 Zaměstnanci na úseku pitné vody zam.
D15 Výnosy z vodného tis. Kč 652 803 675 376 688 563 736 533

Základní ukazatele

Dopl ňkové ukazatele
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Tab. 3.3 Přehled výkonnostních ukazatelů společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. [9] 

 

Bohužel zde nejsou k dispozici všechna data, přesto je možné zhodnocení alespoň 

některých ukazatelů. Průměrná denní spotřeba vody se s časem snižuje, je to důsledek nižší 

potřeby obyvatelstva. Samozřejmě tento pokles není jenom u BVK, a. s., ale kompletně všech 

vodárenských společností v ČR. Voda nefakturovaná z VVR se konstantně drží na hodnotě 

kolem 10 %, což je celkem nízká hodnota.  

 

U101 Průměrná denní spotřeba vody vyrobené k 
realizaci 

l/s 878 880 837 845

U102 Voda vyrobená k realizaci na přípojku m3/příp./rok 554 552 521 523

U103 Voda vyrobená k realizaci na 1 km vodovodního 
řadu

m3/km/rok 20 445 20 222 19 139 19 290

U104 Voda nefakturovaná z VVR % 10 11 8 9
U105 Voda nefakturovaná na přípojku m3/příp./rok 156 161 121 130

U106 Voda nefakturovaná na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 2 095 2 153 1 622 1 758

U107 Ztráty vody na přípojku m3/příp./rok 58 59 43 50

U108 Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 2 150 2 145 1 593 1 853

U109 Specifická spotřeba vody vyrobené k realizaci l/obyv./den 189 186 177 179
U110 Specifická spotřeba vody fakturované celkem l/obyv./den 170 166 162 163
U111 Specifická spotřeba vody fakturované 

domácnostem
l/obyv./den 113 111 108 109

U112 Specifická spotřeba vody nefakturované l/obyv./den 19 20 15 16

U201 Voda vyrobená k realizaci na zaměstnance 
společnosti

tis. m3/zam./rok 50 51 48 49

U202 Voda vyrobená k realizaci na zaměstnance v 
oblasti pitné vody

tis. m3/zam./rok

U203 Počet zásobených obyvatel na 1 zaměstnance 
společnosti 

obyv./zam. 728 745 750 750

U204 Počet zásobených obyvatel na 1 zaměstance 
společnosti na úseku pitné vody 

obyv./zam.

U205 Počet zaměstnanců na 1000 přípojek zam./1000příp. 11 11 11 11
U205 Počet zaměstnanců na 100 km vodovodních řadů zam./100km 41 40 40 39

U301 Výnosy na zaměstance společnosti tis. Kč/zam. 2 817 2 948 2 831 3 178
U302 Výnosy na 1 km vodovodního řadu Kč/km 1 144 340 1 179 667 1 118 991 1 251 022
U304 Průměrné měsíční náklady na zaměstnance Kč/zam./měs. 483 499 515 525
U303 Zisk na zaměstnance společnosti tis. Kč/zam. 121 156 172 146
U305 Zisk na objem VVR Kč/tis.m3 2 396 3 086 3 548 2 977

U401 Voda nefakturovaná na zásobeného obyvatele m3/obyv./rok 7 7 5 6

U402 Ztráty vody na zásobeného obyvatele m3/obyv./rok 7 7 5 6

U403 Vlastní spotřeba m3/obyv./rok -75 11 40 -132

U404 Celkový zásobní objem vodojemů k průměrné 
denní spotřebě vody vyrobené k realizaci 

%

U405 Celková kapacita vodojemů na obyvatele m3/obyv.
U406 Celková kapacita vodojemů na 1 km vodovodního 

řadu
m3/km

U407 Podíl zaměstnanců působících v oblasti pitné 
vody 

%

personální

ekonomické

dopl ňkové

Výkonnostní ukazatele
výrobní
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3.2.3 Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 
Den vzniku společnosti je datován ke dni 1. května 1992. SUEZ ENVIRONNEMENT má 

největší podíl ve vlastnictví akcií a to 50,13 %, Statutární město Ostrava 28,55 %, RNDr. 

Habrnál Lubomír 12,05 % a ostatní 9,27 %. [11] 

Tab. 3.4 Přehled základních a doplňkových ukazatelů společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. [9] 

 

 Od roku 2011 došlo u společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. k poklesu 

výroby vody o cca 1,56 mil. m3/rok. Množství vody vyrobené v roce 2014 činilo 6,42 mil. 

m3/rok, což bylo 101,8 % plánovaného množství. Do vodovodní sítě společnost dodává vodu 

cca 40 % ze zdrojů podzemní vody. Vzhledem k tomu, že postupně klesá spotřeba vody a tím 

pádem i potřeba vody vyrobené, tak hodnota zdrojů podzemní vody v roce 2014 činí 34,3 %. 

 

 

 

 

kód název jednotka 2011 2012 2013 2014

Z1 Počet zásobovaných obyvatel obyv. 306 128 305 998 304 362 302 969
Z2 Délka vodovodní sítě km 1 038 1 039 1 043 1 054
Z3 Počet vodovodních přípojek příp. 29 891 30 146 30 517 30 755
Z4 Voda vyrobená k realizaci (VVR) tis. m3/rok 19 453 19 588 19 099 18 466
Z5 Voda fakturovaná celkem (VFC) tis. m3/rok 16 789 16 227 16 142 15 896

Z6 Voda nefakturovaná (VNF) tis. m3/rok 2 664 3 361 2 957 2 570

Z7 Ztráty vody tis. m3/rok 2 477 3 176 2 816 2 444
Z8 Celkový počet zaměstnanců společnosti zam. 384 383 382 384
Z9 Vodné (včetně DPH) Kč/m3 31,06 33,16 35,24 36,23

Z10 Vodné a stočné (včetně DPH) Kč/m3 31,31 67,09 71,66 73,81
Z11 Základní jmění tis. Kč 131 904 131 904 131 904 131 904
Z12 Výnosy celkem tis. Kč 1 010 501 1 017 632 1 070 642 1 112 295
Z13 Náklady celkem tis. Kč 912 582 916 400 968 259 996 289
Z14 Osobní náklady tis. Kč 188 227 193 915 201 154 203 234
Z15 Zisk  po zdanění tis. Kč 78 176 81 098 81 692 93 446

D1 Délka vodovodních přípojek km 329 332 334 341
D2 Hustota přípojek příp./km 29 29 29 29
D3 Počet osazených vodoměrů No. 30 369 30 626 30 789 31 817
D4 Počet čerpacích a přečerpávacích stanic No. 46 46 47 47
D5 Počet úpraven vod No. 6 6 7 7
D6 Výkon úpraven vod m3/den
D7 Počet vodojemů No. 15 15 15 19
D8 Celková kapacita vodojemů m3 40 540 40 540 40 540 40 540
D9 Voda vyrobená tis. m3/rok 7 983 7 332 7 529 6 417

D10 Voda předaná tis. m3/rok 332 316 269 250

D11 Voda převzatá tis. m3/rok 11 802 12 572 11 839 12 299

D12 Voda fakturovaná domácnostem (VFD) tis. m3/rok 11 467 10 969 10 886 10 643

D13 Voda fakturovaná ostatním odběratelům (VFOO) tis. m3/rok 5 322 5 258 5 256 5 253

D14 Zaměstnanci na úseku pitné vody zam. 121 121 130 129
D15 Výnosy z vodného tis. Kč 473 949 472 006 493 422 504 797

Základní ukazatele

Dopl ňkové ukazatele
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Tab. 3.5 Přehled výkonnostních ukazatelů společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. [9] 

 

Procentuální podíl zaměstnanců působících na úseku pitné vody společnosti OVaK, a. 

s. zaznamenal nepatrný narůst na 34 %, což je vzhledem ke snižování potřeby vody dobrá 

zpráva. Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu se během roku 2012 a 2013 zhoršily, ale je 

vidět, že cíl společnosti snížit tyto ukazatele se podařilo a v roce 2014 se pohybují zase 

v průměru společnosti. 

 

 

U101 Průměrná denní spotřeba vody vyrobené k 
realizaci 

l/s 617 621 606 586

U102 Voda vyrobená k realizaci na přípojku m3/příp./rok 651 650 626 600

U103 Voda vyrobená k realizaci na 1 km vodovodního 
řadu

m3/km/rok 18 741 18 853 18 312 17 520

U104 Voda nefakturovaná z VVR % 14 17 15 14
U105 Voda nefakturovaná na přípojku m3/příp./rok 244 305 265 229

U106 Voda nefakturovaná na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 2 566 3 235 2 835 2 438

U107 Ztráty vody na přípojku m3/příp./rok 83 105 92 79

U108 Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 2 386 3 057 2 700 2 319

U109 Specifická spotřeba vody vyrobené k realizaci l/obyv./den 174 175 172 167
U110 Specifická spotřeba vody fakturované celkem l/obyv./den 150 145 145 144
U111 Specifická spotřeba vody fakturované 

domácnostem
l/obyv./den 103 98 98 96

U112 Specifická spotřeba vody nefakturované l/obyv./den 24 30 27 23

U201 Voda vyrobená k realizaci na zaměstnance 
společnosti

tis. m3/zam./rok 51 51 50 48

U202 Voda vyrobená k realizaci na zaměstnance v 
oblasti pitné vody

tis. m3/zam./rok 161 162 147 143

U203 Počet zásobených obyvatel na 1 zaměstnance 
společnosti 

obyv./zam. 797 799 797 789

U204 Počet zásobených obyvatel na 1 zaměstance 
společnosti na úseku pitné vody 

obyv./zam. 2 530 2 529 2 341 2 349

U205 Počet zaměstnanců na 1000 přípojek zam./1000příp. 13 13 13 12
U205 Počet zaměstnanců na 100 km vodovodních řadů zam./100km 37 37 37 36

U301 Výnosy na zaměstance společnosti tis. Kč/zam. 2 632 2 657 2 803 2 897
U302 Výnosy na 1 km vodovodního řadu Kč/km 973 508 979 434 1 026 502 1 055 308
U304 Průměrné měsíční náklady na zaměstnance Kč/zam./měs. 490 506 527 529
U303 Zisk na zaměstnance společnosti tis. Kč/zam. 204 212 214 243
U305 Zisk na objem VVR Kč/tis. m3 4 019 4 140 4 277 5 060

U401 Voda nefakturovaná na zásobeného obyvatele m3/obyv./rok 9 11 10 8

U402 Ztráty vody na zásobeného obyvatele m3/obyv./rok 8 10 9 8

U403 Vlastní spotřeba m3/obyv./rok 187 185 141 126

U404 Celkový zásobní objem vodojemů k průměrné 
denní spotřebě vody vyrobené k realizaci 

% 76 76 77 80

U405 Celková kapacita vodojemů na obyvatele m3/obyv. 0,13 0,13 0,13 0,13

U406 Celková kapacita vodojemů na 1 km vodovodního 
řadu

m3/km 39 39 39 38

U407 Podíl zaměstnanců působících v oblasti pitné 
vody 

% 32 32 34 34

dopl ňkové

Výkonnostní ukazatele
výrobní

personální

ekonomické
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3.2.4 Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 
Společnost PVK, a. s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. města Prahy. Zajišťuje 

výrobu vody pro 1,267 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tis. obyvatel 

Středočeského kraje. Od prosince roku 2002 vlastní VEOLIA CENTRAL & EASTERN 

EUROPE S.A 100 % akcií. [12] 

Tab. 3.6 Přehled základních a doplňkových ukazatelů společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. [9] 

 

 U Společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. dochází k poklesu výroby vody. 

Výraznějšímu poklesu došlo v roce 2014, kdy se vyrobilo 17,2 mil. m3/rok. Výraznější poklesy 

jsou způsobeny snížením ztrát a snížením spotřeby vody v letních měsících. Ztráty vody v sítí 

se pohybují cca kolem 21 %. V roce 2014 se je však podařilo snížit až na hodnotu 17,3 %, což 

je o 3% méně než v roce předcházejícím. K tomuto poklesu přispěla mírná zima, nepřetržitý 

monitoring vodovodní sítě, vyhodnocování ztrát vody a diagnostika vodovodní sítě. V roce 

2014 bylo preventivně prověřeno 2737 km vodovodní sítě.  

 

kód název jednotka 2011 2012 2013 2014

Z1 Počet zásobovaných obyvatel obyv. 1 262 880 1 243 421 1 241 027 1 250 670
Z2 Délka vodovodní sítě km 3 518 3 541 3 496 3 515
Z3 Počet vodovodních přípojek příp. 109 043 109 971 110 781 111 230
Z4 Voda vyrobená k realizaci (VVR) tis. m3/rok 102 915 101 182 98 458 93 270
Z5 Voda fakturovaná celkem (VFC) tis. m3/rok 79 140 78 478 77 446 76 256

Z6 Voda nefakturovaná (VNF) tis. m3/rok 23 775 22 704 21 012 17 014

Z7 Ztráty vody tis. m3/rok 21 746 21 762 20 210 16 309
Z8 Celkový počet zaměstnanců společnosti zam. 1 040 1 045 979 956
Z9 Vodné (včetně DPH) Kč/m3 34,39 38,05 43,02 43,84

Z10 Vodné a stočné (včetně DPH) Kč/m3 60,39 66,35 74,35 75,84
Z11 Základní jmění tis. Kč 483 288 483 288 483 288 483 288
Z12 Výnosy celkem tis. Kč 5 072 086 5 316 320 5 861 522 5 876 435
Z13 Náklady celkem tis. Kč 3 835 428 3 999 873 4 554 966 4 513 817
Z14 Osobní náklady tis. Kč 627 978 650 493 660 680 627 939
Z15 Zisk  po zdanění tis. Kč 366 370 436 710 429 563 499 763

D1 Délka vodovodních přípojek km 772 781 783 791
D2 Hustota přípojek příp./km 31 31 32 32
D3 Počet osazených vodoměrů No. 110 943 108 727 109 439 110 374
D4 Počet čerpacích a přečerpávacích stanic No. 47 47 49 51
D5 Počet úpraven vod No. 3 3 2 2
D6 Výkon úpraven vod m3/den
D7 Počet vodojemů No. 73 73 68 68
D8 Celková kapacita vodojemů m3 947 714 949 600 746 404 746 404
D9 Voda vyrobená tis. m3/rok 119 050 117 868 100 181 17 179

D10 Voda předaná tis. m3/rok 16 135 16 686 15 159 11 375

D11 Voda převzatá tis. m3/rok 0 0 13 436 87 466

D12 Voda fakturovaná domácnostem (VFD) tis. m3/rok 51 532 51 133 50 452 48 294

D13 Voda fakturovaná ostatním odběratelům (VFOO) tis. m3/rok 27 608 27 345 26 994 27 962

D14 Zaměstnanci na úseku pitné vody zam. 197 169 118 116
D15 Výnosy z vodného tis. Kč 2 624 519 2 775 634 3 038 905 3 034 739

Základní ukazatele

Dopl ňkové ukazatele
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Tab. 3.7 Přehled základních výkonnostních ukazatelů společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. [9] 

 

 Výrazný vzestup společnosti je zaznamenán z hlediska výnosů na zaměstnance, který 

se v roce 2014 dostal přes hodnotu 6 000 tis. Kč/zam. Snížením průměrných měsíčních nákladů 

na zaměstnance společnost zvýšila svůj zisk a mohla investovat např. do rozvoje společnosti. 

Voda nefakturovaná z VVR byla vyšší než 20 %, což je republikový nadprůměr, ale postupně 

se daří hodnotu snižovat až na hodnotu 18 % a vypadá to, že se bude dále snižovat. 

 

U101 Průměrná denní spotřeba vody vyrobené k 
realizaci 

l/s 3 263 3 208 3 122 2 958

U102 Voda vyrobená k realizaci na přípojku m3/příp./rok 944 920 889 839

U103 Voda vyrobená k realizaci na 1 km vodovodního 
řadu

m3/km/rok 29 254 28 574 28 163 26 535

U104 Voda nefakturovaná z VVR % 23 22 21 18
U105 Voda nefakturovaná na přípojku m3/příp./rok 597 566 520 419

U106 Voda nefakturovaná na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 6 758 6 412 6 010 4 840

U107 Ztráty vody na přípojku m3/příp./rok 199 198 182 147

U108 Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 6 181 6 146 5 781 4 640

U109 Specifická spotřeba vody vyrobené k realizaci l/obyv./den 223 223 217 204
U110 Specifická spotřeba vody fakturované celkem l/obyv./den 172 173 171 167
U111 Specifická spotřeba vody fakturované 

domácnostem
l/obyv./den 112 113 111 106

U112 Specifická spotřeba vody nefakturované l/obyv./den 52 50 46 37

U201 Voda vyrobená k realizaci na zaměstnance 
společnosti

tis. m3/zam./rok 99 97 101 98

U202 Voda vyrobená k realizaci na zaměstnance v 
oblasti pitné vody

tis. m3/zam./rok 522 599 834 804

U203 Počet zásobených obyvatel na 1 zaměstnance 
společnosti 

obyv./zam. 1 214 1 190 1 268 1 308

U204 Počet zásobených obyvatel na 1 zaměstance 
společnosti na úseku pitné vody 

obyv./zam. 6 411 7 358 10 517 10 782

U205 Počet zaměstnanců na 1000 přípojek zam./1000příp. 10 10 9 9
U205 Počet zaměstnanců na 100 km vodovodních řadů zam./100km 30 30 28 27

U301 Výnosy na zaměstance společnosti tis. Kč/zam. 4 877 5 087 5 987 6 147
U302 Výnosy na 1 km vodovodního řadu Kč/km 1 441 753 1 501 361 1 676 637 1 671 817
U304 Průměrné měsíční náklady na zaměstnance Kč/zam./měs. 604 622 675 657
U303 Zisk na zaměstnance společnosti tis. Kč/zam. 352 418 439 523
U305 Zisk na objem VVR Kč/tis. m3 3 560 4 316 4 363 5 358

U401 Voda nefakturovaná na zásobeného obyvatele m3/obyv./rok 19 18 17 14

U402 Ztráty vody na zásobeného obyvatele m3/obyv./rok 17 18 16 13

U403 Vlastní spotřeba tis. m3/rok 2 029 942 802 705

U404 Celkový zásobní objem vodojemů k průměrné 
denní spotřebě vody vyrobené k realizaci 

% 336 343 277 292

U405 Celková kapacita vodojemů na obyvatele m3/obyv. 0,75 0,76 0,60 0,60

U406 Celková kapacita vodojemů na 1 km vodovodního 
řadu

m3/km 269 268 214 212

U407 Podíl zaměstnanců působících v oblasti pitné 
vody 

% 19 16 12 12

dopl ňkové

Výkonnostní ukazatele
výrobní

personální

ekonomické
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3.2.5 Vodárna Plzeň, a. s. 
Vodárna Plzeň, a. s. zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění odpadních vod a 

zákaznické služby včetně fakturace, to vše v regionech Plzeň, Plzeň-sever a Plzeň-jih. Jediným 

akcionářem této společnosti je město Plzeň a vlastní 100 % akcií. [13] 

Tab. 3.8 Přehled základních a doplňkových ukazatelů společnosti Vodárna Plzeň, a. s. [9] 

 

Voda vyrobená k realizaci každý rok klesá zhruba o 2 %. V roce 2014 bylo dodáno 

zákazníkům 13,63 mil. m3 pitné vody. Největší objem vody vyrábí úpravna vody Plzeň, např. 

v roce 2013 to bylo 12,58 mil. m3 pitné vody. Na této úpravně byl také téhož roku zahájen 

dlouho plánovaný projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody. Rozsáhlá akce přinese 

nejvýznamnější změny pro celý skupinový vodovod a dokončení stavby je plánováno na první 

čtvrtletí roku 2016. Nejvýraznějším ukazatelem společnosti Vodárna Plzeň, a. s. je cena 

vodného a stočného, protože patří k nejdražším v celé ČR. Cena vodného dokonce přesahuje 

hodnotu 56 Kč/m3. 

 

kód název jednotka 2011 2012 2013 2014

Z1 Počet zásobovaných obyvatel obyv. 225 150 224 970 228 390 230 673

Z2 Délka vodovodní sítě km 1 319 1 342 1 349 1 354

Z3 Počet vodovodních přípojek příp. 39 212 39 507 39 416 40 227
Z4 Voda vyrobená k realizaci (VVR) tis. m3/rok 14 698 14 316 14 037 13 634
Z5 Voda fakturovaná celkem (VFC) tis. m3/rok 12 262 12 071 12 268 11 979

Z6 Voda nefakturovaná (VNF) tis. m3/rok 2 436 2 245 1 769 1 655

Z7 Ztráty vody tis. m3/rok 2 230 2 063 1 597 1 467

Z8 Celkový počet zaměstnanců společnosti zam. 399 397 381 392
Z9 Vodné (včetně DPH) Kč/m3 42,23 50,27 53,22 56,04

Z10 Vodné a stočné (včetně DPH) Kč/m3 71,26 83,51 87,86 91,67
Z11 Základní jmění tis. Kč 5 000 5 000 5 000 5 000
Z12 Výnosy celkem tis. Kč 1 021 047 1 163 609 1 206 949 1 215 792
Z13 Náklady celkem tis. Kč 732 262 870 179 913 314 952 828
Z14 Osobní náklady tis. Kč 177 649 187 047 191 580 191 097
Z15 Zisk  po zdanění tis. Kč 65 041 65 621 68 192 24 898

D1 Délka vodovodních přípojek km 284 145 402
D2 Hustota přípojek příp./km 30 29 29 30

D3 Počet osazených vodoměrů No.

D4 Počet čerpacích a přečerpávacích stanic No. 38 35 52 57
D5 Počet úpraven vod No. 24 24 25 25

D6 Výkon úpraven vod m3/den

D7 Počet vodojemů No. 77 81 84 82
D8 Celková kapacita vodojemů m3

D9 Voda vyrobená tis. m3/rok 14 839 14 442 14 153 13 759

D10 Voda předaná tis. m3/rok 211 202 199 197

D11 Voda převzatá tis. m3/rok 70 76 83 72

D12 Voda fakturovaná domácnostem (VFD) tis. m3/rok 6 592 7 210 7 519 7 348

D13 Voda fakturovaná ostatním odběratelům (VFOO) tis. m3/rok 5 670 4 861 4 749 4 631

D14 Zaměstnanci na úseku pitné vody zam.

D15 Výnosy z vodného tis. Kč

Základní ukazatele

Dopl ňkové ukazatele
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Tab. 3.9 Přehled výkonnostních ukazatelů společnosti Vodárna Plzeň, a. s. [9] 

 

 Ani pro společnost VZ, a. s. nejsou k dispozici všechna data. V roce 2014 nastal u 

společnosti výrazný pokles zisku na objemu VVR, když se dostal pod hodnotu 2000 tis. Kč/m3. 

Z toho důvodu poklesl i zisk na zaměstnance společnosti. Tyto ukazatele jsou ovlivněny ziskem 

společnosti po zdanění, který je oproti minulým rokům skoro o třetinu menší. 

U101 Průměrná denní spotřeba vody vyrobené k realizaci l/s 466 454 445 432

U102 Voda vyrobená k realizaci na přípojku m3/příp./rok 375 362 356 339

U103 Voda vyrobená k realizaci na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 11 143 10 668 10 405 10 069

U104 Voda nefakturovaná z VVR % 17 16 13 12

U105 Voda nefakturovaná na přípojku m3/příp./rok 170 156 123 113

U106 Voda nefakturovaná na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 1 847 1 673 1 311 1 222

U107 Ztráty vody na přípojku m3/příp./rok 57 52 41 36

U108 Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 1 691 1 537 1 184 1 083

U109 Specifická spotřeba vody vyrobené k realizaci l/obyv./den 179 174 168 162

U110 Specifická spotřeba vody fakturované celkem l/obyv./den 149 147 147 142

U111 Specifická spotřeba vody fakturované domácnostem l/obyv./den 80 88 90 87

U112 Specifická spotřeba vody nefakturované l/obyv./den 30 27 21 20

U201 Voda vyrobená k realizaci na zaměstnance 
společnosti

tis. m3/zam./rok 37 36 37 35

U202 Voda vyrobená k realizaci na zaměstnance v oblasti 
pitné vody

tis. m3/zam./rok

U203 Počet zásobených obyvatel na 1 zaměstnance 
společnosti 

obyv./zam. 564 567 599 588

U204 Počet zásobených obyvatel na 1 zaměstance 
společnosti na úseku pitné vody 

obyv./zam.

U205 Počet zaměstnanců na 1000 přípojek zam./1000příp. 10 10 10 10

U205 Počet zaměstnanců na 100 km vodovodních řadů zam./100km 30 30 28 29

U301 Výnosy na zaměstance společnosti tis. Kč/zam. 2 559 2 931 3 168 3 102

U302 Výnosy na 1 km vodovodního řadu Kč/km 774 107 867 071 894 699 897 926

U304 Průměrné měsíční náklady na zaměstnance Kč/zam./měs. 445 471 503 487

U303 Zisk na zaměstnance společnosti tis. Kč/zam. 163 165 179 64

U305 Zisk na objem VVR Kč/tis.m3 4 425 4 584 4 858 1 826

U401 Voda nefakturovaná na zásobeného obyvatele m3/obyv./rok 11 10 8 7

U402 Ztráty vody na zásobeného obyvatele m3/obyv./rok 10 9 7 6

U403 Vlastní spotřeba m3/obyv./rok 206 182 172 188

U404 Celkový zásobní objem vodojemů k průměrné denní 
spotřebě vody vyrobené k realizaci 

%

U405 Celková kapacita vodojemů na obyvatele m3/obyv.

U406 Celková kapacita vodojemů na 1 km vodovodního 
řadu

m3/km

U407 Podíl zaměstnanců působících v oblasti pitné vody %

ekonomické

dopl ňkové

Výkonnostní ukazatele
výrobní

personální
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3.3 SROVNÁNÍ VYBRANÝCH VODÁRENSKÝCH SPOLE ČNOSTÍ 
V této kapitole provádím srovnávací analýzu vybraných vodárenských společností. Celá 

analýza je prováděna pomocí aplikace WaBe, kde jsem zaznamenal všechna nasbíraná data. U 

každé analýzy je tabulka použitých dat a vzorec pro výpočet určitého ukazatele. Aby byla 

analýza zajímavější, jsou použity i historické údaje. 

Společnosti, které budou dále srovnávány, patří mezi největší společnosti v České republice. 

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. [BVK], Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. [OVaK], 

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. [PVK], Vodárna Plzeň, a. s. [VZ]. 

3.3.1 Počet zásobovaných obyvatel na přípojku 
Ukazatel počet zásobovaných obyvatel [PZO] patří do skupiny základních ukazatelů a je 

nejdůležitějším, jelikož slouží jako podklad pro výpočet výkonnostních ukazatelů. Příznivým 

trendem je, že trvale pokračuje nárůst počtu obyvatel zásobovaných z vodovodů, např. v roce 

2014 bylo z vodovodů zásobováno 9,917 mil. obyvatel ČR, což odpovídá 94,2 %. Nejvyšší 

podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v Karlovarském kraji a v hlavním 

městě Praze (100 %). Nejnižší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou byl v kraji Plzeňském 

(84,1 %) a Středočeském (85,4 %). [14] 

 Tato analýza představuje kolik obyvatel je zásobovaných z jedné přípojky. Počet 

zásobovaných obyvatel na přípojku je vyjádřen jako podíl PZO a počtu vodovodních přípojek. 

Tab. 3.10 Počet zásobovaných obyvatel na přípojku 

Rok 

PZO/příp. 

BVK OVaK PVK VZ 

2008 8,13 10,80 14,32 6,39 

2011 8,02 10,24 11,58 5,74 

2014 8,00 9,85 11,24 5,73 
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Graf 3.1 Počet zásobovaných obyvatel na přípojku 

 

Z grafu 3.1 vyplývá, že hodnota počtu obyvatel na přípojku se u společnosti BVK skoro 

vůbec nemění a pohybuje se na hodnotě kolem 8 obyvatel. Ačkoliv v městě Brně roste počet 

obyvatel, tak s tím konstantně přibývá i počet vodovodních přípojek. Podobně na tom jsou 

společnosti OVaK a VZ, u kterých je už rozdíl o něco větší. Například u společnosti OVak je 

pokles o jednoho obyvatele na přípojku, ale to je způsobeno poklesem počtu zásobovaných 

obyvatel. Nejvýraznější rozdíl je u společnosti PVK, kde v roce 2008 bylo zásobováno přes 14 

obyvatel na přípojku a v roce 2014 už jenom 11,2 obyvatele. 

3.3.2 Počet přípojek na 1 km vodovodního řadu 
Počet vodovodních přípojek se zvýšil v roce o 37 221 ks a dosáhl počtu 2 063 187 ks. Délka 

vodovodní sítě byla prodloužena celkem o 1 467 km a dosáhla 76 948 km. Na jednu vodovodní 

přípojku připadá pět napojených obyvatel. V uvedených hodnotách se výrazně projevují 

důsledky poměrně masivní výstavby rodinných domů. [14] 

Počet přípojek na km řadu je vyjádřen jako podíl počtu vodovodních přípojek a délky 

vodovodního potrubí.  

Tab. 3.11 Počet přípojek na 1 km vodovodního řadu 

Rok 

Počet příp. na 1 km řadu 

BVK OVaK PVK VZ 

2008 36,88 28,65 27,14 27,03 

2011 36,88 28,80 31,00 29,73 

2014 36,90 29,18 31,64 29,71 
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Graf 3.2 Počet přípojek na 1 km vodovodního řadu 

 

Z tohoto srovnání je možné vidět, že u všech společností se hodnota ukazatele zvětšila oproti 

minulým rokům. Nejvíce přípojek v kombinaci s délkou vodovodního řadu má společnost 

BVK, ostatní společnosti jsou na tom podobně. Největší progres zaznamenala společnost PVK, 

kdy se ji podařilo navýšit počet vodovodních přípojek o více než 4 přípojek na km řadu.  

3.3.3 Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu 
Jednou ze základních povinností provozovatelů vodárenských společností je sledování a 

vykazování ztrát vody. Jejich hodnoty poukazují na celkový technický stav vodovodů. Tento 

ukazatel patří do skupiny výkonnostních výrobních ukazatelů. Podle údajů MZe byly v roce 

2014 ztráty pitné vody 96 mil. m3, tj. 16,6 % z vody určené k realizaci. 

Ztráty vody přepočítané na délku vodovodního řadu [U108] jsou uvažovány jako podíl ztráty 

vody [Z7] a délky vodovodních řadů [Z2]. 

 

U108 = 1000 ∙
��

�	
 [m/km/rok]                    (3.1) 

Kde 

 U108 – Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu 

 Z7 – Ztráty vody [tis. m3/rok] 

 Z2 – Délka vodovodních řadů [km] 
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Tab. 3.12 Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu 

rok 
Ztráty vody na 1 km vodovodního 

řadu [m3/km/rok] 

BVK OVaK PVK VZ 

2008 4194 4370 6246 1712 

2011 2150 2386 6181 1691 

2014 1853 2319 4640 1083 

 

Graf 3.3 Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu 

 

Logicky z grafu vychází, že společnost PVK má největší ztráty vody, protože ze čtyř 

vybraných společností zásobuje největším množstvím vody. Každopádně cílem každé 

společnosti je minimalizovat ztráty a navyšovat zisk, což vychází i v tomto případě. Všechny 

vybrané společnosti od roku 2008 snížili ztráty vody na 1 km vodovodního řadu. Nejvíce 

minimalizovat ztráty vody se podařilo společnosti BVK, která je od roku 2008 do roku 2014 

snížila o více než 50 %. 

3.3.4 Zisk na objem VVR 
Patří do skupiny výkonnostních ukazatelů ekonomických. Za rok 2014 bylo ve všech 

vodovodech vyrobeno celkem 575,4 mil. m3 pitné vody. Dodáno bylo 468,7 mil. m3 pitné vody, 

z toho 316 mil. m3 pitné vody pro domácnosti. [14] 
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Zisk na objem VVR [U305] je vyjádřen jako podíl zisku po zdanění [Z15] a vody vyrobené 

k realizaci [Z4]. 

 

U305 =
���

��∙����
 [Kč/tis ∙ m]                  (3.2) 

Kde 

 U305 – Zisk na objem VVR 

 Z15 – Zisk po zdanění [tis. Kč] 

 Z4 – Voda vyrobená k realizaci (VVR) [tis. m3/rok] 

 

Pro výpočet zisku na objem VVR [U305] je potřeba spočítat VVR [Z4], která je uvažována 

jako součet vody vyrobené [D9] a vody převzaté [D11] a rozdíl vody předané [D10]. 

 

VVR = D9 + D11 − D10 [tis. m/rok]                 (3.3)  

Kde 

D9 – Voda vyrobená [tis. m3/rok] 

D11 – Voda převzatá [tis. m3/rok] 

D10 – Voda předaná [tis. m3/rok] 

 

Tab. 3.13 Zisk na Objem VVR 

rok 
Zisk na objem VVR [Kč/tis.m3] 

BVK OVaK PVK VZ 

2008 2640 2704 5665 4202 

2011 2396 4019 3560 4425 

2014 2977 5060 5358 1826 
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Graf 3.4 Zisk na objem VVR 

 

Z grafu 3.4 je vidět, že všechny srovnávané vodárenské společnosti mají na rozdíl od 

minulých let vyšší zisk, až na společnost VZ, a. s. U této společnosti se v roce 2014 snížil zisk 

o polovinu a to až na hodnotu 1 826 Kč/tis. m3. Společnost PVK, a. s. měla v roce 2011 pokles 

zisku, ale do roku 2014 se zisk zase zvýšil na průměrnou hodnotu, která je cca 5 500 Kč/tis. m3. 

Zbylé dvě společnosti mají rostoucí tendenci zisku, za to společnost OVaK, a. s. má mnohem 

výraznější růst zisku. V roce 2008 měla zisk na objem VVR 2704 Kč/tis. m3 a v roce 2014 cca 

5 000 Kč/tis. m3. 
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4  ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZATEL Ů 
V této kapitole je cílem provést analýzu vybraných vodárenských společností z různých 

aspektů. Analyzované společnosti jsou vybrané společnosti zpracovávané v aplikaci WaBe, 

které odpovídají seznamu zpracovávaných společnosti z kapitoly 3.1 a zároveň jsou značeny 

v grafech podle čísla pořadí. Jako první analýza je provedena specifická spotřeba vody 

fakturovaná domácnostem, která je zaměřena na celý rok 2014. Zde by mohlo být zajímavé 

porovnání všech vodárenských společností oproti průměrné hodnotě z celé ČR nebo minimální 

a maximální hodnoty ukazatelů. U další analýzy se zaměřuji na hustotu přípojek, kde je 

pozoruhodné vnímat, že malé i velké vodárenské společnosti nemají až takové rozdíly. Třetí 

typ analýzy je zaměřen na cenu vodného v roce 2014, kdy je srovnávána s průměrnou hodnotou 

za celou ČR, která je převzata z MZe. Cena vody je také porovnána s daty, které vydává každý 

rok organizace European Benchmarking CO-operation. Poslední analýza je zaměřena na ztráty 

vody, kde jsou přepočítány na jednotky podle EBC, aby bylo možné porovnání s celou 

Východní Evropou. 

4.1 SPECIFICKÁ SPOTŘEBA VODY FAKTUROVANÁ 
DOMÁCNOSTEM ZA ROK 2014 

Tento ukazatel zaznamenává již několik desítek let výrazný pokles. Spotřeba vody je 

ovlivněna ekonomickými možnostmi společnostmi, protože se zvyšuje cena vodného, zatímco 

příjem pro domácnosti spíše stagnuje. 

Graf 4.1 Specifická spotřeba vody fakturovaná domácnostem za rok 2014 
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 Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. mají nejvyšší specifickou spotřebu o 

velikosti 109 l/obyv/den. Naopak minimální hodnota 61 l/obyv/den odpovídá společnosti 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. V porovnáním z údajů, které vydává MZe je 

průměrná hodnota 87,3 l/obyv/den. Většina vodárenských společností se pohybuje okolo 

průměrné hodnoty, která je spočítaná z aplikace WaBe a činí 80 l/obyv/den. 

4.2 HUSTOTA PŘÍPOJEK V ROCE 2014 
Hustota přípojek vzhledem ke svému historickému vývoji se až tolik neliší. Je zajímavé, že 

ačkoliv se zvětšuje rozloha zastavěného území, tak hustota přípojek je celkem neměnná. Na 

následujícím grafu je vidět jaká byla hustota v roce 2014.  

Graf 4.2 Hustota přípojek v roce 2014 

 

 Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. mají nejvyšší hustotu přípojek o 

hodnotě 35 příp./km. Minimální hodnota je 17 příp./km, která patří společnosti Vodárny a 

kanalizace Karlovy Vary, a. s. Zbytek vodárenských společností se pohybuje nepatrně pod 

průměrnou hodnotou, která činí 28 příp./km. 

4.3 CENA VODNÉHO V ROCE 2014 
Každý rok cena vodného roste a ne jinak tomu je i v roce 2014. Vodné zahrnuje platbu za 

odebranou pitnou vodu, při kterém jako podklad o spotřebovaném množství slouží měřící 

zařízení umístěné u odběratele. Cenu vodného si každá vodárenská společnost určuje sama. 

Kalkulace ceny vody ovlivňuje např. energie, chemikálie, služby a mzdy. 
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Graf 4.3 Cena vodného v ČR pro vybrané společnosti v roce 2014 

 

Průměrná cena vodného z vybraných společností po přepočtu činí 1,58 €/m3. Měnový 

kurz je převzat z aktuálních informací České národní banky (1€=27,05 Kč). Výsledek je 

porovnán se srovnávací analýzou EBC, která uvedla v roce 2015 informace pro 43 

vodárenských společností. Průměrná cena vodného uváděná EBC činí 1,24 €/m3, což je o 0,34 

€/m3 méně než průměrná hodnota v ČR (Obr. 4.2). Výsledný rozdíl je způsobený výběrem 

společností, který zcela neobjektivně charakterizuje celou ČR. 

 

Obr. 4.1 EBC – Cena vodného v roce 2014 [2] 

Zároveň je ještě provedeno srovnání s údaji MZe, která udává průměrnou cenu vodného po 

přepočtu 1,29 €/m3. V porovnání s MZe jsou tyto hodnoty skoro totožné a z toho vyplývá, že 

Česká republika se pohybuje na průměrných Evropských hodnotách udávaných podle EBC. 
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4.4 ZTRÁTY VODY V ROCE 2014 
Pro tuto analýzu je škoda, že se nepodařilo získat ukazatele ztráty vody pro všech deset 

vodárenských společností, protože by to mohlo zlepšit výsledky. Pro tento ukazatel je 

analyzovaná společnost BVK,a. s., OVaK, a. s., PVK, a. s., SČVK, a. s., Středočeské vodárny 

a Vodárna Plzeň, a. s. Výjimkou pro tento ukazatel je, že je přepočítán tak, aby se mohl porovnat 

s výsledky EBC v roce 2014. 

Graf 4.4 Ztráty vody pro vybrané společnosti v roce 2014 

 

Podle grafu 4.4 je vidět, že nejvyšší ztráty v roce 2014 měla společnost PVK, a. s., a to 

12,71 m3/km/den. Naopak nejnižší hodnota je 2,80 m3/km/den a patří společnosti Středočeské 

vodárny, a. s. Průměrná hodnota pro vybrané společnosti činí 4,97 m3/km/den. 

Celá analýza je porovnána s výsledky, které uvedla EBC v roce 2015 viz. Obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 EBC – Ztráty vody v roce 2014 [2] 
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 Ze 43 vodárenských společností, které porovnává organizace EBC, vychází průměrná 

hodnota 6,35 m3/km/den. Jak již bylo zmíněno, tak celá analýza je ovlivněna počtem 

vodárenských společností, která byla analyzována. Rozdíl porovnání ČR vzhledem k Evropě 

činí 1,38 m3/km/den. Je škoda, že tento ukazatel neposkytuje Ministerstvo zemědělství, protože 

by byla analýza srovnatelnější. 
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5  ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce byl sběr aktuálních dat pro zpracovávané společnosti a jejich 

následné porovnávání. Zásluhou zpracovávání této práce jsem se blíže seznámil se strukturou 

vodárenských společností v ČR. Měl jsem možnost se setkat se zpracováním výročních zpráv 

a porovnat je mezi jednotlivými společnostmi. Během zpracovávání dat jsem narazil na několik 

nesrovnalostí z hlediska rozdílů zveřejňování dat, které se vyskytovaly mezi ročenkou SOVAK 

a výročními zprávami. Z toho důvodu je při zpracování použita legenda získaných dat. Díky 

internetové aplikaci WaBe jsem se seznámil se všemi výkonnostními ukazateli a můžu na celou 

problematiku benchmarkingu nahlížet s větším nadhledem. Jedna ze zajímavých zkušeností 

byla komunikace s jednotlivými společnostmi, u kterých jsem se snažil zjistit neveřejná data.  

V práci nebylo získávání dat to jediné, na co jsem se zaměřoval. Dalším cílem práce byla 

srovnávací analýza vybraných vodárenských společností. V první řadě jsem porovnával čtyři 

vodárenské společnosti, které patří mezi největší společnosti v ČR. Porovnávání probíhalo 

z různých hledisek, např. ztráty vody na 1 km vodovodního řadu nebo zisk na objem VVR. 

V závěrečné části práce jsem ještě prováděl srovnávací analýzu pro všechny společnosti, které 

jsou zpracovávané v aplikaci WaBe. U této analýzy byla zpracovávána např. specifická 

spotřeba fakturovaná domácnostem nebo cena vodného v roce 2014. Nyní jsou v internetové 

aplikaci WaBe k nahlédnutí aktuální data za rok 2011 až 2014. Tato aplikace je veřejně 

dostupná na webových stránkách a každý může používat její služby. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

ČR   Česká republika 

WaBe   Water benchmarking 

SOVAK  Sdružení oboru vodovodů a kanalizací  

EBC   The European benchmarking Co-operation 

IWA   International Water Association 

IBNET The International Benchmarking Network for Water and Sanitation 

Utilities 

EU Evropská unie 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PM   Pracovní modul 

ÚVHO   Ústav vodního hospodářství obcí 

PZO   Počet zásobovaných obyvatel 

BVK   Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 

OVaK   Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 

PVK   Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 

KHP   Královéhradecká provozní, a. s. 

SČVK   Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 

SMVAK  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 

VAS   Vodárenská akciová společnost, a. s. 

VP   Vodárna Plzeň, a. s. 

VVR   Voda vyrobená k realizaci 
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SUMMARY 
The aim of this work was to gather current data processed by the company and their 

subsequent comparison. Thanks to the preparation of this work I was closer acquaintance with 

the structure of the water companies in the country. I had the opportunity to meet the processing 

of annual reports and compare them between individual companies. During the processing of 

the data I found several irregularities in terms of differences in data release, which occurred 

between SOVAK by annual and annual reports. Hence, when processing the acquired data is 

used legend. Thanks to the Internet application Wabe I met all performance indicators and men 

on the whole issue of benchmarking viewed with greater vision. One of the interesting 

experiences that communication with the individual companies in which I tried to find non-

public data. The work was not getting the data that the only thing I'm focused. Another aim was 

comparative analysis of selected water supply companies. First, I compared four water 

companies, which are among the largest companies in the country. Comparing conducted from 

different perspectives, eg. Loss of water per 1 km of water mains or earnings per volume VVR. 

In the final part I have conducted a comparative analysis of all companies that are processed in 

Wabe. For this analysis was processed eg. Specific consumption invoiced to households or price 

water in 2014. They are now in Wabe Internet application for viewing live data for 2011 to 

2014. This application is publicly available on the website and everyone can use its services. 


