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Anotace 

 V předložené práci je zpracována SWOT analýza Severomoravských vodovodů a 

kanalizací Ostrava a.s., spolu s návrhem opatření k dalšímu rozvoji. V první části práce 

jsou uvedeny charakteristické údaje o analyzované společnosti. Následuje SWOT analýza 

SmVaK Ostrava a. s. a její vyhodnocení. V předposlední části jsou na základě několika 

finančních ukazatelů vyvozeny návrhy a doporučení. 

Klíčová slova: SmVaK Ostrava a.s., SWOT analýza, finanční ukazatelé 

 

 

 

 

 

 

Summary 

 The topic of this thesis is the SWOT analysis of the 

company Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. and a draft of measures to 

be taken for further development. The first part of the thesis contains the characteristic of 

the company. The next part presents the SWOT analysis of the company and its evaluation. 

The penultimate section contains proposals and recommendations which are based on 

several financial indicators.  

Keywords:  SmVaK Ostrava a.s., SWOT analysis, financial indicators 
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1. ÚVOD 
Aby se jakýkoliv organismus mohl dobře vyvíjet, je třeba poznat jeho zákonitosti, a 

na jejich základě pochopit směry a tempo dalšího vývoje. Jen tak je možné připraveně 

reagovat na podněty okolí. Toto pravidlo bezpochyby platí i pro ekonomické subjekty. Jen 

ten, kdo provádí strategickou analýzu, je schopen kvalifikovaně vyhodnocovat všechny 

„plusy a mínusy“, a tak řídit vývoj správným směrem bez zbytečného rizika. 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu strategie společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. při použití SWOT analýzy, jakožto významného 

nástroje pro stanovení strategie tohoto podnikatelského subjektu. Cílem práce je rozebrat 

základní ekonomické informace, podat charakteristiku společnosti a navrhnout kroky, které 

současnou strategii řízení podpoří nebo změní. 

Práce je členěna do pěti kapitol. Po úvodu jsou uvedeny základní ekonomické údaje 

a charakteristika společnosti včetně krátkého pohledu do historie, kdy se měnila právní 

forma této společnosti a její vlastníci. V další kapitole je zpracována SWOT analýza, která 

poslouží k formulaci specifických cílů a uvede možné hrozby, které by mohly ohrozit 

stabilitu firmy a na jejímž základě navrhnu kroky, které současnou strategii řízení potvrdí, 

případně změní. V návrzích a doporučeních jsou provedeny výpočty vybraných finančních 

ukazatelů. Údaje do výpočtů byly získány z ročních účetních závěrek (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, výkaz peněžních toků, od r. 2009 změna názvu výkazů: výkaz o finanční 

situaci, výkaz o úplném výsledku a výkaz peněžních toků) a z výročních zpráv společnosti. 

Dále jsou uvedeny vlastní návrhy a doporučení strategie do budoucna, které jsou 

výsledkem provedené analýzy.  V závěru je obsaženo shrnutí celé bakalářské práce. 
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2. Údaje a charakteristika podniku SmVaK Ostrava a.s. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK Ostrava a.s.) je jednou 

z největších vodárenských společností v České republice.   Zabývá se především výrobou a 

distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Své služby poskytuje jak 

přímým odběratelům, tak i dalším vodohospodářským sítím v regionu. Zahrnuje především 

oblast okresů Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. V posledních letech rozšířila 

svoji působnost do okresů Bruntál, Vsetín a polského příhraničí. 

K dlouhodobým cílům společnosti patří akvizice regionálních vodárenských 

společností, zvyšování odbytu vyrobené pitné vody a odvádění odpadních vod z oblastí 

mimo stávající region.  

 SmVaK Ostrava a. s. je vlastníkem infrastruktury, provozovatelem a současně 

lokálně monopolním poskytovatelem regulované dodávky vody pro 1,1 milionu zákazníků 

a kanalizačních služeb pro zhruba 500 tisíc zákazníků v Moravskoslezském kraji. Tato 

společnost nemá žádné významné neregulované činnosti; 95 % jejich tržeb se vytváří 

z regulované činnosti. Regulovanou činností se rozumí dodávky pitné vody a odvádění a 

čištění odpadních vod a činnosti vytvářející produkty, u nichž kvalita a tvorba ceny je 

usměrňována státní legislativou. Cenovým regulačním orgánem je Ministerstvo financí, 

které zvolilo vzhledem k diferencovaným lokálním podmínkám v oboru vodovodů a 

kanalizací formu věcného usměrňování cen. Tento způsob regulace umožňuje ponechat 

část odpovědnosti za cenovou politiku na úrovni měst a obcí, stanovovat jejich základní 

pravidla na centrální úrovni. V praxi to znamená, že cena vodného a stočného může 

obsahovat pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží 

doložitelné z účetnictví, přiměřený zisk a daň. Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený 

s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen na pořízení 

hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu, na tvorbu 

fondů podle zvláštních předpisů.[9] Lze očekávat, že ceny pro vodné stočné se budou 

v dlouhodobém horizontu zvyšovat zejména z důvodu nutnosti zahrnutí veškerých nákladů 

na reprodukci infrastrukturního majetku a enviromentálních nákladů a také z důvodu 

pokračujícího poklesu spotřeby vody s ohledem na vysoký podíl fixních nákladů. 

Zákonná regulace vodního hospodářství spadá do působností Ministerstva 

zemědělství, dále je kvalita pitné vody regulována  hygienickými  předpisy Ministerstva 
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zdravotnictví a regulace problematiky odpadních vod a jejich čištění je sledována 

Ministerstvem životního prostředí. (viz. příloha č. 1). 

 

Historickým předchůdcem SmVaK Ostrava a.s. bylo Krajské středisko pro 

vodovody a kanalizace a okresní vodovody a kanalizace, jejichž sloučením později vznikly 

Severomoravské vodovody a kanalizace. Od roku 1992 má tato společnost právní podobu 

akciové společnosti, kdy prvními akcionáři byly města a obce regionu. 

Od roku 1999 do 25. února 2004 byla majoritním akcionářem společnosti anglická 

vodárenská společnost ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED. 26. 

února 2004 nabyla majoritní podíl akcií ve společnost Waterfall Holding B.V. (100%-ní 

dceřiná společnost česko-slovenské finanční skupiny PENTA Investmens), a od 1. 

července 2006 do 02.12.2009 byla majoritním akcionářem španělská vodárenská 

společnost aqualia gestión integral del agua, S.A. (100%-ní dceřiná společnost koncernu 

FCC specializujícího se na stavebnictví a provoz komunálních služeb). Od 02.12.2009 je 

majoritním akcionářem španělská společnost AQUALIA CZECH S.L. 

Ke dni zpracování této práce je majoritní akcionář držitelem akcií představujících 

podíl na hlasovacích právech společnosti ve výši 98,68 %. 

SmVaK Ostrava a.s. se řadí mezi několik vybraných společností, kterým 

certifikační orgán TÜV CZ s.r.o. propůjčil prestižní ocenění vysoké úrovně péče o systém 

managementu a bezpečnosti – certifikát výjimečnosti. 

Společnost je emitentem cenných papírů – dluhopisů registrovaných na 

regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie. Je ohodnocena 

v rámci mezinárodního ratingu společností  Moody´s Investor Service známkou A2.cz. 

Jakožto společnost, jejíž dluhopisy jsou obchodovatelné na finančních trzích, sestavuje 

účetní závěrku v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IFRS). 
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Obrázek č. 1 – Teritoriální působnost SmVaK Ostrava a.s. 

 

Zdroj [4] 

                  Region severní Moravy a Slezska, území okresů: 

- Místek  

 

 

 

Na základě smluvního vztahu SmVaK Ostrava a.s. dodává pitnou vodu také do 

veřejné vodovodní sítě měst Ostrava, Studénka, Hlučín, Hranice, částečně do okresů 

Bruntál, Vsetín a do polského příhraničí. Smluvně zajišťuje provoz více než 80 

vodohospodářských zařízení pro města a obce uvedených regionů. 

 

POSLÁNÍ  SmVaK Ostrava a.s.: Zajišťovat komfort a vysokou kvalitu v dodávkách 

vody a nakládání s odpadními vodami s přínosem pro zdraví občanů a ochranu životního 

prostředí.[Interní zdroj informací] 

VIZE  SmVaK Ostrava a.s.: Stát se vzorovou vodárenskou společností ve střední Evropě 

s nejlepší úrovní služeb a hospodářských výsledků.[Interní zdroj informací] 
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Tabulka č. 1 - Základní údaje o SmVaK Ostrava a.s. 

ukazatel 

Měrná 

jednotka 
2006 2007 2008 2009 

základní kapitál tis. Kč 3 458 425 3 458 425 3 458 425 3 458 425 

počet akcií celkem ks 3 458 425 3 458 425 3 458 425 3 458 425 

v tom akcie na majitele ks 421 385 421 385 421 385 421 385 

v tom akcie na jméno ks 3 037 040 3 037 040 3 037 040 3 037 040 

Zdroj [3]           

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI (příloha č. 2) 

 

Společnost má tyto orgány: 

A. valnou hromadu 

B. představenstvo 

C. dozorčí radu 

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, hlavní činností SmVaK Ostrava a.s. je zajištění 

plynulého zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělství pitnou vodou a odvádění a 

čištění odpadních vod. K tomu společnost využívá 41 úpraven vody, téměř 5 tis. km 

vodovodní sítě, 67 čistíren odpadních vod a cca 1,5 tis. km kanalizační sítě. Další ukazatele 

jsou přehledně uvedeny v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 2 - Základní údaje o vodovodech 

Ukazatel 2007 2008 2009 

Počet napojených obyvatel v rámci a.s. 730 534 729 243 729 984 

Počet vodovodů pro veřejnou potřebu 

Z toho: skupinových 

143 

55 

128 

55 

128 

55 

Délka vodovodní sítě (km) 4 682 4 737 4 795 

Počet vodovodních přípojek (ks) 117 625 118 828 120 764 

Délka vodovodních přípojek (km) 780 772 771 

Počet osazených vodoměrů (ks) 118 789 120 223 122 386 

Počet vyměněných vodoměrů/rok 12 329 14 177 20 873 

Počet paušálních odběrů 2 386 2 306 2 230 

Počet čerpacích a přečerpávacích stanic (ks) 185 192 198 

Počet úpraven vod (ks) 44 43 41 

Počet vodojemů (ks) 385 388 388 

Objem vodojemů (m
3
) 392 725 392 255 392 132 

Zdroj [3] 
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Tabulka č. 3 - Základní technické údaje o kanalizačních sítích a čistírnách odpadních vod 

U k a z a t e l 
Měrná 

jednotka 
2007 2008 2009 

Počet obyvatel bydlících v domech napojených 

na kanalizaci pro veřejnou potřebu 
počet 508 965 515 564 531 770 

Počet obcí s kanalizací pro veřejnou potřebu Počet 72 73 77 

Počet čistíren odpadních vod  počet 64 65 67 

Kapacita čistíren odpadních vod m
3
. d

 - 1
 264 682 264 707 280 376 

Délka kanalizační sítě km 1 425 1 450 1 549 

Počet kanalizačních přípojek počet 37 428 37 428 37 428 

Délka kanalizačních přípojek km 311 311 311 

Množství odpadních vod vypouštěných do 

kanalizace pro veřejnou potřebu (bez 

fakturovaných srážek) 

tis. m
3
 27 093 26 724 26 311 

z toho čištěných tis. m
3
 26 365 26 187 25 785 

Množství čištěných odpadních vod (včetně 

srážkových) 
tis. m

3
 54 812 50 753 57 188 

Kaly produkované z čistíren odpadních vod (ve 

100 % sušině) 
t.r

 - 1
 9 751 9 131 9 480 

Zdroj [3] 

 

Tabulka č. 4 – Údaje o počtu zaměstnanců mateřské společnosti 

 2007 2008 2009 

Přepočtený počet zaměstnanců celkem 908 915 892 

v tom zaměstnanci provozu vodovodů 460 459 425 

v tom zaměstnanci provozu kanalizací 285 293 304, 

v tom ostatní zaměstnanci 163 163 162 

Zdroj [3] 
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3. SWOT ANALÝZA 
 

SWOT analýza je nástrojem pro stanovení firemní strategie vzhledem k vnitřním a 

vnějším podmínkám. Podává informace jak o silných a slabých stránkách firmy, tak i o 

možných příležitostech a hrozbách. SWOT jsou počáteční písmena anglických slov silné 

(anglicky: Strengths) a slabé (anglicky: Weaknesses) stránky, příležitosti (anglicky: 

Opportunities) a hrozby (anglicky: Threats).  

SWOT analýza představuje základní bod, v kterém úlohou strategie je vytvořit 

těsný soulad mezi vnitřními schopnostmi společnosti (tj. mezi silnými a slabými 

stránkami) a jejím vnějším prostředím (které je vyjádřeno především jeho příležitostmi a 

hrozbami).  

Úspěšná aplikace vhodné marketingové strategie je závislá na tom, jak firma 

dokáže zhodnotit na jedné straně své „plusy a mínusy“, tzn. silné a slabé stránky a rovněž 

jak dokáže identifikovat vhodné příležitosti a hrozby. 

SWOT analýza popisuje a třídí vnitřní přednosti a slabiny společnosti a možnosti a 

hrozby jejího rozvoje ve vnějším prostředí podle důležitosti. Je to lehce použitelný nástroj 

na rychlé zpracování přehledu o strategické situaci společnosti. SWOT analýza je 

východiskem pro formulování strategie, která vznikne jako soulad mezi interními 

schopnostmi společnosti a jeho vnějším prostředím. 

 

3.1. Účel SWOT analýzy  

 

Účelem SWOT analýzy je posouzení vnitřních předpokladů společnosti 

k uskutečnění určitého podnikatelského záměru a podrobení rozboru i vnějších příležitostí 

a omezení určovaných trhem. Na jejím základě může společnost přikročit k formulaci 

specifických cílů. 

 

3.2. Charakteristika SWOT analýzy 

 

Silné stránky – za silné stránky jsou považovány ty vnitřní faktory, díky kterým má firma 

silnou pozici na trhu. Představují oblasti, v kterých je firma dobrá. Je možnost je využit 
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jako podklad pro stanovení konkurenční výhody. Jde o posouzení podnikových schopností, 

zdrojových možností a potenciálů. 

 

Slabé stránky – jsou přesným opakem silných stránek. Firma má nějaké citlivé místo, je 

v něčem slabá, úroveň některých faktorů je nízká, někdy nedostatek určité silné stránky 

znamená slabou stránku, která brání efektivnímu výkonu firmy. 

 

Příleţitosti – představují možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst, nebo na 

lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Zvýhodňují společnost vůči 

konkurenci. Aby je společnost mohla využít, musí je nejprve identifikovat.  

 

Hrozby – nepříznivá situace nebo změny v okolí podniku znamenají překážky v činnosti. 

Můžou znamenat hrozbu úpadku nebo nebezpečí neúspěchu. Firma musí rychle reagovat 

odpovídajícím způsobem, aby je odstranila či minimalizovala.  

 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin (S.W.O.T.). Vzájemnou interakcí 

faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a hrozbám na straně 

druhé, lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. 

 

3.3. SWOT analýza společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

Pro hodnocení stupně hrozby či příležitosti a silných a slabých stránek se ve 

společnosti SmVaK Ostrava a.s. používá stupnice 1 až 3. 

1- malá  hrozba, malá příležitost 

2- střední hrozba, střední příležitost 

3- velká hrozba, velká příležitost 
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Silné stránky 

Tabulka č. 5 – Silné stránky podniku 

Faktor Hodnocení 

 Vysoký tržní podíl v regionu, de facto dominantní postavení na 

relevantním trhu v rámci regionu působnosti 
3 

 Dobrá pověst a jméno firmy 1 

 Jedinečnost poskytované služby – přirozený monopol 

v oblastech působnosti spojený s vlastnictvím 

vodohospodářské infrastruktury 

3 

 Zaručený minimální počet stabilních odběratelů a tím zaručený 

minimální odbyt 
3 

 Příznivé podmínky pro zabezpečování finanční solventnosti a 

stability, dané ekonomickým postavení na trhu a možnostmi 

zákona o vodovodech a kanalizacích (pravidelný příjem 

peněžních toků, možnost přerušení dodávky vody v případě 

neuhrazených faktur a daňových dokladů) 

3 

 Komplexní vodohospodářský celek s dostatečnými zdroji pro 

výrobu a dodávku pitné vody (nadřazená vodárenská soustava 

– nákladově nenáročný skupinový vodovod)  

3 

součet 16 

Zdroj [Vlastní zpracování] 
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Slabé stránky 

Tabulka č. 6 – Slabé stránky podniku 

Faktor Hodnocení 

 Narůstající ekologické požadavky související s finančně 

náročnými investicemi 
2 

 Pokles spotřeby pitné vody a tím i množství odváděných vod 

odpadních 
1 

 Cenová regulace vodného a stočného, včetně stanovení 

přiměřené míry zisku“ 
2 

 Během posledních deseti let prošla společnost několika 

restrukturalizacemi v souvislosti se změnou majoritního 

akcionáře, čímž jsou téměř vyloučeny další výrazné úspory 

vlivem snižování vstupních nákladů. 

3 

 

 Jakožto soukromá společnost má omezený přístup k dotačním 

programům na dobudování vodohospodářské infrastruktury 

2 

 

součet 10 

Zdroj [Vlastní zpracování] 
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Příleţitosti 

Tabulka č. 7 – Příleţitosti podniku 

Faktor Hodnocení 

 Využití nových technologií 2 

 Získání omezeného objemu a vybraných titulů státních, 

regionálních dotací a dotací z fondů Evropské unie (např. na 

vzdělávání, energetické úspory) 

1 

 Dostatečná kapacita zařízení pro dodávku pitné vody a odvádění a 

čištění odpadních vod i mimo zásobovaný region (dodávka pitné 

vody do Polska, čištění odpadních vod průmyslovým subjektům, 

příprava čištění odpadních vod z příhraničních oblastí Polska) 

3 

 Potencionální možnost dalšího rozvoje cestou snižování nákladů 

na straně odbytu v případě spojení s jinou infrastrukturní 

společností (např. s plynárnami, energetikou apod.), což je 

podmíněno značnou finanční investicí. (vzhledem k tomu, že se 

jedná o stejné odběratele různých produktů – voda, plyn, elektřina 

– by došlo ke snížení odbytových nákladů). 

2 

 Přebírání dalšího infrastrukturního majetku měst a obcí v regionu 

(malé obce zpravidla nemají dostatek fundovaných kapacit pro 

provozování vlastní vodohospodářské sítě) 

2 

 Rozšíření předmětu podnikání společnosti o stavebně-montážní 

činnost (provádění oprav a drobných stavebních investic, včetně 

obnovy vodohospodářského majetku ve vlastní režii). Tím dochází 

k zvýšení využitelnosti aktiv, využívaných pouze pro oblast poruch 

a havárií. 

2 

součet 12 

Zdroj [Vlastní zpracování] 
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Hrozby: 

Tabulka č. 8 – Hrozby podniku 

Faktor Hodnocení 

 Vstup nové konkurence na vodárenský trh (zejm. v oblastech 

„sousedství s konkurenčními subjekty“, kdy lze potřeby 

odběratele zajistit i ze strany konkurence, provozování 

infrastrukturního vodohospodářského majetku, který je ve 

vlastnictví dalšího subjektu – města, obce)  

2 

 Nebezpečí ekologických havárií, zejm. v oblasti čištění 

odpadních vod a jejich vypouštění do vodních toků, mimo jiné 

i při přívalových deštích, které jsou i v našich podmínkách 

stále častější 

2 

 Omezování produkce v podnicích (snižování poptávky na 

dodávku pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních) 
2 

součet 6 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

Z výše uvedeného porovnání vyplývá, že z vnitřních faktorů je nejvýznamnější 

jedinečnost produkce a teritoriální rozsah firmy. Ač jedním z faktorů hrozeb podniku je 

vstup nové konkurence na vodárenský trh, v praxi je takových situací velmi málo. 

Lokality, kdy v únosné vzdálenosti vedle infrastruktury SmVaK Ostrava a.s. je vedena 

infrastruktura konkurence (sousedství přivaděče SmVaK Ostrava a.s. a vodovodního řadu 

Ostravských vodáren a kanalizací a.s.), jsou ojedinělé. Proto je více bodově ohodnocena 

výhoda přirozeného monopolu. 

Přednost zaručeného minimálního odbytu je sice snižována hrozbou poklesu 

spotřeby vody a odvádění odpadních vod vlivem útlumu výroby a snižování spotřeby 

obyvatelstva (např. vliv demografických změn), ale tento pokles má svoji mez, a tempo 

tohoto poklesu se snižuje. Specifickým faktorem ve vodárenství je nástroj vymáhání 

pohledávek – zákonem umožněné přerušení dodávky vody, respektive odvádění odpadních 

vod. 
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 Problematické se jeví soukromé vlastnictví společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

z pohledu dosažení na některé dotace z fondů Evropské unie. Ty jsou orientovány na 

dobudování infrastruktury, což by SmVaK Ostrava a.s. velmi pomohlo zejména v síti 

kanalizací a čistíren odpadních vod. Dnes je tento problém řešen tak, že tyto sítě si budují 

obce a města (se spoluúčastí evropských fondů), ale provozování pak svěřují odborné 

vodárenské společnosti, např. SmVaK Ostrava a.s. Nicméně velikost a celistvost 

společnosti SmVaK Ostrava a.s., velmi dobré ratingové hodnocení a výsledky auditů 

zvyšují její šance na získání specifických druhů dotací, např. na vzdělávání apod.  

 Po vyhodnocení silných a slabých stránek (16 : 10) a míry příležitostí a hrozby    

(12 : 6) lze konstatovat, že SmVaK Ostrava a.s. je pro investory zdánlivě přitažlivá a riziko 

nemožnosti dalšího rozvoje je minimální. Pro lepší posouzení zdraví společnosti jsem 

v další kapitole provedl aplikaci několika finančních ukazatelů. 

. 
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4. Návrhy a doporučení strategického rozvoje 

Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že SmVaK Ostrava a.s. je pro investory 

přitažlivá. Pokud bych chtěl do této společnosti investovat a navrhnout směr dalšího 

rozvoje, provedl bych ještě  analýzu základních finančních ukazatelů Pro jejich výpočet 

jsem použil data z výročních zpráv 2007, 2008 a 2009. 

4.1. Finanční ukazatelé 

Pro jednotlivé skupiny ukazatelů platí tato pravidla: 

 Produktivita má zásadně růst, pokles je vždy nepříznivý.  

 Rentabilita má zásadně rovněž růst, a to rychleji nebo alespoň stejně rychle jako 

produktivita. 

 Nákladovost má zásadně klesat, neboť náročnost zdroje se musí zmenšovat.  

 Likvidita má růst, maximálně může též stagnovat.  

 Solventnost má taktéž růst, podíl finančního majetku a pohledávek se tím má 

zlepšovat nebo alespoň stagnovat. Struktura má v podstatě stagnovat, pokud je 

dobrá. 

 

4.1.1. Ukazatelé produktivity 

Tabulka č. 9 – Produktivita práce 

Rok 2007 2008 2009 

Tržby (v tis. Kč) 1 761 586 1 856 709 2 004 713 

Přepočtený počet zaměstnanců 908 915 892 

Produktivita práce (tis. Kč) 161,67 169,10 187,29 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

Absolutní hodnotu tohoto ukazatele nemohu posoudit, protože vodárenství je 

specifický obor, který nelze srovnávat s jinými obory. Prakticky využitelné by bylo 

srovnání s podobnou vodárenskou společností. Já mohu hodnotit tento ukazatel pouze z 

hlediska vývoje, a ten je pozitivní, jelikož je rostoucí. 
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4.1.2. Ukazatelé rentability 

Tabulka č. 10 – Tabulka ukazatelů rentability       

Rok 2007 2008 2009 

Zisk před zdaněním (v tis. Kč) 393 652 469 542 451 683 

Čistý zisk (v tis. Kč) 402 036 372 659 359 222 

Tržby (v tis. Kč) 1 761 586 1 856 709 2 004 713 

Aktiva (v tis. Kč) 7 371 882 7 353 041 7 300 001 

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 4 302 996 4 289 003 4 298 232 

Rentabilita trţeb ze zisku před zdaněním [ % ] 22,35 25,29 22,53 

Rentabilita trţeb z čistého zisku [% ] 22,82 20,07 17,92 

Rentabilita celkového kapitálu [%] 5,45 5,07 4,92 

Rentabilita vlastního kapitálu [%] 9,34 8,69 8,36 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

Pokles rentabilty je způsoben tím, že čistý zisk SmVaK Ostrava a.s.  při 

meziročním srovnání  klesá, přestože tržby rostou. Tzn, že poměr zisku obsaženého 

v tržbách klesá, což může při pokračování současného trendu oslabit lukrativnost této 

společnosti. Zde nutno připomenout informaci z úvodu, že cena, jakožto hlavní faktor 

tržeb, je státem regulovaná. Snížení míry zisku je způsobeno celosvětovou finanční krizí 

(pokles odběrů vody), tlakem konkurence a tlakem Svazku měst a obcí na výši konečné 

ceny vodného a stočného. Ačkoliv vykazovaní ukazatelé rentability jsou zatím stále nad 

doporučenou hranicí, jejich vývoj není optimistický. 

4.1.3 Ukazatelé zadluženosti 

Tabulka č. 11 – Ukazatelé zadluţenosti 

Rok 2007 2008 2009 

Cizí zdroje (v tis. Kč) 3 068 225 3 063 073 3 000 663 

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 4 302 996 4 289 003 4 298 232 

Dlouhodobé závazky (v tis. Kč) 2 490 911 2 487 795 2 491 219 

Aktiva celkem (v tis. Kč) 7 371 882 7 353 041 7 300 001 

Celková zadluţenost [%] 41,62 41,66 41,10 

Dlouhodobá zadluţenost [%] 33,79 33,83 34,13 

Míra zadluţenosti [%] 71,30 71,42 69,81 
Zdroj [Vlastní zpracování] 
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Poměr vlastních a cizích zdrojů ve společnosti odpovídá doporučovaným 

hodnotám, ale dlouhodobá zadluženost přesahuje doporučených 25 % stejně jako míra 

zadluženosti. Příčinou jsou desetileté dluhopisy ve výši 2 mld Kč emitované společností 

v roce 2005. Tyto jsou splatné v roce 2015. Každoročně zatěžují společnost nákladem 

100 mil Kč, které společnost vyplatí formou úroků k předmětným dluhopisům. 

Z uvedených čísel vyplývá, že celková zadluženost se téměr nesnižuje, tzn., že 

společnost nekumuluje vlastní zdroje pro splacení dluhopisů, a v roce 2015 se může 

dostat do finančních problémů. 

4.1.4. Ukazatelé likvidity 

Tabulka č. 12 – Tabulka ukazatelů likvidity 

Rok 2007 2008 2009 

Krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč) 449 796 280 156 92 601 

Krátkodobé pohledávky (v tis. Kč) 369 251 367 784 398 754 

Oběžná aktiva (v tis. Kč) 828 164 657 051 501 543 

Dlouhodobé pohledávky (v tis. Kč) 0 0 0 

Krátkodobé závazky (v tis. Kč) 536 519 529 051 467 959 

Pohotová likvidita 1,53 1,22 1,05 

Běţná likvidita 1,54 1,24 1,07 

Zdroj[Vlastní zpracování]  

Nepříznivé hodnoty pohotové likvidity jsou způsobeny vysokou hodnotou 

krátkodobých závazků plynoucích ze splatnosti úroků k vydaným obligacim. Splatnost 

výše uvedených úroků je jednou ročně vždy k 15. listopadu. 

Rovněž vývoj  hodnot běžné likvidity je znepokojující. Společnost se blíží do 

kategorie obtížně  likvidních společností. Příčinou je významný pokles peněžních 

prostředků na bankovních účtech . Během sledovaného období se tyto prostředky snížily o 

cca 350 mil. Kč ročně, což je odrazem rozdělení zisků v důsledku výplaty dividend 

(strategie vlastníka). Vezmu-li v úvahu, že SmVaK  Ostrava a.s ročně investuje cca 450 až 

500 mil. Kč, je tato strategie velmi nebezpečná a bude-li v ní SmVaK Ostrava a.s. 

pokračovat, dostane se  do platební neschopnosti.  

Závažnost této situace si vedení společnosti uvědomuje, o čemž svědčí plánované 

hodnoty investic, zisku a dividend pro rok 2010 (v r. 2010 společnost plánuje na 

dividendách vyplatit o cca 100 mil.Kč méně než v roce 2009).  
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Tabulka č. 13 – Strategie řízení investic a pouţitelných zdrojů 

  
skutečnost 

2007 

skutečnost 

2008 

skutečnost 

2009 

 plán 

2010 

investice 458 685 517 927 509 850 523 000 

čistý zisk 402 036 372 659 359 222 342 201 

odpisy 341 515 358 193 408 459 413 927 

vlastní zdroje 743 551 730 852 767 681 756 128 

dividendy 244 650 386 625 349 993 252 000 

vlastní zdroje po odečtení dividend 498 901 344 227 417 688 504 128 

rozdíl (disp. vl. zdroje- investice) 40 216 -173 700 -92 162 -18 872 

Výroční zpráva SmVaK Ostrava a.s. 2009, Výhledová studie SmVaK Ostrava a.s. do r. 2015 z r. 2005 

 

Jak z výše uvedených údajů a grafu v příloze č. 3 vyplývá, budou se při zachování 

současné strategie nůžky tzv. investičního dluhu v budoucnu rozevírat, což považuji za 

varovný signál pro možné investory. 

 

4.2. Vyhodnocení finančních ukazatelů a výhled do budoucna 

 

 Každá z uvedených skupin ukazatelů hodnotí pouze některou stránku stavu nebo 

vývoje finančního hospodaření společnosti. Činnost společnosti je velmi složitý proces, 

proto je třeba při hodnocení výsledků získaných finanční analýzou posuzovat všechny 

ukazatele komplexně, s přihlédnutím k jejich vzájemným souvislostem. 

Vývoj finanční situace SmVaK Ostrava a.s. není zcela příznivý. Společnost 

vykazuje špatnou platební schopnost – likviditu. Dokazují to i hodnoty ukazatelů likvidity, 

které se pohybují ve všech letech pod doporučenými hodnotami a blíží se kritické 

hranici 1. Společnost by měla lépe plnit jeden ze základních cílů finančního řízení, a to 

zajistit bezpečnost finanční hotovosti a schopnost hradit své platební závazky i 

v budoucnosti. 

Hodnocení zadluženosti společnosti je sporné. Nelze opomenout, že „příznivé“ 

hodnoty zadluženosti jsou způsobeny tím, že se jedná o „vlastnickou“ společnost, to 

způsobuje i její lukrativnost na vodárenském trhu. Přestože společnost nečerpá žádné 

bankovní úvěry, je nutno připomenout dluhopisy, jež společnost v roce 2005 emitovala ve 

výši 2 miliardy Kč, a z nichž je nucena každoročně platit úrok ve výši 100 miliónů Kč. 

Navíc za pět let bude muset dluhopisy splatit. Čísla poslední účetní závěrky nedávají 
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optimistický výhled, že k tomuto účelu bude mít SmVaK  Ostrava a.s. dostatek vlastních 

zdrojů. 

 

SmVak Ostrava a.s. bude muset vybrat některé z následujících řešení: 

- kumulovat peněžní prostředky omezením výplaty dividend (v r. 2009 cca 350 mil. Kč) 

- kumulovat peněžní prostředky omezením investic (dnes cca 500 mil. Kč) 

- refinancovat dluhopisy novým úvěrem 

- kombinace výše uvedených možností. 

 

 

Z ukazatelů aktivity mají nejpozitivnější výsledky ukazatele týkající se především 

zásob. Objem zásob v podniku klesá, a to má za následek společně s rostoucími tržbami i 

zkracování doby obratu zásob. To je celkem logické, vzhledem k charakteru produkce – 

surová voda jako základní surovina se nekupuje do zásob. 

Ve výsledcích finanční ukazatelů podniku jsem nalezl několik negativních tendencí 

ve zkoumaných oblastech. Velkou výhodu má společnost při dnešní nejisté existenci 

v tržním hospodářství v tom, že patří mezi tzv. přirozené monopoly a nemá v tomto směru 

přímou konkurenci. Úspěšné hospodaření společnosti záleží však hlavně na schopnostech 

managementu. Bude zajímavé do budoucnosti sledovat, jak ekonomiku společnosti a jejího 

finanční řízení ovlivní fakt, že se jedná o soukromou společnost s téměř 100%-ní 

zahraniční majetkovou účastí. Během posledních let, kdy došlo k přeměně společnosti ze 

státního podniku na akciovou společnost, se ve vlastnictví této firmy vystřídalo několik 

majitelů. Nejprve společnost Anglian Water, pak finanční skupina Penta, nyní španělská 

vodárenská společnost Aqualia – člen koncernu FCC, který se však více než vodárenstvím 

zabývá stavební činností. Každý z majitelů se snažil ze společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

získat co nejrychleji finance, které vložil do jejího nákupu a následně také společnost se 

ziskem dále prodat. Je otázkou, jak se zachová současný vlastník společnosti a jakým 

směrem se bude ubírat obchodní politika a finanční řízení společnosti. 

Hodnoty ukazatelů rentability společnosti jsou poměrně nízké. Možnosti zvyšování 

rentability cestou snižování nákladů jsou dosti omezené, vzhledem k restrukturalizačním 

změnám, které proběhly ve společnosti během posledních deseti let, kdy se zde vystřídalo 

několik majoritních vlastníků. Druhou možnou cestou ke zvyšování rentability je 
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zvyšování tržeb. To předpokládá efektivní rozšíření vodárenského trhu, zásobování vodou 

dalších odběratelů, rozšířením čištění odpadních vod pro průmyslové subjekty apod., 

protože zvyšování tržeb cestou zisku je omezeno cenovou regulací.                      
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu strategie společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na základě rozboru jejího finančního 

zdraví (vybral jsem rozmezí let 2007 – 2009) a vlivů vnějšího prostředí, a tím zhodnotit 

komplexní finanční situaci včetně zjištění příčin a následně navrhnout konkrétní opatření a 

doporučení pro finanční řízení do příštích let. 

Při aplikaci finančních ukazatelů na SmVaK Ostrava a.s. jsem využil analýzu 

účetních výkazů, analýzu pomocí poměrových ukazatelů pro oblast produktivity, likvidity, 

zadluženosti a rentability. Komplexně se firma z účetního hlediska jeví jako stabilní, 

prozatím prosperující, mající však problémy s likviditou a poklesem rentability, což 

naznačuje možné finanční potíže v budoucnosti. Jako problémový se jeví závazek 

vyplývající ze splatnosti  emitovaných dluhopisů ve výši 2 miliardy Kč a jejich úroků 

v souvislosti s vyplácením stamiliónových dividend.   

Východisko ze zhoršující se finanční situace vidím ve snížení objemu vyplácených 

dividend akcionářům společnosti již od roku 2010 (dividendy za účetní období roku 2009) 

na hodnotu cca 6 % výnosnosti  nominální hodnoty akcie , což vylepší roční disponibilní 

finanční zdroje společnosti cca o 110 mil.Kč. 

Aktuální úkol je vyřešit problematiku splacení dluhopisů v roce 2015, kdy 

doporučuji jako nejreálnější řešení uplatnit variantu kombinace částečného refinancování 

dluhopisů novou emisí a kumulací vlastních finančních zdrojů, získaných omezením 

vyplácení dividend. 

Variantu nové emise dluhopisů (v maximální hodnotě 1,6 miliardy Kč) 

upřednostňuji před případným získáním úvěru od peněžních ústavů s přihlédnutím ke 

skutečnosti, že poskytnutí úvěru je v praxi vázáno na poskytnutí záruky části aktiv 

společnosti (vybrané čistírny odpadních vod a úpravny vod), zatímco dluhopisy takovéto 

záruky nevyžadují. Také povinnost získání ratingového hodnocení v případech nové emise 

dluhopisů, která vyplývá ze zákona o podnikání na kapitálových trzích motivuje společnost 

a současně umožňuje nezávislé hodnocení finanční stability společnosti renomovaným 

subjektem. 

Vyrovná-li se SmVaK Ostrava a.s. s těmito problémy, bude vzhledem ke  
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specifičnostem jejího charakteru a podnikatelskému prostředí, představovat bezpečné 

uložení prostředků investorů. 
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