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Úvodní slovo ředitele
Vážení akcionáři, vážené dámy, vážení pánové,

rok 2018 byl 25. rokem působení akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.

25 let je číslo, které vybízí k bilancování a hodnocení. Ohlédnu-li se za uplynulým čtvrtstoletím, jsem pyšný 
na vše, co se podařilo a vděčný, že jsem toho mohl být součástí. Společnost VAK Jablonné nad Orlicí je 
moderní, prosperující firma s dobrým technickým, technologickým a ekonomickým potenciálem. K tomu 
nás dovedla systematická, promyšlená a svědomitá práce zaměstnanců a spolupracovníků. Dnes, kdy 
je často zmiňován nedostatek vody, můžeme našim akcionářům i zákazníkům sdělit, že jsme mnohé pro 
budoucnost vodárenství v našem kraji udělali. Nemalé úlohy stojí však před námi. Cílem je vybudovat 
kvalitní, bezpečný a variabilní systém vodních zdrojů tak, aby jednotlivé zásobované lokality byly v bezpe-
čí i v budoucích letech. Koncepční rozvodnou síť, kterou tvoří skupinové vodovody s možností propojení 
jednotlivých vodních zdrojů, je možné budovat i proto, že VAK Jablonné nad Orlicí nebyl v minulosti atomi-
zován a zachoval si výhody středně velké firmy. Společnost VAK obsluhuje rozsáhlá území a může využít 
místních specifik pro užitek celku.

Co je připraveno a co nás teprve čeká?

V průběhu roku 2018 jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí 
na tři vodohospodářské projekty, které jsou podpořeny dotací z Operačního programu Životní prostředí. 
Jedná se o výstavbu skupinových vodovodů na Brandýsku a Letohradsku, dále pak výstavbu kanalizace 
v Horním Třešňovci s napojením na ČOV Lanškroun. Realizace těchto rozsáhlých projektů bude probíhat 
v letech 2019 až 2022. Rozpočtové náklady celkem činí 277 mil. Kč, z toho zapojení vlastních zdrojů spo-
lečnosti bude činit cca 105 mil. Kč.

Ve vztahu ke změnám klimatu v České republice se musíme nově zabývat i zásobováním města Lanškrouna 
a jeho okolních obcí. Stávající vodní zdroje v Horní Čermné a Trpíku přestávají dostačovat pro budoucí 
potřeby průmyslově se rozvíjejícího regionu. Proto připravujeme studii budoucího propojení letohradské 
soustavy se skupinovým vodovodem Lanškroun. Po realizaci propojení skupinových vodovodů dojde 
ke spolehlivějšímu zásobování kvalitní vodou s perspektivou několika desítek let.
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Solidární jednotnou cenovou politiku v cenách vodného a stočného pokládáme za důležitou pro rozvoj 
a udržitelnost kvality života i v malých obcích, které jsou nenahraditelnou součástí komplexního fungová-
ní celého regionu. Cílem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí od doby svého vzniku 
není tvorba maximálních zisků, cílem je zajistit všem dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody za sociálně 
únosnou cenu, odpadní vody řádné čistit a vracet zpět do přírody ve vyhovující kvalitě. Jsem přesvědčen, 
že za naše rozhodnutí reinvestovat zisky z hospodaření společnosti do obcemi svěřeného infrastrukturní-
ho majetku budeme v budoucnosti sklízet ovoce.

Rok 2018 byl z pohledu čtvrtstoletí existence firmy jedním z nejúspěšnějších. Nezaznamenali jsme žádné 
překročení norem kvality pitné vody ani vypouštěných vod odpadních. O kvalitní péči na svěřené vodáren-
ské infrastruktuře svědčí ukazatel ztrát vody v síti pod 9 %. Událostí roku 2018 bylo bezesporu definitivní 
vyřešení dlouholetého právního sporu o zrušení rozhodčího nálezu, který byl ukončen pravomocným roz-
sudkem Krajského soudu v Ostravě.

Kritická situace na trhu práce se nevyhnula ani naší společnosti. Některé pracovní pozice zůstávaly delší 
dobu neobsazené, projevil se nezájem mladých lidí o montérské práce v terénu a postupný úbytek zkuše-
ných řemeslníků. Toto bude jistě naším tématem pro nejbližší období, neboť úspěch naší firmy je založený 
na zručnosti a pracovitosti techniků a montérů.

Musíme vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé měli o vodařské řemeslo zájem, aby k nám přicházeli 
a rádi dlouhodobě zůstávali v pracovním poměru. V této souvislosti již nyní spolupracujeme se Střední 
stavební školou ve Vysokém Mýtě a VUT Brno a zároveň připravujeme vlastní programy profesního růstu 
mladých vedoucích pracovníků.

V roce 2018 jsme pokračovali v intenzivním zavádění kalkulačního a controllingového software KaMIS. 
Za účasti externích pracovníků se nám podařilo propojit databáze Geografického informačního systému 
se zákaznickým informačním systémem. To nám umožňuje zasílání hromadných online informací našim 
odběratelům.

V průběhu roku 2018 jsme se také zabývali naplňováním zásad společenské odpovědnosti, které mj. 
naplňují hodnoty a cíle stanovené v oblasti odpovědnosti k životnímu prostředí. Součástí společenské 
odpovědnosti je péče o zaměstnance, která zahrnuje rovné jednání se zaměstnanci, péči o jejich zdraví, 
osobní a profesní rozvoj a opatření pro zvyšování bezpečnosti práce. Nepodceňujeme ani pravidelnou 
a otevřenou komunikaci se zaměstnanci o záměrech, výsledcích a aktivitách firmy.

Za všemi těmito úspěchy stojí důvěra našich akcionářů a zákazníků, odpovědnost a podpora představen-
stva a dozorčí rady společnosti a spolehlivá práce všech zaměstnanců. Tyto hodnoty jsou předpokladem 
dalšího úspěšného fungování a rozvoje akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí. 
Troufám si tvrdit, že toto vše nás řadí k jedné z nejprogresivněji se rozvíjející vodárenské společnosti v ČR.

          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 93,55 % komunální vlastníci. Jedná se o 61 měst a obcí.

Minoritní podíl ve výši 6,45 % základního kapitálu je v rukou 212 akcionářů z řad fyzických a právnických 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 
společnosti.
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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.
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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 Státním 
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 649.448.000 Kč a je zcela splacen.

Cenné papíry
607.560 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. 2018 Počet akcií % z celk. počtu

Města a obce 607 560 93,55

Drobní akcionáři 41 888 6,45

Celkem 649 448 100,0

Struktura akcionářů 6,45 % Drobní akcionáři

93,55 % Města a obce
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Subjekty s podílem nad 4 % na hlasovacích právech – stav k 31. 12. 2018

Největší akcionáři Adresa IČ Počet akcií Podíl

Město Choceň Jungmannova 301, 565 01 Choceň 278955 109 688 16,9 %

Město Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 279072 93 488 14,4 %

Město Letohrad Václavské náměstí 10, 561 01 Letohrad 279129 84 015 12,9 %

Město Lanškroun nám. M. Marků 12, 563 01 Lanškrou 279102 77 951 12,0 %

Obec Červená Voda Červená Voda 268 278637 30 808 4,7 %

Největší akcionáři

Údaje o cenných papírech
Základní kapitál společnosti je rozvržen na celkem 607.560 (šest set sedm tisíc pět set šedesát) 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.

16,9 % Město Choceň

14,4 % Město Králíky
12,9 % Město Letohrad

12,0 % Město Lanškroun

4,7 % Obec Červená Voda
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Výše dividendy na 1.000 Kč nominální hodnoty akcií

Rok Hrubá dividenda

2014 0 Kč

2015 0 Kč

2016 0 Kč

2017 0 Kč

2018 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 729 km hlavních vodovodních řadů a 234 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. Konkrétně se jedná o:

Vodovodní sítě a úpravny vod: Javornice, Borovnice (vč. místních částí Přestavlky a Rájec), Chleny, 
Vrbice, Cotkytle, Nasavrky, Rudoltice, Mostek, Choceň (místní částí Březenice a Hemže).

Kanalizační sítě: Javornice, Klášterec nad Orlicí, Letohrad (místní část Červená), Šedivec, Orlické Podhůří 
(místní části Rviště a Říčky), Těchonín, Helvíkovice

Čistírny odpadních vod: Javornice, Červená, Rviště, Říčky, Těchonín, Stanovník

a několik menších ČOV cizích správců – např. ČD. Dále na základě koncesních smluv společnost provo-
zuje kanalizaci a ČOV v obcích Dolní a Horní Čermná a kanalizaci v Libchavách.

Struktura výnosů je popsána v Příloze k účetní závěrce.

Celkovou výši tržeb a výnosů tvořily především tržby za vodné a stočné, které dosáhly hodnoty 
189,15 mil. Kč. V roce 2018 byly realizovány tržby a výnosy z ostatních činností (tj. bez vodného a stoč-
ného) ve výši 136,26 mil. Kč (z toho prodej zboží 87,81 mil. Kč). Výnosy z ostatních činností činí 41,79 % 
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z celkového obratu společnosti. Celkové výnosy z běžné činnosti dosáhly v roce 2018 hodnoty 325,41 mil. 
Kč. Lze tedy konstatovat, že více než 40 % výkonů naše společnost produkuje v konkurenčním prostředí.

Poznámka: Ostatní činnosti jsou tvořeny především tržbami z obchodního úseku a MTZ, stavomontážní 
činnosti pro cizí investory a výkony nákladní a speciální dopravy.

Významné budoucí investice do roku 2022
Rok 2019–2022:

Název investice
Pořizovací 

cena tis. Kč 
bez DPH

Umístění Způsob financování

1. Vodovodní skupina Brandýsko 125.757 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

2. Vodovodní skupina Letohradsko 94.516 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

3. Horní Třešňovec 
– dostavba kanalizace

56.350 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

4. Stroje a dopravní prostředky 25.000 Tuzemsko Vlastní zdroje

Počet zaměstnanců za posledních pět účetních období

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 153 152 153 152 148

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

Profese Počet Podíl

Řidič nákladní dopravy a mechanik 17 11,49 %

Provozní montér vodovodů a kanalizací 37 25,00 %

Strojník vod. zařízení a kanal. dělník 19 12,84 %

Provozní zámečník, elektrikář 10 6,76 %
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Diagnostik vodov. a kanal. sítě 2 1,35 %

Elektromechanik el. zařízení 1 0,68 %

Ostatní profese 10 6,76 %

THP 52 35,12 %

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2018

Věk Počet Podíl

21–30 let 8 5,41 %

31–40 let 34 22,97 %

41–50 let 53 35,81 %

51–60 let 40 27,03 %

61–70 let 13 8,78 %

Kvalifikační struktura k 31. 12. 2018

Kvalifikace Počet Podíl

Vysokoškolské vzdělání 12 8,11 %

Úplné střední odborné vzdělání 51 34,46 %

Vyučení 82 55,41 %

Základní vzdělání 3 2,02 %

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018

Úsek Počet

Výroba a rozvod pitné vody 47

Odvádění a čištění odpadních vod 22

Obslužné a ostatní provozy 79
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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, MBA 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. Lubomír Fiedler, MBA výrobně-technický náměstek

Hana Sentivanyová vedoucí ekonomického úseku

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.
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Zpráva představenstva 
o hospodaření společnosti a stavu 
jejího majetku za rok 2018
Rok 2018 byl oproti roku 2017 obecně ve znamení stagnace výše sledovaných hladin podzemních vod. 
I přes příznivější hydrologické podmínky v roce 2018, nedošlo k očekávanému vylepšení zásob v jímaných 
vodárenských strukturách. V jímacích objektech, které jímají mělčí vodárenské zvodně, se stav v poklesu 
hladin dále prohloubil (např. vrty České Libchavy, Libchavy, Trpík, Řetová, Těchonín a další méně vydatné 
zdroje). Vydatnosti ze zářezového jímání (Suchý Vrch, Červená Voda, Králíky) dosáhly historického minima. 
Lze tedy jednoznačně konstatovat, že nadále trvá hydrologické sucho v trendu minulých let. Hlubší zvodně 
s dlouhým oběhem podzemní vody vliv sucha minulých let s největší pravděpodobností teprve čeká.

Čelit tomuto vlivu může společnost pouze omezeně. Pokračujeme v revitalizačních pracích na vodních 
zdrojích, kde zlepšující se technický stav těchto vodárenských objektů stabilizuje jejich vydatnosti a udr-
žuje jakost jímané vody. Protože všechny plánované rekonstrukce jímacích objektů na daný rok proběhly 
úspěšně, nebylo nutné na žádném vodovodu vyhlašovat žádná omezující regulační opatření, a to i přes to, 
že odběry pitné vody meziročně mírně vzrostly. Dobře provedenými opravami vodních zdrojů tak dochází 
k vylepšení využitelné vydatnosti jímané vody a eliminuje se i stav sekundárních kontaminací nežádoucími 
látkami z technického stavu pažení vrtu.

Ztráty vody ve vodovodní síti v roce 2018
Ztráty vody v síti v roce 2018 dosáhly hodnoty 8,84 % a odpovídají tak velmi pozitivnímu trendu každoroč-
ního snižování podílu uniklé nefakturované vody. Procento odečtené vlastní spotřeby činilo za rok 2018 
za společnost hodnoty 2,72 % z objemu vody předané k realizaci a odpovídá tak stanovenému technické-
mu objemu spotřebované vody na odkalování vodovodů a provoz úpraven pitné vody.
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Kvalita pitné vody ve vodovodních sítích v roce 2018

Podrobné vyhodnocení jakosti vody ve vodovodních sítích je založeno na sledování dlouhodobých trendů 
a jednotné metodiky, podle které se jednotlivá jakostní pochybení řadí podle jakostních složek příslušných 
kategorií 1–4.

V roce 2018 se podařilo dále vylepšit nastolený trend posledních let, kdy celkový počet 100%, vyhovu-
jících zásobovaných oblastí spadající do KATEGORIE 1. To znamená, že vyhovují všechny ukazatele, 
posuzované dle příslušné normy na pitnou vodu ve veřejném vodovodu. Tímto vzrostl počet vyhovujících 
vodovodů na 44. Oproti roku 2017 tedy k těmto vodovodům přibyly další dva, což představuje 83% podíl 
ze všech zásobovaných oblastí.

Počet zásobovaných oblastí, které spadají do KATEGORIE 2, zůstal stejný jako ve 2017, to je 7. Jmenovitě 
to jsou Albrechtice, Jakubovice, Jablonné nad Orlicí – Jamné, Lanškroun – Albrechtice, Sudslava – Seč 
a Svatý Jiří, přičemž nevyhovujícími složkami je nahodilý nadlimitní nález v parametrech Escherichia coli, 
železa a hliníku. Vzhledem k nízkému počtu 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 není třeba k nápravě stavu aplikovat nějaká mimořádná opatření.

V KATEGORII 3 jsou obsaženy pouze 2 zásobované oblasti, a to Jablonné nad Orlicí a Jamné (nález 
Enterokoku a Letohrad (chrom). Vesměs se jedná o 1 závadný vzorek ze 3 nebo 4 vzorků a proto je dopo-
ručeno v roce 2019 pouze běžné vzorkování. V závislosti na výsledcích bude následně rozhodnuto o přijetí 
konkrétních technologických opatření.

KATEGORIE 4 se týkají tří zásobovaných oblastí. Konkrétně se jedná o Velkou Skrovnici – Hájek 
(Abioseston-tri), Lanškroun (selen) a Voděrady (železo). I v tomto případě postačí pro rok 2019 pouze 
běžný monitoring a teprve v případě potvrzení závadnosti vody bude ověřen skutečný stav větším počtem 
analyzovaných vzorků.

Pro podporu dosažených výsledků za 2018 je pro rok 2019 naplánována řada technických opatření, prohlí-
dek vodních zdrojů, jejich následná regenerace a opravy. Současně bude nadále intenzivně probíhat ob-
nova infrastrukturního majetku (zdrojů, úpravy vody, akumulace a sítí), která bude mít za cíl udržet stávající 
pozitivní trendy jakosti dodávané pitné vody.

Současně bude nutné provádět četnější sledování výskytu antropogenních polutantů (zejména pesticid-
ních látek) a na vybraných vodovodech zahájit technické obměny hygienizačních systémů bez rizika vzniku 
trihalogenmetanů (zejména pak chloroformu), jako důsledek chlorace surové vody. Výskyt pesticidních 
látek nad povolený limit ve vodovodu Květná, byl v roce 2018 vyřešen instalací speciálního filtru, jehož 
účinnost na eliminaci pesticidů přesahuje 99 %.

V roce 2019 dojde k instalaci technologie ÚV-záření v Klášterci nad Orlicí, které nahradí stávající, již nevy-
hovující systém chlorace.
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Zvýšení operativního řízení provozu vodovodů roce 2018 bylo dosaženo zavedením a zprovozněním 
systému vyhodnocení výsledků jakosti ve zdrojích a v sítích vodovodů, prostřednictvím vstupu odpověd-
ných pracovníků společnosti přímo do laboratorního systému Labsys, který nám umožňuje online sle-
dování laboratorních výsledků v reálném čase v souběhu s laboratoří, která provádí odběry a analýzy 
laboratorních vzorků.

Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v objemových jednotkách za posledních 5 let

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Voda fakturovaná v tis. m3 3 306 3 374 3 355 3 310 3 468

– z toho domácnosti 2 037 2 093 2 085 2 052 2 099

– z toho ostatní 1 269 1 281 1 270 1 258 1 369

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Voda odkanalizovaná v tis. m3 1 732 1 736 1 784 1 787 1 903

– z toho domácnosti 823 830 861 883 939

– z toho ostatní 909 906 923 904 964

Z přehledu je zřejmé, že objem vody fakturované i objem vody odkanalizované je za posledních 5 let re-
kordní. Výrazný vliv na tuto skutečnost mělo extrémní suché počasí v roce 2018.

Opravy hmotného majetku

V průběhu roku 2018 byly prováděny opravy vodohospodářských objektů, vodovodních a kanalizačních sítí, 
dopravních a mechanizačních prostředků, strojů a zařízení. Dodavatelsky byly provedeny opravy hmotné-
ho majetku v hodnotě 13 221 tis. Kč, z toho: na vodovodech za 7 783 tis. Kč, na kanalizacích a čistírnách 
odpadních vod za 3 375 tis. Kč, ostatní opravy (především na dopravních a mechanizačních prostředcích) 
za 2 063 tis. Kč. Objemy oprav budeme muset v následujících letech zvýšit, neboť jinak nebudeme schopni 
dostatečně rychle obnovovat vodárenskou infrastrukturu a tím zajišťovat dostatečnou životnost provozo-
vaných systémů.

Hlavní finanční ukazatelé (tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2015 2016 2017 2018

1. Aktiva celkem 973 928 989 391 974 592 1 073 179

2. Pohledávky celkem (netto) 53 393 78 228 44 148 54 285

3. Vlastní kapitál 836 674 844 366 858 537 939 896
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4. Základní kapitál 567 075 568 075 570 895 649 448

5. Závazky (bez úvěrů) 74 100 86 741 68 112 78 971

6. Bankovní úvěry 51 663 41 554 28 846 23 582

7. Hospodářský výsledek (HV) před zdaněním 9 282 11 411 16 681 6 610

8. Odložená daň z příjmu 2 902 3 302 4 317 2 865

9. Hospodářský výsledek po zdanění 6 380 8 109 12 364 3 745

Ceny vody pitné a odkanalizované v roce 2018 a 2019

K 1. 1. 2018 byla cena vody pitné ve výši 34,34 Kč/m3 bez DPH a vody odkanalizované ve výši 36,90 Kč/m3 
bez DPH.

K 1. 1. 2019 byla zvýšena cena vody pitné na částku 35,70 Kč/m3 bez DPH a vody odkanalizované na 
částku 38,70 Kč/m3 bez DPH.

Celková cena včetně 15 % DPH od 1. 1. 2019 tedy činí:

• voda pitná (vodné) 41,06 Kč/m³,
• voda odkanalizovaná (stočné) 44,51 Kč/m³. 

Zdůvodnění úpravy cen vodného a stočného

Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských staveb s dotační podporou, vy-
pracována v souladu s dotačními podmínkami Státního fondu životního prostředí ČR, stanovuje vývoj 
cen služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost projektu“. Nedodržení tvorby 
ceny dle finanční analýzy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za následek krácení 
dotace. Dalším zákonným parametrem, který musí společnost VAK dodržovat, je průběžná obnova stáva-
jícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom 
v roce 2019 investovali 54 mil. Kč do již existujících infrastrukturních systémů. Plnění plánu financování 
obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřej-
nou potřebu všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění obnovy infrastrukturního 
majetku zaručuje dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality potrubních rozvodů a technologických zařízení, 
a tím snižování počtu poruch a ztrát vody. Do kalkulace cen se promítlo také zvýšení cen materiálu, che-
mikálií, energií a zvýšení osobních nákladů zaměstnanců společnosti. Oproti roku 2018, po zohlednění 
výše uvedených okolností, dochází ke zvýšení ceny u vodného o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného 
o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,64 Kč/m3 (včetně 
DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů/den, tj. 32 m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, 
tedy zaplatí o 116 Kč za rok více. Jsme přesvědčeni, při důležitosti vodárenských služeb pro život kaž-
dého z nás, že ceny vodného a stočného budou v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami 
stále přijatelné.
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Zpráva o činnosti 
představenstva za rok 2018
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Zpráva o činnosti 
dozorčí rady za rok 2018
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Hlavní strategické záměry 
společnosti na období 2019–2023
Strategický rozvoj společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí je v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Pardubického kraje a Plánem financování obnovy infrastrukturního majetku společ-
nosti. Prioritou je dlouhodobé zajištění stabilního a bezpečného systému dodávek pitné vody a odvádění 
a čištění odpadní vody pro obyvatelstvo, průmysl a další sektory hospodářství České republiky.

Rozvoj nové vodohospodářské infrastruktury:

V letech 2019 až 2023 budeme realizovat dříve zmiňované projekty - skupinové vodovody na Letohradsku 
a Brandýsku, dále pak kanalizaci v Horním Třešňovci.

Ve fázi přípravy je studie zásobování vodou pro Lanškrounsko a odkanalizování obce Pastviny a části 
Klášterce nad Orlicí.

Obnova stávající vodohospodářské infrastruktury:

Obnova infrastruktury je charakterizována jako opatření, která prodlužují životnost stávajícího vodohos-
podářského majetku. Vzhledem k tomu, že většina inženýrských sítí byla budována v dřívějších letech, 
kdy byly specifické spotřeby vody násobně vyšší oproti v současnosti, jedná se především o výměny trub 
o stejné dimenzi (tj. opravy).

Opravou majetku je např. výměna starého vodovodního řadu za nový při zachování jeho funkčnosti. Lze 
tedy konstatovat, že plán financování obnovy infrastrukturního majetku (což je zákonná povinnost společ-
nosti) bude v následujících letech významně plněn právě OPRAVAMI.

Při přípravě dlouhodobých plánů oprav stávajícího vodohospodářského majetku uplatňujeme princip rov-
ného přístupu k malým i velkým obcím v celém regionu.
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Pilotní projekt „Dálkové odečty vodoměrů v Lanškrouně“ jsme vyhodnotili kladně, proto budeme v násle-
dujících letech pokračovat v osazování „smart“-technologií na dalších vodovodech společnosti (aktuálně 
Letohrad a Choceň).

Společnost bude i v letech 2019 až 2020 pokračovat v administraci nepeněžitých vkladů vodohospodář-
ského majetku s následným navýšením základního kapitálu společnosti.

Účelem tohoto procesu je uspořádat majetkoprávní vztahy a prostřednictvím jednoho vlastníka a provozo-
vatele uceleného vodohospodářského systému vytvořit jednodušší vlastnicko-provozní vztahy mezi obce-
mi a akciovou společností.

Informační systém Qi je postupně adaptován na veškeré požadavky nařízení Evropského parlamentu 
a Rady EU č. 2016/679 - tzv. GDPR např. v oblasti ochrany osobních údajů atd.

Po dokončené implementaci finančního plánování a controllingu (KaMIS) zavedeme vyšší stupeň ekono-
mického řízení společnosti s optimalizací skladby prováděných činností.

V roce 2019 bude ukončen proces zavádění systému CSR (společensky odpovědná společnost).
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Zpráva nezávislého auditora
1. Rozvaha v plném znění
2. Výkaz zisku a ztráty v plném znění
3. Přehled o změnách vlastního kapitálu
4. Přehled o peněžních tocích
5. Příloha k účetní závěrce
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