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01
Úvodní slovo ředitele

Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři a zákazníci,

dovolte, abych v úvodu výroční zprávy krátce zhodnotil činnost naší společnosti v roce 2019. Na uplynulý 
rok nelze nahlédnout jinak než ve světle událostí počátku roku 2020, tj. v době, kdy se tvoří tato výroční 
zpráva. Začátek letošního roku nám ukázal, jakým výzvám můžeme být vystaveni a vyzkoušel naši připra-
venost na nestandardní situace.

Rok 2019 se touto optikou jeví jako rokem úspěšným a klidným. Po celý rok jsme mohli nerušeně napl-
ňovat poslání naší společnosti, to je zabezpečovat dodávky kvalitní pitné vody a odvedení a čištění vod 
splaškových.

Troufám si tvrdit, že vodohospodářský infrastrukturní majetek ve vlastnictví naší společnosti je ve velmi 
dobrém stavu, což dokládá výše investic za poslední roky. Kvalitní péče na vysoké technické úrovni, kte-
rou našim vodárenským zařízením věnujeme, nás řadí na špičku v České republice. Důkazem toho jsou 
jedny z nejnižších ztrát vody ve vodovodní síti a nulové neplánované výpadky v zásobování regionu pitnou 
vodou. Hospodářský výsledek za rok 2019, přestože se jedná o účetní ztrátu, nám vytvořil další zdro-
je na plánované investice, které jsou směřované především do budoucího zajištění dostatku pitné vody 
pro region.

Aktuální dlouhodobý nedostatek srážek a zvyšující se klimatické sucho avizuje budoucí hydrologické 
sucho, které přichází se zpožděním a hrozí sníženými hladinami podzemních vod ve vrtech a zářezech, 
které jsou hlavními zdroji podzemní vody v našem regionu. Letošní zima, opět chudá na sníh, tuto situaci 
nijak nezlepšila.

Jednou z priorit strategického plánu rozvoje naší společnosti je zajistit dostatek kvalitních zdrojů pitné 
vody pro obyvatele a firmy. Dostupná voda za přijatelnou cenu pro výrobní provozy firem v regionu jde 
ruku v ruce se zaměstnaností a udržitelností kvalitního života v oblastech, kde Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí působí.

Kde je voda, tam je život. Občas se setkáváme s názorem, že voda je drahá, opak je však pravdou. Voda 
je prozatím velmi levná, dostatečně si jí nevážíme a vnímáme ji jako samozřejmost, otočíme kohoutkem 
a ona vždy teče. Tak to ale nemusí být navždy. Naše společnost klimatické změny a reálné klimatické sucho 
bere velmi vážně a odpovědně. Pro regiony chudé na vlastní zdroje vody, jako je třeba Lanškrounsko, při-
pravujeme studie na budoucí propojení vodárenských sítí do velkých skupinových vodovodů.

Toto dlouhodobé zabezpečení spolehlivých dodávek pitné vody samozřejmě něco stojí. Finance vložené 
do údržby a obnovy zdrojů a investice do rozvojového propojování vodárenských soustav se ukazují jako 
čím dál více vizionářské a v budoucnu nedocenitelné. Politika naší společnosti v přístupu k jednotlivým 
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obcím a oblastem je založena na principu rovnosti a solidárnosti. V praxi to znamená, že chceme všem 
občanům a firmám nabízet stejnou cenu za vodárenské služby, což přispívá k udržitelnosti života v malých 
obcích, rozvoji venkova a k výslednému kvalitnějšímu životu jak v městech, tak obcích našeho regionu.

Je dobré si uvědomit řadu případů z našeho regionu, kdy prameniště vody pro větší město leží v katastru 
více či méně vzdálené „malé“ obce. Jde tedy o vzájemnou synergii a uvědomění si, že potřebuji jeden 
druhého a to nejenom kvůli vodě, ale i v dalších oblastech života. Právě dnes se ukazuje, jak důležitá je 
v krizových situacích určitá úroveň regionální soběstačnosti. Také díky námi budované infrastruktuře je 
jasně viditelný obrovský rozvoj oblastí česko-polského pohraničí a někdejších Sudet a to nejen v oblasti 
turistiky, ale i bydlení a podnikání.

Mimo základní portfolio provozních činností je společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 
již 25. rokem aktivní v prodeji vodárenské a kanalizační techniky. Tato obchodní činnost sice není úplně 
typická pro vodárenské společnosti v ČR, ale řada z nich, stejně jako naše společnost, tímto způsobem 
zlepšuje výsledky hospodaření.

Neopominutelnou synergií je přínos ve znalostech nejmodernějších světových technologií a propagace 
společnosti VAK. Obchodní úsek je sledován jako samostatné hospodářské středisko, které si po dobu 
svého působení pokrývá nejen veškeré vlastní náklady, ale přináší zisky celé společnosti.

Personální situace společnosti byla v roce 2019 ovlivněna trvající nízkou nezaměstnaností v ČR. O ně-
které dělnické profese byl menší zájem i přes sedmiprocentní meziroční nárůst mezd ve společnosti VAK.

Za to, že rok 2019 byl úspěšný, děkuji především celému týmu spolupracovníků naší společnosti, vý-
sledky jejich práce dokazují našim akcionářům, zákazníkům i obchodním partnerům, že si zasloužíme 
jejich důvěru.

Ing. Bohuslav Vaňous
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02
Profil společnosti

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí (dále VAK) je akciovou společností, která infra-
strukturní vodohospodářský majetek nejen provozuje, ale převážnou část i vlastní.

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.

03
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.
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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.

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 a stabilitě dodávek pitné vody díky propojení obcí skupinovými vodovody. Jen 
z programovacího období OPŽP 2014-2020 plánujeme do roku 2022 vyčerpat více než 170 mil. Kč.

Společnost od 30. 5. 2019 zavedla systém managementu společenské odpovědnosti organizací, která je 
certifikována dle ČSN 01 0391:2013 v oboru „vodní hospodářství – provoz vodovodů a kanalizací“ na tři 
roky. Registrační číslo certifikátu – 17/CSR/19.
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04
Základní údaje o základním kapitálu

Výše upsaného základního kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu k 31. 12. 2019 činí 696.346.000 Kč a je zcela splacen.

Cenné papíry
Základní kapitál je rozdělen na 696.346 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč Z toho 654.458 ks předsta-
vují kmenové akcie na jméno v listinné podobě, které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem 
valné hromady. 41 888 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě je volně obchodovatelných.

Popis struktury společnosti
K 31. 12. 2019 vlastnilo společnost 251 akcionářů. Z toho 94 % akcií bylo v majetku municipalit (61 měst 
a obcí). V rukou 190 akcionářů z řad ostatních fyzických a právnických osob byly podíly ve výši 3,3 % zá-
kladního kapitálu a 2,7 % akcií vlastních bylo v držení akciové společnosti VAK.

Struktura akcionářů k 31. 12. 2019 Počet akcií % z celk. počtu

Města a obce 654 458 94,0

Fyzické a právnické osoby 23 221 3,3

Vlastní akcie v majetku VAK Jablonné nad Orlicí, a. s. 18 667 2,7

Celkem 696 346 100,0

Subjekty s podílem nad 4 % na základním kapitálu společnosti – 
stav k 31. 12. 2019

Největší akcionáři Adresa IČ Počet akcií Podíl

Město Choceň Jungmannova 301, 565 01 Choceň 278955 149 423 21,5 %

Město Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 279072 93 488 13,4 %

Město Letohrad Václavské náměstí 10, 561 01 Letohrad 279129 84 015 12,1 %

Město Lanškroun nám. M. Marků 12, 563 01 Lanškrou 279102 77 951 11,2 %

Obec Červená Voda Červená Voda 268 278637 30 808 4,4 %
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Žádná právnická či jiná osoba nemá rozhodující nebo podstatný vliv ve společnosti ke dni vydání této vý-

roční zprávy.

Údaje o cenných papírech
Základní kapitál společnosti je rozvržen na celkem 696.346 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 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, při-
čemž všech 41.888 kusů těchto akcií bylo následně vyměněno za listinné akcie ve formě na jméno, ozna-
čené pořadovými čísly akcie 1–41.888, bez údaje o sérii, s datem 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.

Výše dividendy na 1.000 Kč nominální hodnoty akcií
Společnost dosud nevyplácela dividendy a není to navrhováno ani za rok 2019. Budoucí výplata dividend 
závisí na výsledcích hospodaření, finanční situaci společnosti a strategických záměrech akcionářů.

Graf 1: Vlastnická struktura společnosti k 31. 12. 2019

31,4 % Ostatní obce

12,1 % Město Letohrad

21,5 % Město Choceň13,4 % Město Králíky

11,2 % Město Lanškroun

2,7 % Akcie vlastní

3,3 % Fyzické a právnické osoby

4,4 % Obec Červená Voda
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05
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 731 km hlavních vodovodních řadů a 240 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 (vč. místní části Sudličkova Lhota), Choceň (místní části 
Březenice a Hemže) a Petrovice.

Kanalizační sítě – Javornice, Letohrad (místní část Červená), Šedivec, Orlické Podhůří (místní části Rviště 
a Říčky), Těchonín, Helvíkovice.

Čistírny odpadních vod – Javornice, Červená, Rviště, Říčky, Těchonín (vč. místní části Stanovník) a ně-
kolik menších ČOV dalších vlastníků – např. Českých drah. Dále na základě koncesních smluv společnost 
provozuje 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 191,4 mil. 
Kč. V roce 2019 byly realizovány tržby a výnosy z ostatních činností (tj. bez vodného a stočného) ve výši 
143,4 mil. Kč (z toho prodej zboží 91,8 mil. Kč). Výnosy z ostatních činností činí 42,8 % z celkového obratu 
společnosti. Celkové výnosy z běžné činnosti dosáhly v roce 2019 hodnoty 334,7 mil. Kč. Lze tedy konsta-
tovat, že více než dvě pětiny výkonů společnost VAK produkuje v konkurenčním prostředí.

Poznámka: Ostatní činnosti jsou tvořeny především tržbami za zboží z obchodního úseku a prodejem 
vodohospodářského materiálu, stavomontážní činnosti pro cizí investory a výkony nákladní a speciální 
dopravy.
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Významné budoucí investice do roku 2022
Rok 2020–2022:

Název investice
Pořizovací 

cena mil. Kč 
bez DPH

Umístění Způsob financování

1. Vodovodní skupina Brandýsko 155,6 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

2. Vodovodní skupina Letohradsko 102,4 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

3. Horní Třešňovec 
– dostavba kanalizace

65,9 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

4. Stroje a dopravní prostředky 10,0 Tuzemsko Vlastní zdroje

Počet zaměstnanců za posledních pět účetních období

Rok 2015 2016 2017 2018 2019

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 152 153 152 148 149

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

Profese Počet Podíl

D 96 64 %

THP 54 36 %

Celkem 150

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2019

Věk Počet Podíl

21–30 let 10 6,7 %

31–40 let 25 16,7 %

41–50 let 68 45,3 %

51–60 let 37 24,7 %

61–70 let 10 6,7 %
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Kvalifikační struktura k 31. 12. 2019

Kvalifikace Počet Podíl

Vysokoškolské vzdělání 11 7,3 %

Vyšší odborné vzdělání 6 4,0 %

Středoškolské vzdělání 35 23,3 %

Vyučení a maturita 15 10,0 %

Vyučení 80 53,3 %

Základní vzdělání 3 2,0 %

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019

Úsek Počet

Výroba a rozvod pitné vody 49

Odvádění a čištění odpadních vod 19

Obslužné a ostatní provozy 82
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06
Informace o statutárních orgánech 
a vedení společnosti

Představenstvo

Ing. Vlastislav Vyhnálek předseda představenstva, zaměstnanec společnosti

Ing. Jan Ropek člen představenstva, starosta města Choceň

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. Josef Fuchs, MBA člen představenstva, člen rady města Lanškroun

Ing. Petr Mareš, Ph.D. místopředseda 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

Ing. Václav Kubín předseda dozorčí rady, starosta města Králíky

Jana Hodovalová místopředseda dozorčí rady, starostka obce Libchavy

Petr Řehák člen dozorčí rady, starosta města Brandýs nad Orlicí

Vedení společnosti

Ing. Bohuslav Vaňous ředitel akciové společnosti

Ing. Lubomír Fiedler, MBA výrobně-technický náměstek

Mgr. Ing. Petr Dobroucký ekonomický 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.
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07
Zpráva představenstva o hospodaření společnosti 
a stavu jejího majetku za rok 2019

Rok 2019 byl ve znamení kontinuálního nárůstu objemu tržeb, růstu bilanční sumy a také velmi dobrého 
provozního výsledku hospodaření. V konečném výsledku hospodaření se negativně projevila prakticky jen 
tvorba rezervy na soudní spory a dále povinnost zaúčtování odložené daně.

Hlavní finanční ukazatelé (tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2015 2016 2017 2018 2019

1. Aktiva celkem 973 928 989 391 974 592 1 073 179 1 209 882

2. Pohledávky celkem 53 393 78 228 44 148 54 285 141 741

3. Vlastní kapitál 836 674 844 366 858 537 939 896 976 025

4. Základní kapitál 567 075 568 075 570 895 649 448 687 187

5. Závazky (bez úvěrů) 74 100 86 741 68 112 78 971 182 546

6. Bankovní úvěry 51 663 41 554 28 846 23 582 8 349

7. Hospodář. výsledek před zdaněním 9 282 11 411 16 681 6 610 1 463

8. Odložená daň z příjmu 2 902 3 302 4 317 2 865 2 970

9. Hospodář. výsledek po zdanění 6 380 8 109 12 364 3 745 -1 507

Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v objemových jednotkách za posledních 5 let

Rok 2015 2016 2017 2018 2019

Voda fakturovaná v tis. m3 3 374 3 355 3 310 3 468 3 380

– z toho domácnosti 2 093 2 085 2 052 2 099 1 878

– z toho ostatní 1 281 1 270 1 258 1 369 1 502
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Rok 2015 2016 2017 2018 2019

Voda odkanalizovaná v tis. m3 1 736 1 784 1 787 1 903 1 874

– z toho domácnosti 830 861 883 939 728

– z toho ostatní 906 923 904 964 1 146

Z přehledu je zřejmé, že objem vody fakturované i objem vody odkanalizované byl v roce 2019 mírně nad-
průměrný. Výrazný vliv na tuto skutečnost mělo přetrvávající suché počasí.

Nabytí vlastních akcií

Společnost nabývala v průběhu roku 2019 vlastní akcie. Důvodem pro stanovení mechanismu nabytí vlast-
ních bylo umožnění minoritním akcionářům prodej jejich akcí za spravedlivou cenu. Tato byla stanovena 
transparentním způsobem na základě znaleckého posudku a stvrzena rozhodnutím valné hromady. Nabyté 
akcie mají listinnou podobu, nejsou obchodovatelné na žádném kapitálovém trhu, tedy ani na Burze cen-
ných papírů Praha ani na RM systému. Možnost prodeje akcií byla těmito okolnostmi velice omezena. 
Otázka prodeje akcií byla v minulosti předmětem četných dotazů a požadavků ze strany minoritních akci-
onářů. Struktura akcionářů je různorodá a zejména mezi drobnými akcionáři z kuponové privatizace byla 
možnost prodeje akcií prakticky nulová. Právě proto došlo nejprve ke změně podoby akcií ze zaknihova-
ných na listinné a následně byl společností VAK nabídnut odkup vlastních akcií. Nabývání vlastních akcií 
nebylo činěno v důsledku zákonné povinnosti.

Celkem společnost nabyla 18 667 ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 18.667.000 Kč za protihodnotu 
9.125.963 Kč. V souvislosti s pořízením akcií byly vynaloženy vedlejší náklady ve výši 33.055 Kč. Celková 
účetní hodnota vlastních akcií v rozvaze společnosti k 31. 12. 2019 činila 9.159.018 Kč.

Součástí odkupu byly jednotlivé i hromadné akcie a jejich struktura byla následující:

• 18 ks série HA1
• 66 ks série HA2
• 7 ks série A

Ve všech případech se jedná listinné akcie ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. 
Základní kapitál k 31. 12. 2019 činil 696.346.000 Kč a podíl vlastních akcií na základním kapitálu byl 2,68 %. 
Ke zcizení vlastních akcií nedošlo. Limitní počet pro nabytí vlastních akcií byl stanoven valnou hromadou 
na 40.000 ks akcií ve formě na jméno, v celkové jmenovité hodnotě 40.000.000 Kč.

Prodávající osoby:

• Pan Holeček René, Frýdek-Místek
• Paní Matoušů Jiřina, Potštejn
• Pan Ropek Vladimír, Vysoké Mýto
• Paní Vosátková Marie, Vlašim
• Pan Záleský Josef, Hradec Králové
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Klíčové informace z hlavního oboru činnosti

Z vodohospodářského hlediska byl rok 2019 oproti roku 2018 ve znamení mírného růstu sledovaných 
hladin ve vodárenských objektech s dlouhou dobou oběhu podzemních vod. Jedná se zejména o význam-
né vodní zdroje, které tvoří páteřní systém jímacích objektů v rámci sledovaných území Lanškrounska, 
Letohradska, Choceňska a Kralicka. Bohužel u mělkých jímacích objektů (mělkých vrtů i pramenních 
jímek zářezových vod) se hladiny pohybují stále jen mezi 50–70 % normálních stavů.

Osvědčuje se tedy strategie postupného propojování jednotlivých vodovodů na větší skupinové celky, 
které jsou postaveny na dlouhodobě vydatných a jakostně stabilních vodních zdrojích.

K tomuto cíli směřují i současně probíhající stavby skupinových vodovodů Brandýsko a Letohradsko a po-
stupující rekonstrukce vlastních jímacích objektů, které by měly být ukončeny do roku 2022.

Ztráty vody

Ztráty vody ve vodovodní síti dosáhly v roce 2019 hodnoty 9,95 % a svědčí tak o soustavné velmi dobré 
péči a efektivním dispečerském dozoru nad jejich provozem. Procento odečtené vlastní spotřeby vody 
činilo 2,72 % z objemu vody předané k realizaci a odpovídá tak stanovenému technickému objemu spotře-
bované vody, zejména na provozní odkalování vodovodů a praní filtrů úpraven vod.

Graf 2: Ztráty v síti podle provozů vodovodů za rok 2019

Graf 3: Vlastní spotřeba v roce 2019
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Kvalita pitné vody ve vodovodních sítích v roce 2019

Pro hodnocení jakosti vody ve vodovodních sítích za rok 2019 bylo z důvodu legislativních změn nutné 
upravit stávající metodiku prezentace výsledků. Do hodnocení se nově zařazují i výsledky, které mají 
souvislost a následně i vliv na hodnocení rizik, které je třeba provést na každém vodovodu a zakompono-
vat jej do aktualizace všech provozních řádů. K identifikaci všech možných rizik z pohledu jakosti surové 
a upravené vody, které by mohly v rámci provozu vodovodů nastávat, byly do hodnocení zařazeny i ty 
kvalitativní ukazatele, které mají stanoveny pouze doporučené hodnoty, výsledky opakovaných odběrů, 
odběry provozní, nově i sledování záchytů celého spektra pesticidních látek i těch, bez stanovených limitů, 
složek pocházejících z hygienizačních prostředků pro úpravu pitné vody a všechny další prováděné mi-
moplánované analýzy bez ohledu na to, jaký výsledek poskytují. Tímto se objem zjištěných dat významně 
navyšuje a narůstá tak i množství takových stanovení, která mění pohled na jakost vody v porovnání 
s minulými roky. Z tohoto důvodu byla stejným způsobem dodatečně provedena validace dat i za období 
2018, aby výsledky dosažené ve 2019 bylo možné s tímto rokem porovnat. Základy hodnocení výsledků 
podle kategorií 1–4 byly zachovány. Shrnutí výsledků jakosti vody ve vodovodní síti za období 2018–2019 
znázorňuje graf.

Oproti roku 2018 došlo v KATEGORII 1 k navýšení zásobených oblastí splňující 100% limity jakosti pitné 
vody o 6 vodovodů (celkově na 26 zásobených oblastí).

Do KATEGORIE 2 (do 20 % nevyhovujících vzorků) spadá celkově 15 zásobovaných oblastí. Jmenovitě to 
jsou Albrechtice, Brandýs nad Orlicí, Bystřec, Červená Voda, České Libchavy, D. Hedeč, Horní Čermná, 
Choceň, Klášterec nad Orlicí, Králíky, Lanškroun, Orlická skupina, Řetová, Těchonín a sk. vodovod 
Trpík, přičemž nevyhovujícími složkami u těchto vodovodů jsou neopakované indikace v ukazatelých 
koliformní bakterie, escherichia coli, kultivované organismy, volný chlor, barva, dusičnany, chlorečnany, 
pH, zákal a železo. Vzhledem k nízkému počtu nevyhovujících vzorků u této kategorie lze předpokládat, 

Graf 4: Přehled nevyhovujících vodovodů podle hodnocených skupin 
fyzikálně-chemických ukazatelů v letech 2018–2019

16



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 navrhovat mimořádná nápravná opatření.

V KATEGORII 3 (20 až 50 % nevyhovujících vzorků) je zahrnuto 12 zásobovaných oblastí. Jsou to vodo-
vody Brandýs nad Orlicí, Dobříkov, Helvíkov, Horní Čermná, Choceň, Jablonné nad Orlicí, Jakubovice, 
sk. vodovod Králíky, Líšnice, Mladkov, Nasavrky a Trpík. Nevyhovujícími složkami jsou většinou neopa-
kované indikace v ukazatelých koliformní bakterie, kultivované ogranismy, volný chlor, chlorečnany, pH, 
selen a železo.

Do KATEGORIE 4 (více než 50 % nevyhovujících vzorků) náleží, pouze jedna zásobená oblast, konkrétně 
Helvíkov. Nevyhovující složkou je opakovatelná indikace v ukazately kultivované ogranismy. Zde je na rok 
2020 připravena rekonstrukce komory vodojemu, rekonstrukce vrtu a přívodního řadu. Komplikujícím fak-
torem je velmi nízká vydatnost vodního zdroje. Pro udržení výsledků jakosti vody ve vodovodních sítích 
za 2019 a eliminaci vyjmenovaných závad je pro rok 2020 naplánována řada technických opatření, pro-
hlídek vodních zdrojů, jejich následná regenerace a opravy. Současně bude nadále intenzivně probíhat 
obnova infrastrukturního majetku (vodních zdrojů, úpravy vody, akumulace a vodovodních sítí), která bude 
mít za cíl udržet stávající pozitivní trendy v jakosti dodávané pitné vody.

Současně bude nutné provádět četnější sledování výskytu antropogenních polutantů (zejména pesticid-
ních látek) a na vybraných vodovodech pokračovat v technické obměně hygienizačních systémů k elimi-
naci rizik vzniku trihalogenmetanů (zejména pak chloroformu), jako důsledku chlorace surové vody. Pilotní 
projekt k této technologii byl v roce 2019 realizován na vodovodu Klášterec nad Orlicí, kde bude v roce 
2020 probíhat zkušební provoz. Postupnou realizací skupinového vodovodu Brandýsko dojde k eliminaci 
celé řady závadných stavů v jakosti vody.

K včasnému varování na výskyt nežádoucích složek již ve fázi analýz vzorků surové vody nám již druhým 
rokem velmi dobře slouží on-line systém přenosu výsledků Orlické laboratoře z jejího systému Labsys.

Obnova vodohospodářské infrastruktury

V roce 2019 bylo na obnovu vodohospodářského majetku vynaloženo celkem 47,9 mil. Kč. Převážná část 
vynaložených prostředků do obnovy směřovala zejména do oprav.

Vzhledem k tomu, že většina inženýrských sítí byla budována v dřívějších letech, kdy byly specifické spo-
třeby vody násobně vyšší oproti současnosti, jedná se především o výměny trub o stejné dimenzi. Menší 
část z objemu plnění obnovy pak byla směřována do rozvojových investic.

Ceny vody pitné a odkanalizované v roce 2019 a 2020

K 1. 1. 2019 činila cena vody pitné 35,70 Kč/m3 a vody odkanalizované 38,70 Kč/m3 bez DPH.

Od 1. 1. 2020 jsou úplaty za vodné a stočné následující:

• vodné 37,20 Kč/m3 bez DPH 42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH
• stočné 40,40 Kč/m3 bez DPH 46,46 Kč/m3 včetně 15 % DPH
• celkem 77,60 Kč/m3 bez DPH 89,24 Kč/m3 včetně 15 % DPH
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Od 1. 5. 2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %:

• vodné 37,20 Kč/m3 bez DPH 40,92 Kč/m3 včetně 10 % DPH
• stočné 40,40 Kč/m3 bez DPH 44,44 Kč/m3 včetně 10 % DPH
• celkem 77,60 Kč/m3 bez DPH 85,36 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m3 89,24 Kč/m3 včetně 15% DPH. Cena 
za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody 
odpadní tak činí necelých 9 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m3/rok je měsíční 
výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele necelých 268 Kč, oproti cenové úrovni roku 2019 se jedná 
o navýšení o cca 11 Kč/měsíc.

Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se sníží cena za vodné a stočné včetně DPH 
na 85,36 Kč/m3, meziročně se tedy bude jednat o mírný pokles cen oproti roku 2019 ve výši 0,2 % (jedná 
se o porovnání cena roku 2019 vůči novým cenám od 1. 5. 2020, tj. po snížení sazby DPH).

Zdůvodnění úpravy cen vodného a stočného

• zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá 
rovněž z podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí),

• zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve srovnání s fixací platnou pro roky 
2017 a 2018, což představuje zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč,

• nárůst odpisů investičního majetku cca o 2 mil. Kč,
• zahájení investičních projektů OPŽP dojde také k růstu nákladových úroků v hodnotě kolem 1 mil. 

Kč ročně z bankovního úvěru, který bude sloužit k pokrytí vlastních zdrojů projektu, pokračující tlak 
na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy a nárůstem odměňování ve státní správě.
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08
Zpráva o činnosti představenstva za rok 2019
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09
Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019
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10
Hlavní strategické záměry společnosti na období 
2020–2022

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 a reflexe 
na nové požadavky vyplývajících ze změn vodoprávní legislativy.

Rozvoj nové vodohospodářské infrastruktury

Nadále platí, že při přípravě dlouhodobých plánů oprav stávajícího vodohospodářského majetku uplatňu-
jeme princip rovného přístupu k malým i velkým obcím v celém regionu. Pro období 2020–2022 budou 
prostředky ale více směřovány do probíhajících vodohospodářských projektů s dotační podporou z OPŽP.

Konkrétně budou realizovány projekty - skupinové vodovody na Letohradsku a Brandýsku, dále pak veřej-
ná kanalizace v Horním Třešňovci. Všechny tyto projekty již byly zahájeny a jejich realizace bude probíhat 
až do roku 2022.

Společnost požádala o dotace ze SFŽP na další plánované projekty, které by měly zajistit odkanalizování 
zbývajících doposud neodkanalizovaných oblastí obce Klášterec nad Orlicí a vybudování dešťové zdrže 
na ČOV Lanškroun. Ve fázi přípravy zůstává plánované posílení zásobování vodou pro skupinový vodovod 
Lanškrounsko z oblasti Letohradska.

Společnost pokračuje v zavádění Smart technologií. Pilotní projekt „Dálkové odečty vodoměrů 
v Lanškrouně“ se ukázal jako perspektivní. Na jeho základě již byly vytvořeny technické podmínky pro 
jeho rozšíření do Chocně a Letohradu. Aktuálně je prováděna analýza bezkontaktních dálkových odečtů 
pochůzkovým sběrem stavů vodoměrů. Společnost pro pokračování v nastoupeném směru zřídila a obsa-
dila novou inženýrskou pracovní pozici „Metrologa a referenta Smart technologií“.
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11
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 v účetní závěrce
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