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Úvodní slovo ředitele
Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí seznámil 
s činností a výsledky hospodaření za rok 2016. 

Stejně jako v minulých letech bylo hlavním posláním společnosti spolehlivě zabezpečovat dodávky pitné 
vody a odvod a čištění vod odpadních. Tato stěžejní služba byla po celý rok poskytována bez jakýchkoliv 
omezení, což se daří díky průběžné intenzivní údržbě a péči o svěřenou infrastrukturu. Neméně důležitou 
hodnotou naší společnosti jsou vstřícné a otevřené vztahy s odběrateli a dalšími zákazníky. Každý rok 
zvyšujeme komfort administrace služeb, informovanost veřejnosti a dostupnost důležitých i zajímavých 
dat z oblasti vodárenství.

Společensky odpovědné chování je naší prioritou nadřazenou ekonomickým a provozním cílům. Zajímá 
nás nejen ochrana a péče o životní prostředí, ale i podpora kvality života v regionu a občanská sounále-
žitost. Nedílnou součástí společenské odpovědnosti je systémová péče o kmenové zaměstnance, která 
zahrnuje permanentní zlepšování pracovních podmínek, opatření pro zvyšování bezpečnosti práce, pra-
videlnou a otevřenou komunikaci se zaměstnanci o záměrech, výsledcích a aktivitách firmy, spolupráci 
s odborovou organizací a průběžné zlepšování zaměstnaneckých výhod a benefitů. Dbáme na vzdělávání 
a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců. Vážíme si toho, že i při změněné situaci na trhu práce, kdy 
se v mnohých oblastech projevuje nedostatek pracovníků, zůstává pracovní tým v naší společnosti stabilní. 
Odborné a místní znalosti, dlouhodobé zkušenosti našich spolupracovníků a jejich odpovědnost za odvá-
děnou práci tvoří základ pro kvalitní provozování vodohospodářského majetku.

Společnost v roce 2016 vyrobila z vlastních podzemních zdrojů 3,8 mil. m3 pitné vody. Díky systematické 
péči o vodní zdroje jsme spolehlivě zásobovali odběratele kvalitní podzemní vodou bez regulace dodáva-
ného množství. V loňském roce se podařilo zregenerovat vodní zdroje TR-2  a TR-3 v obci Trpík, a přede-
vším zabezpečit širokoprofilové (desítky let staré) vrty v Pelinách, které ohrožovaly vydatnost zdroje CH-1. 
Z tohoto vrtu je odebírána voda do nově vybudované úpravny vody pro město Choceň.

V roce 2016 jsme dosáhli historicky nejnižších ztrát vody ve vodovodní síti, a to ve výši 9,21 %, přičemž 
celorepublikový průměr se pohybuje okolo 17 %. Za výborným výsledkem ve ztrátách vody stojí provozní 
operativa a rychlost při opravách poruch na vodovodních řadech, kterých jsme vloni evidovali 288.
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Na čistírnách odpadních vod bylo vyčištěno celkem více než 3,1 mil. m3 odpadních vod, což významně 
přispívá ke zlepšování kvality vod v našich tocích. Podařilo se splnit veškeré zákonné výstupní limity pro 
vyčištěné vody.

Velký význam pro kvalitu poskytovaných služeb má obnova a údržba technického stavu vodohospodář-
ských zařízení. Společnost vložila v roce 2016 do obnovy infrastrukturního majetku 36,3 mil. Kč. 

V průběhu roku 2016 byly úspěšně dokončeny administrace projektů Operačního programu životního pro-
středí realizovaných v letech 2014–2015.

Společnost obdržela kladné posudky (závěrečné vyhodnocení akce) na tyto projekty:

• 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.

Praktické výsledky při odstraňování železa na úpravně vody v Chocni jsou výborné a látkové znečištění 
kvalitně odbourávají čistírny odpadních vod v Letohradě a Brandýse nad Orlicí.

V loňském roce se společnosti dařilo nejen v oblasti kvality, technologie a techniky, ale i ekonomicky. Byly 
překročeny všechny ukazatele finančního plánu, které si vytyčilo vedení a představenstvo společnosti. 
Zisk po zdanění činil 8 109 tis. Kč. Obrat jsme oproti roku 2015 zvýšili z 304,9 na 315,0 mil. Kč. Růstový 
trend hospodaření společnosti tedy nadále trvá. 

Stejně jako před rokem se dařilo obchodnímu úseku, který zajišťuje nákup a prodej tuzemských vodáren-
ských materiálů, a především zahraničního zboží. Konkrétní data jsou zřejmá z přílohy účetní závěrky. 
Závěrem roku jsme zahájili přístavbu servisní haly pro provádění záručních a pozáručních oprav kanali-
začních vozidel, kamerových systémů a sanačních robotů. 

Společnost se v roce 2016 opět zviditelnila v oblasti vzdělávání, a to spolupořádáním již 3. ročníku úspěš-
né celostátní konference Podzemní voda ve vodárenské praxi.  Stále rostoucí počet účastníků konference 
pozitivně hodnotí především její vysokou odbornou kvalitu. Široké veřejnosti byl určen „Den otevřených 
dveří“, který v červnu uspořádala naše společnost na nové úpravně vody v Chocni, kde bylo k vidění tech-
nologické zázemí výroby pitné vody.

Závěrem mi dovolte, abych za tyto výborné výsledky a splnění rozhodujících úkolů poděkoval všem svým 
spolupracovníkům. Velmi důležitá je pro nás podpora a spolupráce všech členů statutárních orgánů. Jejich 
důvěra je pro nás motivací k plnění úkolů a cílů, které od nás očekávají naši akcionáři.

         Ing. Bohuslav Vaňous
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profil společnosti
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí je tzv. „smíšenou akciovou společností“, která 
vlastní infrastrukturní i provozní majetek. V současné době tvoří majoritní podíl na základním kapitálu 
ve výši 92,6 % komunální vlastníci. Jedná se o 61 měst a obcí.

Minoritní podíl ve výši 7,4 % základního kapitálu je v rukou přibližně 200 akcionářů z řad fyzických a práv-
nických osob.

Ve smíšené akciové společnosti jsou zástupci měst a obcí prostřednictvím představenstva a dozorčí rady 
aktivními činiteli, kteří utvářejí rámec jejího fungování a rozhodují o koncepčních ekonomických otázkách.

Posláním společnosti je poskytování kvalitních služeb v hlavní činnosti, kterou je výroba a dodávka pitné 
vody a odvádění a čištění vod odpadních, s cílem zlepšovat jakost distribuované vody, snižovat ztráty vody 
a vylepšovat účinnosti jednotlivých čistíren odpadních vod, to vše za zachování finanční stability společ-
nosti při sociálně přijatelných cenách vodného a stočného.
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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. Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování
2. Projektová činnost ve výstavbě
3. Silniční motorová doprava nákladní
4. Opravy silničních vozidel
5. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (provozování vo-

dovodů a kanalizací, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, provozování 
čerpacích stanic s palivy, montáž měřidel, poradenská a konsultační činnost apod.)

Místo zveřejnění dokumentů
Sídlo společnosti – Slezská 350, Jablonné nad Orlicí - sekretariát ředitele a ekonomického náměstka.



7

 

patenty, licence a smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou 
činnost společnosti
Společnost nevlastní žádné patenty ani licence. Společnost má pro podnikatelskou činnost (obchodní čin-
nost) 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 strukturální fondy a výrazně přispívá 
ke zlepšení životního prostředí především v oblasti čištění odpadních vod.
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základní údaje o základním kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu činí 568.075.000 Kč a je zcela splacen.

Cenné papíry
526 187 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 
obchodovatelných

popis struktury společnosti

Struktura akcionářů k 31. 12. 2016 počet akcií % z celk. počtu

Města a obce 526 187 92,6

Drobní akcionáři 41 888 7,4

Celkem 568 075 100,0

Struktura akcionářů 7,4 % Drobní akcionáři

92,6 % Města a obce
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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 Lanškrou 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

Údaje o cenných papírech
Základní kapitál společnosti je rozvržen na celkem 568.075 (pět set šedesát osm tisíc sedmdesát pět) kusů 
kmenových, listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000 Kč (jeden 
tisíc korun českých).

Všechny akcie, jakož i práva s nimi spojená, jsou omezeně převoditelné, tj. jsou převoditelné pouze s před-
chozím souhlasem valné hromady, vyjma 41.888 (čtyřicet jedna tisíc osm set osmdesát osm) kusů těchto 
akcií, původně vydaných (registrovaných) v zaknihované podobě u Centrálního depozitáře cenných papírů, 
a to konkrétně 1 ks akcie původně vydaný (registrovaný) pod číslem SIN 770940002122 dne 7. 2. 2010, 
následně evidovaný pod ISIN CZ0005122895 a 41.887 kusů akcií původně vydaných (registrovaných) pod 
číslem CZ0009058350 dne 2. 7. 2010, přičemž všech 41.888 kusů těchto akcií bylo následně vyměněno 
za listinné akcie ve formě na jméno, označené pořadovými čísly akcie 1-41.888, bez údaje o sérii, s da-
tem emise dne 27. 8. 2014, či za hromadné akcie tyto akcie nahrazující, přičemž převoditelnost těchto 
41.888 kusů akcií či hromadných akcií, které je nahrazují, není omezena.

19,3 % Město Choceň

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

5,4 % Obec Červená Voda

4,4 % Město Jablonné n. Orlicí
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Výše dividendy na 1.000 kč nominální hodnoty akcií

Rok Hrubá dividenda

2013 0 Kč

2014 0 Kč

2015 0 Kč

2016 0 Kč
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základní údaje  
o činnosti společnosti

Hlavní činnost společnosti
Společnost v rámci podnikatelské činnosti vlastní a provozuje vodárenskou infrastrukturu na větší čás-
ti okresu Ústí nad Orlicí v 61 městech a obcích, které jsou hlavními akcionáři společnosti. Společnost 
pečuje o 717 km hlavních vodovodních řadů a 191 km kanalizačních síti v působnosti Pardubického 
a Královéhradeckého kraje.

Na základě smluv provozuje akciová společnost Vodovody a kanalizace vodohospodářský majetek i v ně-
kterých dalších obcích okresu Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou (Javornice, Přestavlky, Chleny, Vrbi-
ce, Cotkytle, Nasavrky, Červený Potok, Dolní Hedeč, Prostřední Lipka, Rudoltice, ČOV Říčky u Orlického 
Podhůří, dále pak veřejnou kanalizaci v Helvíkovicích a několik menších ČOV cizích správců - např. ČD). 
Dále na základě koncesních smluv společnost provozuje kanalizaci a ČOV Dolní a Horní Čermná a kana-
lizaci v Libchavách.

Struktura výnosů je popsána v Příloze k účetní závěrce.

Meziroční zvýšení tržeb a výnosů ovlivnily především vyšší tržby za vodné a stočné.

Vzrostly i tržby za prodej zboží a dosáhly hodnoty 94,757 mil. Kč, tj. zvýšení o 9,210 mil. Kč oproti období 
minulého roku.

Ostatní činnosti, které nezahrnují výnosy z vodného a stočného, dosáhly vysokých hodnot. Jedná se na-
příklad o tržby z obchodní činnosti a MTZ, stavební výroby, nákladní a speciální dopravy.

V roce 2016 byly realizovány tržby a výnosy z těchto ostatních činností (tj. bez vodného a stočného) 
ve výši 145,9 mil. Kč, což činí 46 % z celkových výnosů z běžné činnosti, které dosáhly celkové hodnoty 
315,0 mil. Kč. Lze tedy konstatovat, že téměř polovinu výkonů naše společnost produkuje v konkurenč-
ním prostředí.
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Významné budoucí investice do roku 2021
Rok 2017–2021:

název investice
pořizovací 

cena tis. kč
Umístění způsob financování

1. Vodovodní skupina Brandýsko 110.000 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

2. Vodovodní skupina Letohradsko 95.000 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

3. Horní Třešňovec  
– dostavba kanalizace

55.000 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

4. Stroje a dopravní prostředky 15.000 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

počet zaměstnanců za poslední čtyři účetní období

Rok 2013 2014 2015 2016

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 151 153 152 153

profesní struktura zaměstnanců
(fyzický stav a podíl vůči celk. počtu zaměstnanců)

profese počet podíl

Řidič nákladní dopravy a mechanik 17 10,76 %

Provozní montér vodovodů a kanalizací 36 22,78 %

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

Provozní zámečník, elektrikář 12 7,59 %

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

Elektromechanik el. zařízení 2 1,27 %

Ostatní profese 15 9,49 %

THP 53 33,55 %
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Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2016

Věk počet podíl

21–30 let 8 5,06 %

31–40 let 40 25,32 %

41–50 let 59 37,34 %

51–60 let 37 23,42 %

61–70 let 14 8,86 %

kvalifikační struktura k 31. 12. 2016

kvalifikace počet podíl

Vysokoškolské vzdělání 14 8,86 %

Úplné střední odborné vzdělání 51 32,28 %

Vyučení 87 55,06 %

Základní vzdělání 6 3,80 %

počet zaměstnanců k 31. 12. 2016

Úsek počet

Výroba a rozvod pitné vody 47

Odvádění a čištění odpadních vod 24

Obslužné a ostatní provozy 87
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Informace o statutárních orgánech 
a vedení společnosti
představenstvo

Ing. Vlastislav Vyhnálek předseda představenstva, zaměstnanec společnosti

Ing. Ladislav Valtr, MBa místopředseda představenstva, člen Rady Pardubického kraje

Miroslav Wágner člen představenstva, starosta města Jablonné nad Orlicí

rnDr. Svatopluk Šeda člen představenstva, jednatel společnosti FINGEO s.r.o., Choceň

Martin Hatka člen představenstva, místostarosta města Letohrad

Ing. Bohumil Bernášek člen představenstva, člen Rady Pardubického kraje

Ing. petr Mareš, ph.D. člen představenstva, starosta 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 nábře-
ží 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 2016

peněžité příjmy z toho tantiémy naturální příjmy

Představenstvo 384.000 Kč 0 Kč 0 Kč

Dozorčí rada 0 Kč 0 Kč 0 Kč

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.
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zpráva představenstva 
o hospodaření společnosti a stavu 
jejího majetku za rok 2016
Rok 2016 byl ve znamení trvajícího hydrologického sucha z roku 2015. Pokračoval setrvalý trend v po-
klesu hladin podzemních vod ve hlubších zvodních a výrazný projev sucha u mělkých zdrojů. I přes tyto 
nepříznivé okolnosti se nám podařilo zajistit bezproblémovou dodávku pitné vody do všech lokalit v naší 
správě. Na žádném vodovodu nebyla vyhlášena zásadní omezující regulační opatření, ani nedošlo k roz-
sáhlejšímu či dlouhodobějšímu výpadku v dodávce pitné vody (vyjma lokálních uzavírek při poruchách 
a opravách vodovodů).

ztráty vody ve vodovodní síti v roce 2016
Ztráty vody v síti v roce 2016 dosáhly hodnoty 9,21 %, což je historické minimum v celé historii společ-
nosti. Procento odečtené vlastní spotřeby činilo za rok 2016 za společnost hodnoty 2,5 % z objemu vody 
předané k realizaci.

kvalita pitné vody ve vodovodních sítích v roce 2016

Podrobné vyhodnocení jakosti vody ve vodovodních sítích je založeno na sledování dlouhodobých trendů 
a jednotné metodiky podle jakostních složek příslušných kategorií 1 - 4. Grafické znázornění trendů zob-
razuje následující obrázek č. 1.
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Obrázek č. 1: Jakost ve vodovodní síti v letech 2005–2016

Oproti roku 2015 došlo v kaTEGorII 1 k nárůstu počtu o jednu zásobovanou oblast, kdy celkový počet 
oblastí splňující 100 % limitů ukazatelů jakosti pitné vody byl 41.

Počet zásobovaných oblastí, které spadají do kaTEGorIE 2 je 8, jmenovitě to jsou Bystřec, Orlice u Králík, 
Dobříkov, Jablonné nad Orlicí a Jamné nad Orlicí, Albrechtice, Horní a Dolní Čermná, Líšnice a Vlčkovice, 
přičemž nevyhovujícími složkami jsou bakteriologické ukazatele, železo a hliník. Vzhledem k nízkému po-
čtu nevyhovujících vzorků u této kategorie lze předpokládat, že překročení limitů není vázáno na zhoršující 
se jakost vody, nýbrž na lokální anomálii či nejistotu měření. Z tohoto důvodu navrhujeme současný rozsah 
kontrolní činnosti na této skupině vodovodů zachovat v rozsahu roku předešlého.

V kaTEGorII 3 jsou obsaženy 3 zásobované oblasti, které jakostně nevyhovují v ukazateli „obsah železa“ 
(Cotkytle), hodnota pH (Jablonné nad Orlicí a Jamné nad Orlicí) a v množství olova (Horní, Dolní Čermná, 
Petrovice). Vyšší koncentrace železa v Cotkytli ani olova v Horní Čermné, Dolní Čermné a Petrovicích 
nebyly v minulých letech zaznamenány a s nejvyšší pravděpodobností se jedná o výchylku, což bude 
verifi kováno v opakovaných rozborech v roce 2017. V případě Jablonného nad Orlicí bude doporučeno 
realizovat výměnu vápencové náplně v odkyselovacím zařízení.
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Do kaTEGorIE 4 náleží čtyři zásobované oblasti, u kterých došlo k překročení směrné objemové akti-
vity radonu Rn222. Jmenovitě se jedná o Bystřec, Červený Potok, Dolní Orlice a Albrechtice. V případě 
Červeného Potoka současně došlo k nedodržení limitů pro hodnotu pH.

K udržení pozitivního trendu ve vydatnosti zdrojů a kvalitě vody si společnost pro rok 2017 stanovila 
tato opatření:

• Výměna vápencové drtě v odkyselovacím zařízení pro Jablonné nad Orlicí.
• 1× za rok kontrola všech ochranných pásem. O provedené kontrole bude sepsána podrobná vyhodno-

cující 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.

• Realizace vrtané studny CH-2 Choceň a průzkumného vrtu LT-4 Letohrad.
• Sledování vývoje aktivity radonu v rizikových vodních zdrojích vodovodů z kat. 4.
• Pokračování v kamerových prohlídkách vrtů a jejich případných rekonstrukcí.

Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v objemových jednotkách za poslední 4 roky

rok 2013 2014 2015 2016

Voda fakturovaná v tis. m3 3 321 3 306 3 374 3 355

– z toho domácnosti 2 047 2 037 2 093 2 085

– z toho ostatní 1 274 1 269 1 281 1 270

rok 2013 2014 2015 2016

Voda odkanalizovaná v tis. m3 1 732 1 732 1 736 1 784

– z toho domácnosti 827 823 830 861

– z toho ostatní 905 909 906 923

Z přehledu je zřejmé, že objem vody fakturované poklesl oproti předcházejícímu roku. V roce 2015 byla 
mimořádná fakturace spotřeby vody v souvislosti s extrémním suchem v létě. U množství vody odkanali-
zované došlo k nárustu fakturace z důvodu napojení nových odběratelů v Dolní Čermné a Horní Čermné, 
a to na základě koncesní smlouvy. 

opravy hmotného majetku

V průběhu celého roku 2016 byly prováděny opravy vodohospodářských objektů, vodovodních a kana-
lizačních sítí, dopravních a mechanizačních prostředků, strojů a zařízení. Dodavatelsky byly provedeny 
v roce 2016 opravy hmotného majetku v hodnotě 13.958 tis. Kč, z toho:
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na vodovodech za 6.676 tis. Kč, na kanalizacích a čistírnách odpadních vod za 4.799 tis. Kč, ostatní opravy 
(především na dopravních a mechanizačních prostředcích) za 2,483 tis. Kč. 

Hlavní finanční ukazatelé (tis. kč)

Stav k 31. 12. 2013 2014 2015 2016

1. Aktiva celkem 974.387 1.016.783 973.928 989.391

2. Pohledávky celkem (netto) 52.360 49.412 53.393 78.228

3. Vlastní kapitál 821.077 827.612 836.674 844.366

4. Základní kapitál 567.075 567.075 567.075 568.075

5. Závazky (bez úvěrů) 100.220 144.130 74.100 86.741

6. Bankovní úvěry 46.959 39.106 51.663 41.554

7. Hospodářský výsledek (HV) před zdaněním 9.870 9.957 9.282 11.411

8. Odložená daň z příjmu 2.059 2.399 2.902 3.302

9. Hospodářský výsledek po zdanění 7.811 7.558 6.380 8.109

Ceny vody pitné a odkanalizované v roce 2016 a 2017

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

K 1. 1. 2017 byla zvýšena cena vody pitné na částku 32,80 Kč/m3 bez DPH a vody odkanalizované na část-
ku 35,70 Kč/m3 bez DPH.

Celková cena včetně 15 % DPH od 1. 1. 2017 tedy činí:

• voda pitná (vodné) 37,72 Kč/m3,
• voda odkanalizovaná (stočné) 41,06 Kč/m3.
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zpráva představenstva  
o činnosti představenstva 
za rok 2016
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 Zpráva o činnosti představenstva za rok 2016
Pro valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

konanou dne 22. 6. 2017

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jednalo 
v roce 2016 v těchto termínech: 25. 2.  2016, 17. 5. 2016, 11. 8. 2016, 14. 10. 2016 a 8. 12. 
2016.

Kromě běžných témat jako jsou :
- hospodářské výsledky společnosti,
- sledování čerpání investic,
- informace o průběhu soudních kauz,
- schválení a kontrola plnění finančního plánu,
- projednání a schválení ceny vodného a stočného,
- příprava valné hromady,
bylo představenstvo informováno a řešilo záležitosti týkající se:

! projednání návrhu změny stanov,
! zákazu konkurence ve smyslu § 441 a násl. zákona č. 90/2012 o obchodních 

korporacích,
! projektu zvyšování základního kapitálu,
! záměru udržení kvality vody v Pastvinské přehradě,
! problematiky podzemních vod, a dalších témat.

Doporučení představenstva pro jednání VH 2017:
Pro jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 

a.s. dne 22. 6. 2017 představenstvo společnosti, předkládá VH k projednání a doporučuje  
schválit tyto dokumenty:
US 7/16. 5. 2017
Představenstvo pověřuje pana Miroslava Wágnera, člena představenstva, řízením VH do doby 
zvolení předsedajícího VH.
Představenstvo navrhuje VH:

- zvolit předsedajícím VH pana Mgr. Zdeňka Faltejska, 
- zvolit paní Evu Urbanovou, Dis. zapisovatelkou VH,
- zvolit  paní Janu Bušinovou  osobou pověřenou sčítáním hlasů.

US 8/16. 5. 2017
Představenstvo projednalo jednací řád VH a navrhuje VH jeho schválení. 
US 9/16. 5. 2017
Představenstvo projednalo návrh vedení společnosti na rozdělení zisku za rok 2016 a 
doporučuje VH schválit rozdělení zisku v předloženém rozsahu:
Hrubý zisk                                                                                11.410.528,04 Kč
Odložená daň z příjmů                                                                 3.302.100,00 Kč
Čistý zisk (po zdanění) za rok 2016                                         8.108.428,04 Kč
Příděl do sociálního fondu (2 % z vyplacených mezd)                 985.823,04 Kč
Příděl do fondu obnovy a rozvoje    7.122.605,00 Kč 

US 10/16. 5. 2017
Představenstvo projednalo návrh výroční zprávy, vyhotovený vedením společnosti včetně 
účetní závěrky za rok 2016, zprávu představenstva o hospodaření společnosti v roce 2016 a 
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zprávu auditora a ukládá předsedovi představenstva předložit tento dokument na jednání VH 
s doporučením ke schválení.

US 11/16. 5. 2017
Představenstvo projednalo znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a doporučuje 
VH tento dokument schválit.

Závěr:
Představenstvo společnosti zasedá dle potřeby, aby bezodkladně projednalo důležité body 
předkládané vedením společnosti. Jedná zpravidla současně s dozorčí radou nebo je 
předsedkyně dozorčí rady přítomna zasedání. Tím je zajištěna bezprostřední a nezkreslená 
informovanost dozorčího orgánu společnosti. Přítomnost ředitele společnosti na každém 
zasedání zajišťuje kvalitní spolupráci vedení společnosti s představenstvem.

Jablonné nad Orlicí, 17. 5. 2017

Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
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zpráva o činnosti 
dozorčí rady za rok 2016
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Hlavní strategické záměry 
společnosti na období 2017–2021
Strategický plán společnosti vychází z dlouhodobého plánu financování obnovy vodohospodářského ma-
jetku, jehož plnění zajišťuje trvalou technickou úroveň a hodnotu stávající infrastruktury.

Do této oblasti patří například zajištění kvalitních a stabilních zdrojů pitné vody, které jsou základním před-
pokladem spolehlivého zásobování. Proto v dlouhodobém plánu činností společnosti počítáme i pro toto 
období s monitorovacími, revizními a sanačními prácemi na stávajících, doposud nezrevidovaných vodních 
zdrojích. V souladu s plánem financování obnovy infrastrukturního vodohospodářského majetku budou 
také realizovány další plánované rekonstrukce vodovodů, opravy úpraven vody, ČOV a kanalizací, včetně 
vykrývání požadavků a potřeb akcionářů a zákazníků naší společnosti.

Mimo tuto péči o stávající provozovaný majetek jsou definovány základní rozvojové investice, které zajistí 
spolehlivost a kvalitu zásobování regionu pitnou vodou v dlouhodobém horizontu. Pro veškeré nové inves-
tice jsou hledány cesty maximálního využití dotací z operačních programů ministerstva zemědělství nebo 
životního prostředí.

Konkrétně jsou připravovány dva rozsáhlé projekty výstavby skupinových vodovodů Brandýsko 
a Letohradsko. Problémy s projednáváním vstupů na soukromé pozemky a zřizování tzv. „práva stavby“ 
na vyprojektovaných trasách inženýrských sítí se postupně podařilo zvládnout a je reálný předpoklad 
získání územních rozhodnutí do konce roku 2017. Na realizaci těchto dvou projektů budou zpracovány 
a podány žádosti o přidělení dotací z Operačního programu životního prostředí.

Další investice se týká komplexního odkanalizování obce Horní Třešňovec, které by mělo navazovat 
na již dokončenou veřejnou kanalizaci v Dolním Třešňovci. Odváděné odpadní vody budou likvidovány 
na čistírně odpadních vod v Lanškrouně. V průběhu roku 2016 probíhaly intenzivní pohovory se zástupci 
Povodí Moravy o akceptovatelném řešení, které se nakonec podařilo společně nalézt. V roce 2017 bude 
požádáno o územní rozhodnutí, a pokud bude na tuto akci přidělena dotace z OPŽP, pak se staneme 
jejím investorem.
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Zapojili jsme se také do přípravy ekologického projektu, který se týká zlepšení kvality vody v Pastvinské 
přehradě. V případě získání dotace z OPŽP dobudujeme kanalizační systémy v Klášterci nad Orlicí 
a Pastvinách, přitom zmodernizujeme stávající čistírnu odpadních vod v Klášterci nad Orlicí. Cílem pro-
jektu je redukce vnosu fosforu do přehrady a tím zabránění eutrofizace (kvetení) vody v letních měsících. 
Výsledným efektem by mělo být zvýšení atraktivity regionu pro tuzemskou rekreaci.

V oblasti finančního řízení společnosti bylo rozhodnuto o zásadním kroku k zavedení nových postupů a vy-
užití moderních finančních nástrojů. V rámci toho jsme v posledním čtvrtletí roku 2016 zahájili zavádění 
nového systému plánování, kalkulací a kontací, který umožní přesněji predikovat ekonomický vývoj spo-
lečnosti a zároveň průběžně kontrolovat nastavené plány nákladů a výnosů na úrovni společnosti, provozu 
i jednotlivých kalkulačních jednic (např. konkrétního vodovodu nebo kanalizace).

Do této ekonomické nadstavby budou kontinuálně exportována data z informačního systému QI. Po spuš-
tění systému v roce 2017 dojde k vyšší motivaci středního managementu v naplňování jejich dílčích finanč-
ních plánů, s cílem vyšší a přesnější kontroly výnosů a nákladů na jednotlivých provozech společnosti. 
Postupným synergickým cílem bude zainteresování všech spolupracovníků na hospodaření jednotlivých 
středisek prostřednictvím nově nastaveného systému odměňování.
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zpráva nezávislého auditora
1. Výkaz zisku a ztráty v plném znění
2. Rozvaha v plném znění
3. Přehled o změnách vlastního kapitálu
4. Přehled o peněžních tocích
5. Příloha k účetní závěrce
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Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad orlicí, a. s.

Slezská 350 
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