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Úvodní slovo ředitele
Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři a obchodní partneři,

při hodnocení uplynulého roku nelze úvodem nezmínit naprosto nové skutečnosti a situace, kterým byl 
celý svět od počátku roku 2020 vystaven a které se projevily v životě každého z nás. Malý virus vnesl do 
našeho blahobytného bytí varování, změnil nám hodnotový žebříček a ukázal, že nic nemusí trvat věčně 
a že děj, který jsme zatím sledovali pouze ve sci-fi filmech, může být najednou denní realitou. Z pohledu 
světové epidemie se řada věcí jeví jako nepodstatná, nicméně život jde dál a věřím, že dále půjde již jen 
lepším směrem.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí byla, tak jako všichni, epidemickou situací ovliv-
něna. Jaro roku 2020 se neslo ve znamení obav ze snížení odběrů vody u firem působících ve službách 
či u společností, které omezily či zastavily svůj provoz. Vzhledem k prognózám následné platební ne-
schopnosti epidemií postižených odběratelů jsme prověřovali predikce cash flow naší společnosti, externí 
finanční zajištění a nové strategie vůči zákazníkům i partnerům. Byl připraven krizový scénář, který se 
však naštěstí nenaplnil. V průběhu roku se ukázalo, že došlo k přesunu množství odebrané vody z firem 
a škol do domácností tím, že řada studentů a zaměstnanců neodjížděla do větších měst, ale zůstala doma 
v obcích našeho regionu. Proto k celkovému poklesu fakturované vody nedošlo.

Klíčovou prioritou loňského roku byla ochrana zdrojů pitné vody a dodržování podmínek jejich provozu 
plynoucích z řádů jímacích území, dále pak pokračování v rekonstrukcích významných jímacích objektů 
pro jejich další využití v horizontu příštích 50 let. Samozřejmostí zůstává zajištění bezproblémové výro-
by pitné vody a její distribuce ke spotřebitelům a dále kvalitní odkanalizování a čištění odpadních vod. 
Doporučení Světové zdravotnické organizace, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice pro 
provozovatele vodovodů ve věci odběru vzorků pitné vody a prevence nákazy „koronavirem“ jsme apliko-
vali v podobě celé řady bezpečnostních opatření ve všech oblastech provozních činností, jako například 
uzavření zákaznických center nebo zákazy vstupu na centrální dispečink mimo samotných dispečerů, 
byla zvýšena dezinfekční opatření a zvýšena frekvence odběru vzorků pitné vody. Další prioritou byla ma-
ximální ochrana všech zaměstnanců, díky které jsme po celý rok nezaznamenali žádný skupinový přenos 
nákazy ve firmě a byli jsme tak schopni průběžně spolehlivě zabezpečit veškeré činnosti společnosti.

Na tomto místě se sluší poděkovat všem spolupracovníkům za velmi zodpovědný přístup k ochraně vlast-
ního zdraví a zdraví kolegů i zákazníků, za férový přístup k informování a za respektování změny procesů. 
To vše naši společnost udrželo po celý rok ve velmi dobrém nasazení.
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Změna procesů ve firmě se projevila ve zcela nové organizaci činnosti jednotlivých pracovních skupin 
kategorie „D“. Spolupracovníci „THP“ se museli rychle adaptovat na mnohem vyšší podíl práce z domova. 
K tomu jsme v průběhu roku 2020 museli flexibilně vytvořit odpovídající podmínky. Vzdálené přístupy na 
firemní servery, nákup výpočetní techniky, zajištění bezpečnosti internetové sítě a další. Práce z domu 
v takovém rozsahu byla v minulosti nepředstavitelná. Můj obdiv patří i rodičům, kteří museli ke svým běž-
ným povinnostem suplovat školní výuku.

Dá-li se to tak říci, pozitivním dopadem epidemie bylo zjednodušení administrativy především díky navý-
šení elektronické formy komunikace. Odběratelé zvýšili své požadavky na moderní elektronické způsoby 
plateb. Aktuálně společnost VAK eviduje 81 % domácností, které platí prostřednictvím trvalých příkazů 
nebo SIPO. Ke konci roku 2020 se podařilo navýšit podíl elektronické fakturace u domácností na 47 %, 
u veřejného sektoru dokonce na 71,5 %.

Výrazně více byla využívána systémová funkcionalita informačního systému Qi – rozesílání textových 
zpráv SMS v případech upomínek plateb, přerušení dodávek vody a jiných sdělení.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí i přes ztížené epidemické podmínky dosáhla velmi 
solidního výsledku hospodaření, který činil 6,2 mil. Kč.

Finanční situace společnosti ke konci roku 2020 byla dobrá a stabilizovaná. Dramatický pokles úrokových 
sazeb v první polovině roku 2020 spolu s maximálním odkladem čerpání investičního úvěru a minimaliza-
cí čerpání kontokorentního úvěru znamenal významnou úsporu v nákladových úrocích.

Společnost v roce 2020 investovala rekordních 177 mil. Kč bez DPH do rozvoje a obnovy vodohospodář-
ské infrastruktury. Jednalo se především o tři velké vodohospodářské projekty, které byly podpořeny do-
tacemi ze Státního fondu životního prostředí: „Skupinový vodovod Brandýsko“ (z vlastních zdrojů zatím fi-
nancováno 35,0 mil. Kč), „Skupinový vodovod Letohradsko“ (z vlastních zdrojů zatím financováno 16,6 mil. 
Kč) a „Kanalizace Horní Třešňovec“ (z vlastních zdrojů zatím financováno 15,5 mil. Kč). Prostavěnost na 
těchto třech akcích byla na konci roku 2020 na úrovni 50–60 % z nasmlouvaného objemu. Tyto akce 
budou postupně dokončovány v průběhu let 2021 a 2022. Na plnění plánu obnovy stávajícího infrastruk-
turního majetku společnosti bylo v roce 2020 vynaloženo více než 36 mil. Kč bez DPH.

Poděkování za to, že naše společnost takto prospívá, patří vlastníkům, kteří v nás vkládají svoji důvěru, 
zákazníkům, kteří využívají naše služby a pracovníkům VAK, bez kterých by to vše fungovat nemohlo. 
Vážíme si velké podpory, důvěry a vstřícné racionální spolupráce s členy statutárních orgánů.

Vážené dámy, vážení pánové. Rád bych do svého úvodníku vepsal ta samá slova jako vloni, neboť je 
považuji za důležitá. Již nyní se těším na další společnou práci, která přispívá k dlouhodobému rozvoji 
regionu, v němž společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí působí.

Ing. Bohuslav Vaňous
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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.
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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 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. Pro budoucí plánovací období programu OPŽP připravujeme další projekty, z nichž dva jsou 
již ve fázi projektové přípravy. Jedná se o intenzifikaci ČOV v Klášterci nad Orlicí a vybudování dešťové 
zdrže na ČOV Lanškroun.

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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Základní údaje o základním kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu k 31. 12. 2020 činí 775.327.000 Kč a základní kapitál je zcela splacen.

Cenné papíry
Základní kapitál je rozdělen na 775.327 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Z toho 733.439 ks před-
stavují 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. 2020 vlastnilo společnost 250 akcionářů. V majetku municipalit (61 měst a obcí) bylo 94,6 % akcií. 
V rukou 190 akcionářů z řad ostatních fyzických a právnických osob byly podíly ve výši 3,0 % základního 
kapitálu a 2,4 % akcií vlastních bylo v držení akciové společnosti VAK.

Struktura akcionářů k 31. 12. 2020 Počet akcií % z celk. počtu

Města a obce 733 439 94,6

Fyzické a právnické osoby 23 221 3,0

Vlastní akcie v majetku VAK Jablonné nad Orlicí, a. s. 18 667 2,4

Celkem 775 327 100,0
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Subjekty s největším podílem na základním kapitálu společnosti – stav k 31. 12. 2020

Největší akcionáři Adresa IČ Počet akcií Podíl

Město Choceň Jungmannova 301, 565 01 Choceň 278955 149 423 19,3 %

Město Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun 279102 142 879 18,4 %

Město Letohrad Václavské náměstí 10, 561 01 Letohrad 279129 98 068 12,6 %

Město Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 279072 93 488 12,1 %

Obec Červená Voda Červená Voda 268 278637 30 808 4,0 %

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 775.327 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) 

Graf 1: Vlastnická struktura společnosti k 31. 12. 2020 
(podíly v %)
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v zaknihované podobě u Centrálního depozitáře cenných papírů, a to konkrétně 1 ks akcie původně vydaný 
(registrovaný) pod číslem ISIN 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.

Dividendy
Za rok 2020 není výplata dividend navrhována. Dividendová politika byla dosud zaměřena spíše na dlou-
hodobou udržitelnost činnosti společnosti, její zefektivňování a růst hodnoty akcií.

Představenstvo společnosti na svém jednání dne 9. 3. 2021 rozhodlo usnesením č. US 15/9.3.2021 o změ-
ně dosavadní dividendové politiky společnosti a v případě, že nedojde k významným změnám v hospo-
daření společnosti, bude od roku 2023 (tj. za rok 2022) navrhovat výplatu dividend v rozmezí 35–65 % 
čistého zisku, pokud tím nedojde k porušení závazných ukazatelů stanovených financující bankou ani 
k ohrožení splatnosti jakýchkoliv závazků.
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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 731 km hlavních vodovodních řadů a 240 km kanalizačních síti v působnosti Pardubického 
a Královéhradeckého kraje.

Na smluvním základě provozuje akciová společnost Vodovody a kanalizace vodohospodářský majetek 
i v některých dalších obcích okresu Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou, včetně koncesních smluv 
pro provozování kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Čermná a kanalizace v Libchavách.

Struktura výnosů je popsána v Příloze v účetní závěrce.

Celkové výnosy činily 304,1 mil. Kč. V porovnání s rokem 2019 to je o 30,8 mil. Kč méně. Tržby za vodné 
a stočné dosáhly 199,9 mil. Kč, což je o 8,5 mil. Kč více než za rok 2019.

Výrazně se snížily tržby za zboží prodávané obchodním úsekem, které dosáhly 55,4 mil. Kč, což předsta-
vuje meziroční pokles o cca 36,4 mil. Kč. Přestože nebylo zdaleka dosaženo plánovaných výnosů z prode-
je zboží, což bylo způsobeno omezením obchodních možností v době pandemie, podařilo se ztrátu z velké 
části eliminovat navýšením obchodních marží a dopad do výsledku hospodaření tak nebyl nijak dramatický.
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Významné budoucí investice do roku 2024

Název investice
Pořizovací 

cena 
(mil. Kč)

Zbývá 
uhradit 
(mil. Kč)

Způsob financování

1. Vodovodní skupina Brandýsko 151,1 63,6
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

2. Vodovodní skupina Letohradsko 102,4 71,4
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

3. Horní Třešňovec 
– dostavba kanalizace

65,9 30,8
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

4. Dostavba kanalizace 
a intenzifikace ČOV v Klášterci 
nad Orlicí

79,0 79,0
Dotace z oper. programu (EU), 

dotace obce Klášterec 
a vlastní zdroje

5. Nová dešťová zdrž na ČOV 
Lanškroun

40,0 40,0
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

6. Stroje a dopravní prostředky 16,0 16,0 Vlastní zdroje

Počet zaměstnanců za posledních pět účetních období

Rok 2016 2017 2018 2019 2020

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 153 152 148 149 148

Profesní struktura zaměstnanců k 31. 12. 2020
(fyzický stav a podíl vůči celk. počtu zaměstnanců)

Profese Počet Podíl

D 92 62 %

THP 56 38 %

Celkem 148
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Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2020

Věk Počet Podíl

21–30 let 13 8,8 %

31–40 let 22 14,9 %

41–50 let 70 47,3 %

51–60 let 35 23,6 %

61–70 let 8 5,4 %

Kvalifikační struktura k 31. 12. 2020

Kvalifikace Počet Podíl

Vysokoškolské vzdělání 14 9,5 %

Vyšší odborné vzdělání 6 4,1 %

Středoškolské vzdělání 34 23,0 %

Vyučení a maturita 13 8,8 %

Vyučení 79 53,4 %

Základní vzdělání 2 1,4 %

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020
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. 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, MBA 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

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.

15



07

Zpráva představenstva 
o hospodaření společnosti a stavu 
jejího majetku za rok 2020
Hlavní finanční ukazatelé (tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2016 2017 2018 2019 2020

1. Aktiva celkem 989 391 974 592 1 073 179 1 209 882 1 408 348

2. Pohledávky celkem 78 228 44 148 54 285 141 741 135 470

3. Vlastní kapitál 844 366 858 537 939 896 976 025 1 061 233

4. Základní kapitál 568 075 570 895 649 448 687 187 766 168

5. Závazky (bez úvěrů) 86 741 68 112 78 971 182 546 287 838

6. Bankovní úvěry 41 554 28 846 23 582 8 349 53 002

7. Hospodář. výsledek před zdaněním 11 411 16 681 6 610 1 463 9 175

8. Odložená daň z příjmu 3 302 4 317 2 865 2 970 2 948

9. Hospodář. výsledek po zdanění 8 109 12 364 3 745 -1 507 6 227

Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v objemových jednotkách za posledních 5 let

Rok 2016 2017 2018 2019 2020

Voda fakturovaná v tis. m3 3 355 3 310 3 468 3 380 3 407

– z toho domácnosti 2 085 2 052 2 099 1 878 2 086

– z toho ostatní 1 270 1 258 1 369 1 502 1 321
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Rok 2016 2017 2018 2019 2020

Voda odkanalizovaná v tis. m3 1 784 1 787 1 903 1 874 1 897

– z toho domácnosti 861 883 939 728 924

– z toho ostatní 923 904 964 1 146 973

Z přehledu je zřejmé, že objem vody fakturované i objem vody odkanalizované byl v roce 2020 mírně 
nadprůměrný.

Nabytí vlastních akcií

Společnost nenabyla v průběhu roku 2020 žádné vlastní akcie, nadále držela ve svém vlastnictví 18 667 ks 
akcií nabytých v roce 2019.

Klíčové informace z hlavního oboru činnosti

Z vodohospodářského hlediska byl rok 2020 ve znamení výrazného doplňování podzemních vod a růstu 
sledovaných hladin ve vodárenských objektech s dlouhou a středně dlouhou dobou oběhu. Důvodem byly 
srážkově výrazně nadnormální deště, které měly zejména v podzimních měsících roku významný vliv na 
doplnění jímaných hydrogeologických struktur. Lze tedy s uspokojením konstatovat, že všechny vodohos-
podářsky aktivní vodní útvary byly doplněny na svoji běžnou úroveň. Tento stav se někde (paradoxně) 
projevil i negativně, zejména svým vlivem na přirozenou jakost surových vod. Společnost VAK z tohoto 
důvodu musela oproti předcházejícím letům čelit zcela odlišným výzvám, neboť se v řadě jímacích objektů 
mírně zhoršila nejen mikrobiologická jakost surové vody, ale i některé fyzikálně-chemické ukazatele s vli-
vem na senzorické vlastnosti vody (např. kolísání pH a celkové tvrdosti vody a růst obsahu železa či záka-
lu v zářezových jímacích objektech), vše bez dopadu na hygienickou nezávadnost dodávané pitné vody.

V roce 2020 byly zahájeny realizace klíčových rozvojových investic, zaměřené na nové jímací objekty (hlu-
boké vrty v Letohradě a Chocni), nové kapacitní vodojemy (Mostek, Sudslava, Mistrovice a Letohrad) a pro-
pojování místních vodovodních sítí do větších skupinových vodovodů (Vodovodní skupina Letohradská 
a Brandýská). V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod byla v roce 2020 zahájena realizace pro-
jektu na odvedení odpadních vod z obce Horní Třešňovec s napojením na kanalizaci a ČOV Lanškroun.

Ztráty vody

Ztráty vody ve vodovodních sítích za společnost dosáhly v roce 2020 rekordně nízké hodnoty 7,57 %, 
což je nejnižší hodnota za celou dobu existence společnosti. Svědčí to o soustavné velmi dobré péči o vo-
dovodní sítě s efektivním dispečerským dozorem nad jejich provozem. V roce 2020 bylo opraveno celkem 
221 havarijních poruch na vodovodních sítích. Procento „vlastní spotřeby“ vody z objemu vody „vyrobené“ 
činilo 2,47 %. Tyto vody se využívají zejména na preventivní i havarijní odkalování vodovodních sítí a pro 
praní filtrů úpraven vod.
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Kvalita pitné vody ve vodovodních sítích v roce 2020

Pitná voda dodávaná do sítí veřejných vodovodů v majetku společnosti VAK v roce 2020 vykazovala stan-
dardní kvalitu pouze s nahodilými odchylkami, které neznamenaly zásadní pochybení vůči parametrům 
stanovených ve vyhlášce MZdr č. 252/2004 Sb. Laboratorní dozor byl prováděn dle schváleného plánu 
odběrů vzorků vody surové, vody vyrobené a vody distribuované do vodovodních sítí kompetentním or-
gánem ochrany veřejného zdraví. Jak již bylo uvedeno, rok 2020 byl atypický nadprůměrnými srážkovými 
úhrny a rozdíly v kvalitě surové vody. V tomto smyslu bylo nutné volit v řadě případů odlišné přístupy 
k úpravě surové vody a tolerovat občasný výskyt odchylek v senzorických parametrech jakosti (zejména 
pak pH, vyššího obsahu přírodního železa a tím i výskytu občasného zákalu ve vodovodních sítích). Tyto 
vlivy následně vyvolávaly větší četnost odkalování vodovodů a častější technický dohled nad procesy 
úpravy vody.

Pozitivní zprávou byla absence záchytů nadlimitních hodnot pesticidních látek v surové a následně 
i v pitné vodě, což je v naší podhorské oblasti s dominující zemědělskou rostlinnou výrobou dobrá zpráva. 
Příznivým faktorem proti kontaminaci vody těmito látkami je příznivá geologická skladba v oblastech infilt-
race vody a absence velmi rizikových písčitých půd.

V rámci 353 odběrů mikrobiologických vzorků nevyhovělo limitům pouze 10 vzorků, což činilo 2,8 % z cel-
kového množství.

Jednalo se vždy o nahodilé odchylky v ukazatelích mikrobiologického znečištění pitné vody (zejména pak 
u ukazatele kultivovatelné mikroorganismy). Tyto závady byly bez odkladu řešeny dodatečnou hygienizací 
vody, neboť výsledky rozborů vod má společnost od Orlické laboratoře Česká Třebová, provádějící tuto 
kontrolu, nepřetržitě k dispozici v „on-line“ režimu.

V roce 2020 se podařilo stabilizovat pH v síti vodovodu Červený Potok a uvést do provozu naši první 
desinfekční stanici v Kláštereci nad Orlicí, která zajistí účinnější eliminaci mikrobiologického znečištění 
a další snižování obsahu nežádoucích produktů chlorace (tzv. trihalogenmetany-THM) s využitím techno-
logie ÚV záření.

Aktuálně je tedy jakost pitné vody s vysokou bezpečností zajištěna pro všechny odběratele vody 
v Klášterci nad Orlicí.

Pro společnost bude důležité dodržovat zavedené standardy sledování jakosti vody a průběžně hodnotit 
všechny odebírané vzorky vody v celém procesu její úpravy na vodu pitnou.

Obnova vodohospodářské infrastruktury

V roce 2020 bylo na obnovu vodohospodářského majetku vynaloženo celkem 36,1 mil. Kč bez DPH. 
Převážná část těchto vynaložených prostředků na obnovu směřovala zejména do oprav vodohospodář-
ského majetku, do snižování ztrát vody ve vodovodních sítích, ale i do obnovy technologií pro odvádění 
a čištění vody odpadní.
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Společnost tak bez výhrad plní plán financování obnovy infrastrukturního majetku v souladu se Směrnicí 
Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES a navazující českou legislativou (prováděcí vyhláška k zákonu 
č. 428/2001 Sb.)

Ceny vody pitné a odkanalizované v roce 2020 a 2021

Od 1. 1. 2020 činily úplaty za vodné a stočné:
• 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

Od 1. 5. 2020 činily úplaty za vodné a stočné:
• 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

Od 1. 1. 2021 činí úplaty za vodné a stočné:
• vodné 38,70 Kč/m3 bez DPH 42,57 Kč/m3 včetně 10 % DPH
• stočné 41,60 Kč/m3 bez DPH 45,76 Kč/m3 včetně 10 % DPH
• celkem 80,30 Kč/m3 bez DPH 88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukova-
né 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 pro jednoho obyvatele 265 Kč.

Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se snížila cena za vodné a stočné. I po mírném na-
výšení cen od 1. 1. 2021 se celkovou cenu včetně DPH podařilo udržet pod cenou platnou začátkem 
roku 2020.

Zdůvodnění úpravy cen vodného a stočného

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

• nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního kapitálu spo-
lečnosti i z vlastní investiční činnosti,

• růst cen vstupů jako je cena oprav, materiálu, chemikálií, mezd a veškerých služeb, který často 
poměrně výrazně překračuje míru inflace,

• nutnost zajistit ve zvýšené míře dohled nad zdravotní nezávadností dodávané pitné vody a také kva-
litní ochranné pomůcky pro zaměstnance v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména pro ty, kteří 
pracují jako obsluha čistíren odpadních vod.
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Zpráva o činnosti 
představenstva za rok 2020
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Zpráva o činnosti 
dozorčí rady za rok 2020
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Hlavní strategické záměry 
společnosti na období 2021–2024
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 vyplývající 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 2021–2023 budou 
finanční prostředky nadále směřovány do probíhajících vodohospodářských projektů s dotační podporou 
z OPŽP.

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

Zavádění smart-technologií

V následujících letech budeme společnost směřovat k další elektronizaci a zavádění smart-technologií. 
Jako novou službu pro odběratele spustíme v roce 2021 vodárenský portál, který bude zahrnovat zákaz-
nický informační systém, zjednodušeně řečeno snadný a přehledný přístup konkrétního odběratele k aktu-
álním informacím. Pracujeme intenzivně na tom, aby naši zákazníci měli k dispozici veškerá adresná data 
z našeho komplexního informačního systému, a tím jim zjednodušíme komunikaci se společností VAK.

Bude pokračovat projekt postupného osazování bezkontaktních dálkově odečitatelných vodoměrů. 
Stávající lokality (Lanškroun, Letohrad a Choceň) budou postupně doplňovány dalšími smart-měřidly, které 
mimo jiné umožňují možnost online-sledování stavu vodoměrů i pro zákazníky společnosti. Nově budou 
zahájeny práce na budoucím pokrytí lokality Jablonné nad Orlicí.
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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 v účetní závěrce
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Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350
Jablonné nad Orlicí
561 64

www.vak.cz
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