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01

Úvodní slovo
Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové,

předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí do-
kumentující hospodaření a činnost firmy za rok 2015. Stejně jako v předešlých letech společnost splnila 
očekávání zákazníků a dále posílila svou významnou pozici v oboru vodárenství v regionu. Hospodaření 
společnosti vroce 2015 můžeme hodnotit jako úspěšné. Byl vytvořen celkový hospodářský výsledek po 
zdanění ve výši 6.380 tis. Kč. Dosažené výsledky potvrzují správnost strategie rozvoje společnosti.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí (dále jen VAK) v roce 2015 vyrobila z vlastních 
podzemních zdrojů 3,935 mil. m3 pitné vod a kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných vodo-
vodech splňovala požadavky platné legislativy.

Potěšující jsou také výrazně nízké ztráty vody ve vodovodní síti, které dosáhly 11,54 % z objemu vody 
realizované. Ztráty vody jsou jedním z nejvýznamnějších ukazatelů hodnocení vodárenských společností 
a jsou důkazem vysoké kvality práce našich technických a provozních zaměstnanců. Takto nízké ztráty 
nás řadí mezi nejúspěšnější společnosti českého vodárenství. VAK potvrdil, že je spolehlivým partnerem 
měst a obcí, kterým zajišťuje vodárenské služby.

Nedílnou součástí činnosti společnosti je provozování kanalizační sítě, jejímž prostřednictvím jsou odvá-
děny odpadní vody. Jejich vyčištění v čistírnách odpadních vod významně přispívá k ochraně životního 
prostředí a zlepšování kvality vod v našich tocích. V roce 2015 bylo takto vyčištěno celkem více než 
2,853 mil. m3 odpadních vod.

V roce 2015 se podařilo o 3,14 mil. kč překročit plán financování obnovy infrastrukturního 
majetku, který byl stanoven na 53,4 mil. kč.

Pokračovala intenzivní investiční výstavba, úspěšně byly dokončeny a vyúčtovány tyto stavby financova-
né z dotací Státního fondu životního prostředí:
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• dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě
• stavba nové úpravny vody v Chocni
• dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí
• dostavba kanalizace v Běstovicích
• kanalizace v Dolním Třešňovci

Celková výše dotací ze SFŽP za roky 2014 a 2015 činila 149,511 mil. Kč, zapojení vlastních zdrojů spo-
lečnosti 60,249 mil. Kč.

Podmínky poskytovatelů dotací (tzv. finanční analýzy) zdůvodu udržitelnosti těchto projektů a účelnosti 
vynakládaných finančních prostředků nutí vodárenské společnosti promítnout jejich výši do ceny vodné-
ho respektive stočného.

VAK je aktivní ve vodárenských sdruženích, která pracují v oblasti legislativy, technické normalizace, vy-
tváření ekonomických pravidel a obecně hájí zájmy vodárenských společností (sdružení SOVAK, SOVII, 
CzSTT).

Budoucnost vodárenství a zajištění dostatku kvalitní vody dalším generacím byla tématem 2. ročníku 
celostátní konference „Podzemní vody ve vodárenské praxi“, kterou VAK pořádal ve spolupráci s firmou 
OHGS Ústí nad Orlicí. Konference bylo zaměřena na aktuální problematiku sucha a na rizika budování 
vrtů pro tepelná čerpadla ve vztahu k vodárenství. Pozvání přijala řada předních českých odborníků 
z oboru hydrologie, hydrogeologie i vodárenství.

Obchodní úsek společnosti, který má na starosti nákup a prodej vodárenských materiálů a zboží, dosáhl 
obratu ve výši 104,3 mil. Kč a zisku 2,6 mil. Kč. Potvrdila se tím správnost rozhodnutí pokračovat v ob-
chodní činnosti, která není obecně pro provozovatele vodovodů a kanalizací příliš typická, nicméně již 
20 let přináší společnosti další finanční zdroje do rozpočtu.

Společnost v roce 2015 dále spolupracovala s odborovou organizací na zajištění vyvážené péče o za-
městnance se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Důraz byl kladen na vzdělávání 
a osobnostní růst zaměstnanců. Lze konstatovat, že společnost VAK je stabilním a dobrým zaměstnava-
telem v regionu.

Dovolte mi, abych za výborné výsledky a splnění všech rozhodujících úkolů poděkoval všem členům na-
šich statutárních orgánů, managementu společnosti, všem spolupracovníkům a zaměstnancům. Vážíme 
si důvěry našich akcionářů a i v příštích letech bude cílem naší společnosti odpovědná správa a rozvoj 
svěřeného majetku a špičkové služby našim zákazníkům. Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s. má díky Vám pevnou pozici v našem regionu a je úspěšně hospodařící společností.

         Ing. Bohuslav Vaňous 
         ředitel společnosti



5

 

02

základní údaje o společnosti
obchodní firma Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Sídlo Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Identifikační číslo 48173398

DIč CZ48173398

Bankovní spojení Komerční banka, a. s., č. ú. 2506611/0100

Datum založení
1. 1. 1994 
Společnost byla založena na dobu neurčitou.

právní forma Akciová společnost

zapsáno u Krajský soud v Hradci Králové 
Spisová značka: oddíl B, vložka 991.

předmět podnikání emitenta
1. Provozování vodovodů a kanalizací.
2. Obchodní činnost v oblasti kanalizačních vozidel, kamer a robotů, vodohospodářského materiálu.
3. Stavební výroba.
4. Silniční motorová doprava.
5. Servis a opravy kanalizačních vozidel.

Místo zveřejnění dokumentů
Sídlo společnosti – Slezská 350, Jablonné nad Orlicí - sekretariát ředitele a ekonomického náměstka.
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patenty, licence a smlouvy se zásadním významem pro 
podnikatelskou činnost společnosti
Akciová společnost nevlastní žádné patenty ani licence. 
Akciová společnost má pro podnikatelskou činnost (obchodní činnost) uzavřené smlouvy o výhradním 
zastoupení firem Kroll-Hellmers (kanalizační vozidla) a IBAK (kamery pro monitoring kanalizací) pro ČR. 
Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. 
Společnost využila a v dalším období ještě využije Operační program životní prostředí, spravovaný Stát-
ním fondem životního prostředí. Jeho prostřednictvím čerpá evropské struktuální fondy a výrazně přispí-
vá ke zlepšení životního prostředí především v oblasti čištění odpadních vod.
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03

základní údaje o základním kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu činí 567.075.000 Kč a je zcela splacen.

Účastnické cenné papíry
525 187 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, které jsou převo-
ditelné s předchozím souhlasem valné hromady

41 888 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč – volně obchodo-
vatelných

popis struktury společnosti

Struktura akcionářů k 31. 12. 2015 počet akcií % z celk. počtu

Města a obce 525 187 92,6

Drobní akcionáři 41 888 7,4

Celkem 567 075 100,0

Struktura akcionářů 7,4 % Drobní akcionáři

92,6 % Města a obce
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Dnem 1. ledna 2006 byl zrušen Fond národního majetku a jeho působnost přešla na Ministerstvo financí. 
Dnem zrušení Fondu zanikla zvláštní práva spojená s „akcií se zvláštními právy“, to znamená, že tato 
akcie se stala obyčejnou akcií na jméno. Společnost požádala Ministerstvo financí o odkup této akcie za 
nominální hodnotu, tj. 1.000 Kč. Usnesením vlády č. 366 ze dne 11. 4. 2007 byl přímý prodej této akcie 
společnosti schválen a následně v roce 2008 odkoupilo tuto akcii od a. s. město Jablonné nad Orlicí.

Subjekty s podílem nad 4 % na hlasovacích právech

největší akcionáři adresa Ič počet akcií podíl

Město Choceň Jungmannova 301, 565 01 Choceň 278955 109 688 19,3 %

Město Letohrad Václavské náměstí 10, 561 01 Letohrad 279129 84 015 14,8 %

Město Lanškroun nám. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun 279102 77 951 13,7 %

Obec Červená Voda Červená Voda 268 278637 30 808 5,4 %

Město Jablonné n. O. nám. 5. května, Jablonné nad Orlicí 278963 25 099 4,4 %

největší akcionáři

operace se základním kapitálem za posledních pět roků
Poslední zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 101.962 tis. Kč schválila mimořádná valná 
hromada akciové společnosti konaná 14. 10. 2004. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno nepeně-
žitými vklady vodohospodářského majetku měst a obcí v působnosti a. s.

Zvýšení základního kapitálu a. s. bylo zapsáno do Obchodního rejstříku v měsíci červenci 2006 a hro-
madné listinné akcie byly předány obcím a městům koncem měsíce října 2006.

19,3 % Město Choceň

14,8 % Město Letohrad
13,7 % Město Lanškroun

5,4 % Obec Červená Voda

4,4 % Město Jablonné n. Orlicí



9

 

základní údaje o cenných papírech

Vydané akcie:

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě 525 187 ks, ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, celkový objem 
emise 525.187.000 Kč. Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.

Kmenové akcie na jméno 41 888 ks, ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, celkový objem emise 
41.888.000 Kč.

počet akcií umístěných mezi veřejností:

Mezi veřejností je umístěno 41 888 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, na které připadá 
41.888.000 Kč základního kapitálu, tj. 7,4 % z celkového základního kapitálu společnosti. Akcie se neob-
chodují na žádném veřejném trhu.
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04

základní údaje o činnosti 
společnosti

Hlavní činnost společnosti
Společnost v rámci podnikatelské činnosti vlastní a provozuje vodárenskou infrastrukturu na větší části 
okresu Ústí nad Orlicí, v 61 městech a obcích, které jsou hlavními akcionáři společnosti. Společnost 
pečuje o 713 km hlavních vodovodních řadů, 20 549 vodovodních přípojek a 185 km kanalizačních síti, 
7 171 kanalizačních přípojek v působnosti Pardubického a Královehradeckého kraje.

Na základě smluv provozuje akciová společnost Vodovody a kanalizace VH majetek i v některých dalších 
obcích okresu Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou (Javornice, Přestavlky, Cotkytle, Nasavrky, Čer-
vený Potok, Hedeč, Prostřední Lipka, Rudoltice, Říčky u Orlického Podhůří, Helvíkovice, několik menších 
ČOV cizích správců – např. ČD).

Struktura tržeb a výnosů za poslední 4 roky (vše v tis. kč)

Stav k 31. 12. 2012 2013 2014 2015

Tržby za vodné 87.329 96.378 98.286 101.653

Tržby za stočné 54.031 58.882 58.415 58.504

Tržby obchodní činnosti 56.022 48.581 78.222 95.987

– z toho za zboží 67.243 85.547

Stavební výroba 18.534 17.531 22.948 24.710

Dílenské činnosti, MTZ 7.025 10.704 13.360 9.856

Nákladní a speciální doprava 4.304 3.914 4.494 3.176
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Tržby ČOV pro externí zákazníky 4.602 6.248 7.962 3.606

Ostatní 5.622 4.222 6.359 7.442

Celkem 237.469 246.460 290.046 304.934

Meziroční zvýšení tržeb a výnosů ovlivnily především vyšší tržby za ostatní činnosti. Tyto činnosti naší 
společnosti, které nezahrnují výnosy z vodného a stočného, se enormně zvýšily. Jedná se například 
o tržby z obchodní činnosti a MTZ, stavební výroby, nákladní a speciální dopravy.

V roce 2015 byly realizovány tržby a výnosy z těchto ostatních činností (tj. bez vodného a stočného) 
ve výši 144,8 mil. Kč, což činí téměř 48 % z celkových výnosů z běžné činnosti, které dosáhly celko-
vé hodnoty 304,9 mil. Kč. Lze tedy konstatovat, že téměř polovinu výkonů naše společnost produkuje 
v konkurenčním prostředí. Vzrostly i tržby za prodej zboží a dosáhly hodnoty 85,547 mil. Kč, tj. zvýšení 
o 18,304 mil. Kč oproti období minulého roku.

Hlavní investice za poslední dvě účetní období

rok 2014

název investice
pořizovací 
cena tis. kč

1. Intenzifikace ČOV Letohrad a dostavba VK 37.508

2. Choceň – úpravna vody, vrt CH1 10.372

3. Brandýs nad Orlicí ČOV a dokončení kanalizace 9.312

4. Běstovice – dostavba kanalizace 2.295

5. Lanškroun – ul. Olbrachtova a Zborovská – kanalizace 1.929

6. Vodovod Choceň – ul. Sadová a Třešňová 1.168

7. Jablonné nad Orlicí – ul. Pod Kopečkem výměna vod. a kan. 1.110

8. Lanškroun – ul. Slovenská – výměna vodovodu 874

9. Letohrad – propojení na výtlak vodojemu Verměřovice 785

10. Choceň – ul. Ostrovní – stavební úpravy kanalizace 747

11. Výkupy pozemků 1.027

12. Čerpadla, dávkovací technika, drobné stroje 1.873

13. Stroje, dopravní prostředky a GIS 4.496
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rok 2015

název investice
pořizovací 
cena tis. kč

1. Choceň – úpravna vody, vrt CH1 22.017

2. Brandýs nad Orlicí ČOV a dokončení kanalizace 40.474

3. Běstovice – dostavba kanalizace 8.273

4. Dolní Třešňovec –  dostavba kanalizace 17.777

5. Choceň – rek. vodovodu ul. Ruská 1.924

6. Choceň – rek vodovodu ul. Sadová, Třešňová 2.947

7. Choceň – rek. kanalizace ul. Vysokomýtská 2.138

8. Choceň – přepojení výusti Na Herzánce 2.404

9. Lanškroun – aerobní stabilizace kalů ČOV 1.434

10. Lanškroun – nová kanalizace ul. Zborovská 1.091

11. Lanškroun – rek. kanalizace ul. Tovární 4.906

12. Rviště – vodovod k Borku 2.126

13. Výkupy pozemků 582

14. Čerpadla, dávkovací technika, drobné stroje 1.189

15. Stroje, dopravní prostředky a GIS 11.633

Významné budoucí investice do roku 2020

rok 2016–2020:

název investice
pořizovací 
cena tis. kč

Umístění způsob financování

1. Vodovodní skupina Brandýsko
100.000 Tuzemsko Dotace z oper. programu 

(EU) a vlastní zdroje

2. Vodovodní skupina Letohradsko
100.000 Tuzemsko Dotace z oper. programu 

(EU) a vlastní zdroje

3. Horní Třešňovec – dostavba kanalizace
50.000 Tuzemsko Dotace z oper. programu 

(EU) a vlastní zdroje

4. Letohrad - ZTV Nad Bažantnicí 13.000 Tuzemsko vlastní zdroje

5. Stroje a dopravní prostředky 10.000 Tuzemsko Vlastní zdroje
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počet zaměstnanců za poslední čtyři účetní období

rok 2012 2013 2014 2015

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 148 151 153 152

profesní struktura zaměstnanců

profese počet podíl

řidič nákladní dopravy a mechanik 17 10,75 %

provozní montér vodovodů a kanalizací 34 21,52 %

strojník vod. zařízení a kanal. dělník 21 13,29 %

provozní zámečník, elektrikář 14 8,86 %

diagnostik vodov. a kanal. sítě 2 1,27 %

elektromechanik el. zařízení 2 1,27 %

ostatní profese 15  9,49 %

THP 53  33,55 %

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2015

Věk počet podíl

21–30 let 7 4,43 %

31–40 let 44 27,85 %

41–50 let 50 31,65 %

51–60 let 42 26,58 %

61–70 let 15 9,49 %
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kvalifikační struktura k 31. 12. 2015

kvalifikace počet podíl

vysokoškolské vzdělání 12 7,59 %

úplné střední odborné vzdělání 50 31,65 %

vyučení 90 56,96 %

základní vzdělání 6 3,80 %

počet zaměstnanců k 31. 12. 2015

počet

Výroba a rozvod pitné vody 49

Odvádění a čištění odpadních vod 24

Obslužné a ostatní provozy 85

Celkem 158
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05

Informace o statutárních orgánech 
a vedení společnosti
představenstvo

Ing. Vlastislav Vyhnálek předseda představenstva, zaměstnanec společnosti

Miroslav Wágner místopředseda představenstva, starosta města Jablonné nad Orlicí

Ing. Ladislav Valtr, MBa místopředseda představenstva, starosta města Choceň

rnDr. Svatopluk Šeda člen představenstva, jednatel Orlické hyd. společnosti Ústí n. O.

Martin Hatka člen představenstva, místostarosta města Letohrad

Ing. Bohumil Bernášek člen představenstva, 1. místostarosta města Lanškroun

paedDr. Miloš Harnych člen představenstva, místostarosta obce Červená Voda

pavel Šisler člen představenstva, starosta obce Dolní Dobrouč

Ing. Lubomír Fiedler člen představenstva, výrobně-technický náměstek společnosti

Dozorčí rada

Jana ponocná předseda dozorčí rady, starostka města Králíky

Jana Hodovalová místopředseda dozorčí rady, starostka obce Libchavy

petr Řehák člen dozorčí rady, starosta města Brandýs nad Orlicí
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Vedení společnosti

Ing. Bohuslav Vaňous ředitel akciové společnosti

Ing. Libor Mikulecký ekonomický náměstek

Ing. Lubomír Fiedler výrobně-technický náměstek

Údaje o zakladatelích akciové společnosti

Zakladatelská listina Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 
42, ve formě notářského zápisu ze dne 8. 11. 1993 o jednorázovém založení akciové společnosti dnem 
1. 1. 1994 ze státního podniku Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.

Výše plnění statutárním a dozorčím orgánům a vedení společnosti v roce 2015

peněžité příjmy z toho tantiémy naturální příjmy

Představenstvo 442.000 Kč 0 0

Dozorčí rada 89.000 Kč 0 0

počet cenných papírů a. s. vlastněný členy orgánů společnosti

V majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti nejsou žádné akcie s výjimkou akcií 
prvotně získaných ve 2. vlně kupónové privatizace.

Výše nesplacených půjček a úvěrů poskytnutých členům orgánů

Členům statutárních orgánů, řídících orgánů ani akcionářům nebyly poskytnuty v roce 2014 a 2015 žád-
né půjčky. Rovněž žádné záruky společnost neposkytovala. Společnost uzavřela za členy statutárních 
orgánů pojištění odpovědnosti členů orgánů a dalších osob ve vedení právnických osob.
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zpráva představenstva 
o hospodaření společnosti a stavu 
jejího majetku za rok 2015
Rok 2015 byl ve znamení vrcholícího hydrologického sucha. Pokračoval setrvalý trend v poklesu hladin 
podzemních vod hlubších zvodní i výrazný projev sucha u mělkých zdrojů zářezových jímacích objektů. 
I přes tyto nepříznivé okolnosti se nám podařilo zajistit bezproblémovou dodávku pitné vody do všech 
lokalit náležejících do naší správy. Na žádném vodovodu nebyla vyhlášena zásadní omezující regulační 
opatření, ani nedošlo k rozsáhlejšímu či dlouhodobějšímu výpadku v dodávce pitné vody (vyjma lokálních 
uzavírek při poruchách a opravách vodovodů).

ztráty vody ve vodovední síti v roce 2015
Ztráty vody v síti v roce 2015 dosáhly hodnoty 11,54 %, což je opětovně velmi příznivá hodnota při porov-
nání s ostatními vodohospodářskými provozovateli v rámci České republiky. Celorepublikový průměr se 
přitom pohybuje okolo 16–18 %.

ztráty vody v síti dle provozů

provoz ztráta

Jablonné n. Orlicí 12,87 %

Letohrad 13,10 %

Ústí nad Orlicí 13,34 %

Lanškroun 9,35 %

Choceň 10,51 %
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kvalita vody v sítích v roce 2015
K udržení pozitivního trendu ve vydatnosti zdrojů a kvalitě vody si společnost pro rok 2015 stanovila a na-
plnila tato opatření:

V roce 2015 byla realizována všechna stanovená nápravná opatření vytyčená v závěrečné zprávě jakosti 
za 2014, která zajistila udržení jakosti na úrovni roku 2014 v kategorii 100% vyhovujících zásobova-
ných oblastí na celkovém počtu počet 40.

Zpráva o kvalitě pitné vody ve vodovodních sítích byla sestavena ve formě závěrečné prezentační zprávy 
(ke zhlédnutí je na webových strákách www.vak.cz). Obsahuje přehledy vodovodů s jednotlivými nevyho-
vujícími složkami (ukazateli jakosti). Metodicky shodné hodnocení jakosti pitné vody kontinuálně pokra-
čuje již od roku 2011, kdy byla pro vyhodnocování a prezentaci laboratorních výsledků zavedena nová, 
objektivnější a názornější metodika, umožňující utřídění vodovodů jako celků do čtyř jakostních kategorií. 
Na tuto metodiku bylo navázáno i v roce 2015, čímž lze výsledky objektivně porovnávat.

Kategorie 1. – vodovody, kde všechny jakostní složky vyhovují požadovaným normám ve 100 %.

Kategorie 2. – vodovody, kde nevyhovují vzorky do 20 % z počtu rozborů (zahrnuje převážně anomální 
stavy, nemající trvalý charakter – zákal, pH, mikrobiologie).

Kategorie 3. – vodovody, kde nevyhovují vzorky od 20 % – 50 % z počtu rozborů (ukazatele, kde stačí 
přijetí okamžitých nebo krátkodobých opatření, např. odkalení – zákal, pH, Rn, mikrobiologie).

Kategorie 4. – vodovody, kde nevyhovuje více než 50 % rozborů (ukazatele vyžadující dlouhodobá opat-
ření, mnohdy investičního charakteru – dusičnany, Rn).

Z níže zobrazeného grafu jakosti vody ve vodovodních sítích vyplývá zlepšení v kategoriích pH a bio-
logických ukazatelích, naopak u radonu 222Rn a jiných ukazatelích došlo k mírnému zhoršení, u železa 
a dusičnanů nebyla změna zaznamenána.
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Graf dlouhodobého vývoje jakosti vody v sítích vodovodů za období 2005–2015
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Pro zachování nastoleného pozitivního trendu jsou i pro  rok 2016  navržena následující opatření:

• V Červené Vodě a Orlici u Králík bude prověřena a případně vylepšena účinnost odradonovacích 
stanic. 

• 1× za rok se provede kontrola všech ochranných pásem. O provedené kontrole bude sepsána podrob-
ná vyhodnocující práce a budou iniciovány opatření k nápravě případných závadných stavů. 

• Realizace řádů jímacích oblastí Lanškroun a Choceň a nově Letohrad. V závěrečných zprávách bude 
vyhodnoceno čerpané množství podzemní vody v návaznosti na schopnosti průběžného doplňování 
z přírodních zdrojů, vazba velikosti odběru vody na její jakost a specifikace opatření k zachování udrži-
telného stavu využívání vodních zdrojů. 

• Optimalizace jímacího území Tatenice (zprovoznění nového vodního zdroje T4). 

• Dokončení optimalizace jímacího území Bystřec (zprovoznění  prameniště Bystřec). 

• Realizace průzkumných prací pro získání nových zdrojů vody v Dlouhé Třebové, Českých Libchavách 
a Jakubovicích. 

• Prohlídky vrtů: TR-2, TR-3 Trpík, LT-1, LT-2 Letohrad a V-3 Horní Čermná a případné navazující rege-
nerační práce.

Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v objemových jednotkách za poslední 4 roky

rok 2012 2013 2014 2015

Voda fakturovaná v tis. m3 3 353 3 321 3 306 3 374

– z toho domácnosti 2 068 2 047 2 037 2 093

– z toho ostatní 1 285 1 274 1 269 1 281

rok 2012 2013 2014 2015

Voda odkanalizovaná v tis. m3 1 744 1 732 1 732 1 736

– z toho domácnosti 835 827 823 830

– z toho ostatní 909 905 909 906

Z přehledu je zřejmé, že objem vody fakturované vzrostl oproti předcházejícímu roku. Hlavní příčinou je 
mimořádná fakturace spotřeby vody v souvislosti s extrémním suchem v létě. Množství vody odkanalizo-
vané vykazuje srovnatelné hodnoty. 
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opravy hmotného majetku

V průběhu celého roku 2015 byly prováděny opravy vodohospodářských objektů, vodovodních a kana-
lizačních sítí, dopravních a mechanizačních prostředků, strojů a zařízení. Dodavatelsky byly provedeny 
v roce 2015 opravy hmotného majetku v hodnotě 10.535 tis. Kč, z toho: 
na vodovodech za 6.030 tis. Kč, na kanalizacích a čistírnách odpadních vod za 2.539 tis. Kč, ostatní 
opravy (především na dopravních a mechanizačních prostředcích) za 1,966 tis. Kč. 

Hlavní finanční ukazatele (v tis. kč)

Stav k 31. 12. 2012 2013 2014 2015

1. Aktiva celkem 935.852 974.387 1.016.783 973.928

2. Pohledávky celkem (netto) 43.189 52.360 49.412 53.393

3. Vlastní kapitál 814.132 821.077 827.612 836.674

4. Základní kapitál 567.075 567.075 567.075 567.075

5. Závazky celkem 49.475 100.220 144.130 74.100

6. Bankovní úvěry 66.426 46.959 39.106 51.663

7. Hospodářský výsledek (HV) před zdaněním 8.557 9.870 9.957 9.282

8. Odložená daň z příjmu 2.162 2.059 2.399 2.902

9. Hospodářský výsledek po zdanění 6.395 7.811 7.558 6.380

Ceny vody pitné a odkanalizované v roce 2015 a 2016

K 1. 1. 2015 byla zvýšena cena vody pitné na částku 30,10 Kč/m3 bez DPH, cena vody odkanalizované 
zůstala zachována a činí 34,70 Kč/m3 bez DPH.

K 1. 1. 2016 byla zvýšena cena vody pitné na částku 32,20 Kč/m3 bez DPH, byla zvýšena cena vody 
odkanalizované na částku 35,10 Kč/m3 bez DPH.

Celková cena včetně 15 % DPH od 1. 1. 2016 tedy činí:

• voda pitná (vodné) 37,03 Kč/m3,
• voda odkanalizovaná (stočné) 40,37 Kč/m3.
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Údaje o majetku a finanční situaci 
společnosti
přehled o změnách vlastního kapitálu

rok Vlastní kapitál

2012 814.132 tis. Kč

2013 821.078 tis. Kč

2014 827.612 tis. Kč

2015 836.674 tis. Kč

Výše dividendy na 1.000 kč nominální hodnoty akcií

rok Hrubá dividenda

2012 0 Kč

2013 0 Kč

2014 0 Kč

2015 0 Kč
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Majetkové účasti a. s.

Jméno, sídlo, Ič předmět činnosti
základní 
kapitál

Výše 
výnosu

podíl 
emitenta

orlická laboratoř, s. r. o. 
Na Lhotce 219, 560 03 Česká Třebová 
IČO 609 12 677

Rozbory pitných a od-
padních vod a zemin

750.000 Kč 0 33,3 %

Dalšími 2 společníky v Orlické laboratoři, s. r. o., jsou Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. 
a Orlická hydrogeologická společnost, s. r. o., Ústí nad Orlicí. Majetkový vklad všech 3 společníků činí 
250.000 Kč. Žádný výnos z podílu akciové společnosti ve společnosti s r. o. nebyl dosud realizován.

Orlická laboratoř s. r. o. zajišťuje pro akciovou společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 
veškeré rozbory pitných a odpadních vod. Obchodní vztahy se uskutečňují v obvyklých cenách. Výdaje 
za rozbory vod v roce 2015 činily 4.755 tis. Kč.

Orlická laboratoř zpracovala zprávu o činnosti za rok 2015 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající 
a ovládanou osobou.
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Hlavní strategické záměry 
společnosti na období 2016–2020
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí připravuje dva rozsáhlé rozvojové projekty vý-
stavby skupinových vodovodů Brandýsko a Letohradsko.

Záměrem zpracovávaných projektových dokumentací skupinových vodovodů je zvýšení provozní spo-
lehlivosti jednotlivých dílčích vodovodních systémů v oblasti, jejich posílení a vzájemné propojení. A tím 
dosažení uceleného systému umožňujícího využití stávajících vodních zdrojů a akumulací pitné vody 
pro variabilní provozní stavy, a to i v případech neočekávaných výpadků dodávek pitné vody vlivem 
případných poruch či nepředvídatelných extrémů, zejména pak větší odolnost vodárenského systému 
v obdobích s nízkými či nulovými dešťovými srážkami. Tím bude výrazně posílena stabilita v oblasti 
kvality i kvantity dodávky pitné vody pro obyvatelstvo v celé aglomeraci. Doplněním dalších akumulací 
vody bude možno v případě havárií či nepředvídatelných skutečností dlouhodobě minimalizovat dopad na 
dodávky vody pro obyvatelstvo.

Na realizaci obou projektů budou zpracovány žádosti o přidělení dotací z Operačního programu životního 
prostředí (dále jen OPŽP) v rámci nových výzev plánovacího období do roku 2020.

Dalším rozvojovým projektem je realizace odkanalizování obce Horní Třešňovec. Pokud bude na tuto 
akci přidělena dotace z OPŽP, pak se staneme jejím investorem. Důvodem k tomuto rozhodnutí, které 
schválilo představenstvo společnosti je skutečnost, že odpadní vody budou odváděny nově vybudovanou 
veřejnou kanalizací Dolního Třešňovce (realizace v roce 2015) a budou čištěny na stávající čistírně od-
padních vod v Lanškrouně. Ta k tomu má dostatečná látkovou i hydraulickou kapacitu. Zvýšené množství 
likvidované odpadní vody vylepší provozní ekonomiku této čistírny v majetku společnosti. 

Aktivní roli přebíráme i v ekologickém projektu, který se týká Pastvinské přehrady. V případě získání do-
tace z OPŽP dobudujeme kanalizační systémy v Klášterci nad Orlicí a Pastvinách, zároveň zkapacitníme 
a zmodernizujeme stávající čistírnu odpadní vod v Klášterci nad Orlicí. Cílem celkové strategie je redukce 
vnosu fosforu ze splaškových odpadních vod a tím zabránění eutrofizace (kvetení) vody v letních měsí-
cích, čímž dojde k vylepšení jakosti vody v přehradě pro rekreační účely.
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V souladu s plánem financování obnovy infrastrukturního vodohospodářského majetku budou realizovány 
další plánované rekonstrukce vodovodů, úpraven vody, ČOV a kanalizací včetně vykrývání požadavků 
a potřeb akcionářů a zákazníků naší společnosti.

Zajištění kvalitních a stabilních zdrojů pitné vody je základním předpokladem fungujícího zásobování, 
proto v dlouhodobém plánu činností společnosti jsou zahrnuty monitorovací, revizní a sanační práce na 
stávajících vodních zdrojích (více než cca 30 let). 
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roční účetní závěrka za rok 2015
1. Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
2. Rozvaha v plném rozsahu
3. Přehled o změnách vlastního kapitálu
4. Příloha k účetní závěrce
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zpráva auditora
auditor Ing. Věra Valachová

Ič 87904497

Místo podnikání České Libchavy 28

oprávnění Osvědčení Komory auditorů ČR č. 1703

Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2015
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.



Vodovody a kanalizace Jablonné nad orlicí, a. s.

Slezská 350 
Jablonné nad Orlicí 
561 64

www.vak.cz


