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Úvodní slovo ředitele
Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři a obchodní partneři,
v závěru roku 2021 svítalo dlouho očekávanou nadějí na návrat chodu každodenního života do starých
kolejí, které jsme znali před covidovou epidemií. Málokdo si dovedl představit, že může v civilizované
Evropě 21. století přijít něco ještě závažnějšího, než byla epidemie nemoci COVID-19.
Bohužel v době, kdy píši tyto řádky, s obavami sledujeme boje na východě a cokoliv dalšího se zdá proti
této válce nepodstatné. Vyslovuji zde v tuto chvíli tedy přání, abychom se co nejdříve dočkali ukončení
války, která se nedotýká těch, kteří ji vyvolali, ale prostých nevinných lidí.
Ve stínu těchto smutných evropských a světových událostí probíhají v naší společnosti každodenní činnosti k zajištění dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a čištění odpadních vod tak, aby byly v co nejlepší
kvalitě navraceny do našich toků. Loňský rok, díky zvýšeným srážkám oproti rokům minulým, přinesl
vyšší hladiny podzemních vod a tím pádem i zásob vody v našich zdrojích, ovšem optimismus letos velmi
rychle vyprchává, protože sucho nastupuje s nebývalou intenzitou.
Jedním ze základních atributů vyspělé společnosti je zajištění rovného přístupu k pitné vodě. Evropská
vodní charta konstatuje známý fakt, že bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím
nenahraditelná surovina. Její ochrana proto musí patřit mezi nejvyšší společenské zájmy nás všech, proto
i v roce 2021 byla ochrana vodních zdrojů zásadní prioritou akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí (dále jen VAK).
V souladu se zásadou předběžné opatrnosti by se mělo problémům předcházet a kontrolovat znečištění
vodních zdrojů v přírodním prostředí, nikoliv znečištění eliminovat až technologiemi na úpravnách vod.
Ve společnosti VAK k tomu máme vypracovány systémy pravidelných kontrol, tzv. „Řády jímacích oblastí“.
V nich jsou stanoveny podmínky provozu jednotlivých vodních zdrojů v širším kontextu, tj. v celé vodohospodářské oblasti. Koncepčně pokračujeme v rekonstrukcích významných jímacích objektů pro jejich další
využití v horizontu příštích 30–50 let.
Hlavním úkolem společnosti zůstává zajištění spolehlivé dodávky vody, která splňuje veškeré požadavky
na vodu pitnou, a její distribuce ke spotřebitelům v systému služeb 24/7/365, které jsou předpokladem
pro lidské zdraví.

3

Zapomínat nesmíme ani na odkanalizování a čištění odpadních vod tak, aby zpět do povrchových vodních
toků byla vracena pouze kvalitně vyčištěná odpadní voda. Přispíváme tím nejen ke zvýšení ochrany veřejného zdraví, ale i k ochraně životního prostředí.
Ve snaze poskytovat vodohospodářské služby, které jsou šetrné ke zdrojům a jsou klimaticky neutrální,
zavedla společnost VAK od 30. 5. 2019 systém managementu společenské odpovědnosti CSR.
Bohužel i rok 2021 byl silně ovlivněn pandemií COVID-19, jejímž pozitivním dopadem bylo zjednodušení
administrativy především díky navýšení elektronické formy komunikace. Odběratelé v dominantní většině
akceptovali moderní způsoby plateb. Ke konci roku 2021 se podařilo navýšit podíl elektronické fakturace
u domácností na více než 50 %, u veřejného sektoru téměř na 74 %. Podíl domácností se zálohovými
platbami činil téměř 83 %. Obecně byla elektronická komunikace výrazně upřednostňována. Osvědčila se
i funkcionalita informačního systému Qi, kterým je hromadné rozesílání textových zpráv SMS, např. při dočasném přerušení dodávek vody a jiných sdělení týkajících se smluvních vztahů či pohledávek. Celkem
bylo do 31. 12. 2021 vygenerováno více než 41 tis. SMS.
Společnost VAK dosáhla velmi pozitivního výsledku hospodaření, který činil po zdanění 11,4 mil. Kč.
Dařilo se i obchodnímu úseku, který dosáhl hrubého zisku ve výši 4,6 mil. Kč. Finanční situace společnosti ke konci roku 2021 byla stabilizovaná, byť od října 2021 začaly růst radikálně úroky z bankovních úvěrů
v souvislosti se změnami základních úrokových sazeb stanovených ČNB.
Opět byl dosažen velmi dobrý výsledek ve ztrátách vody v síti, které v roce 2021 činily 9,06 %.
Předpokládáme, že k dalšímu snížení ztrát vody v síti dojde postupným zaváděním tzv. „smart meteringu“
a s ním spojeným dálkovým odečtem vodoměrů. Celorepublikový průměr ve ztrátách vody činí aktuálně
v ČR cca 14,5 %.
V souvislosti se „suchou periodou“, která trvala od roku 2014 do roku 2019, si společnost VAK uvědomuje
stále aktuálnější výzvu, kterou je zvýšení odolnosti vodárenských soustav jejich vzájemným propojováním. Tento náš záměr a následný přípravný proces (projektové dokumentace a stavební povolení) byl
podpořen získáním dotací ze SFŽP.
Konkrétně společnost VAK do rozvoje a obnovy vodohospodářské infrastruktury formou investičních akcí
a oprav v roce 2021 investovala z vlastních zdrojů 76,9 mil. Kč bez DPH, dotace OPŽP činily 57,1 mil. Kč.
Jednalo se především o tři velké vodohospodářské projekty, které byly podpořeny dotacemi z Operačního
programu Životní prostředí: „Skupinový vodovod Brandýsko“, „Skupinový vodovod Letohradsko“
a „Kanalizace Horní Třešňovec“. Veřejná kanalizace v obci Horní Třešňovec byla v roce 2021 dokončena i zkolaudována. Skupinové vodovody Brandýsko a Letohradsko budou dokončeny v roce 2022. Plán
obnovy infrastrukturního majetku společnosti pro rok 2021 schválený představenstvem činil 31,2 mil. Kč.
Skutečné plnění k 31. 12. 2021 činilo 36,3 mil. Kč bez DPH.
Vzhledem k příznivější epidemické situaci na podzim roku 2021 se podařilo v letovisku Studánka
u Rychnova nad Kněžnou uspořádat již 7. celostátní konferenci týkající se podzemní vody. S mnohaletým
předstihem před OSN, která Podzemní vodu vyhlásila jako téma roku 2022, se snažíme o výměnu zkušeností s řadou kapacit v oboru i o zviditelnění společnosti VAK v rámci široké veřejnosti. Akce se zúčastnilo
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téměř 200 odborníků a kolegů z jiných vodohospodářských společností. Na závěr konference byla přijata
tato výzva:
„Vyzýváme Ministerstvo životního prostředí, aby se s pomocí odborných institucí zasadilo
o to, aby stanovování a provoz ochranných pásem vodních zdrojů v ČR byly jednotně zakotvené ve standardech typu národních předpisů, odpovídajících současné míře poznání vodních zdrojů a rizik, které tyto zdroje ohrožují.“
Co nás tíží do budoucna? Vojenské konflikty ve světě a s nimi spojená kybernetická bezpečnost kritické
infrastruktury. I na tyto negativní vlivy reagujeme a v současné době pracujeme s VUT Brno na metodice
pro zavedení shody s vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.
Poděkování za to, že společnost VAK prosperuje a aktivně se vyvíjí, patří vlastníkům, kteří v nás vkládají
svoji důvěru a schvalují strategická rozhodnutí o dalším směřování firmy, zákazníkům, kteří využívají našich služeb a dávají nám i kladnou či negativní zpětnou vazbu, jak fungujeme. Poděkovat je nutno spolupracovníkům společnosti VAK, za jejich odbornou a kvalitní práci. Velmi si vážíme podpory a racionální
spolupráce s členy statutárních orgánů společnosti.
Na závěr bych vepsal stejná slova jako v letech minulých, neboť je považuji za důležitá:
„Těším se 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 infrastrukturní 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Silniční motorová doprava nákladní
Opravy silničních vozidel
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (provozování vodovodů 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 činnost) uzavřené smlouvy o výhradním zastoupení firem Kroll-Hellmers (kanalizační vozidla) a IBAK (kamery
pro monitoring kanalizací) pro ČR.
Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost nemá organizační složku
podniku v zahraničí.
Společnost využila a v dalším období ještě využije Operační program Životní prostředí, spravovaný 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 programového období OPŽP 2014–2020 bude do konce roku 2022 vyčerpáno více než 170 mil. Kč.
V letech 2022 a 2023 nově zahájíme další dva projekty. Jedná se o dostavbu veřejné kanalizace a 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“.
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. 2021 činí 775.327.000 Kč a 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 představují 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. 2021 vlastnilo společnost 251 akcionářů. Z toho 94,9 % akcií bylo v majetku municipalit (61 měst
a obcí). V rukou 190 akcionářů z řad ostatních fyzických a právnických osob byly podíly ve výši 3,0 % základního kapitálu a 2,1 % vlastních akcií bylo v držení akciové společnosti VAK.
Struktura akcionářů k 31. 12. 2021

Počet akcií

Města a obce

% z celk. počtu

736 092

94,9

Fyzické a právnické osoby

23 221

3,0

Vlastní akcie v majetku VAK Jablonné nad Orlicí, a. s.

16 014

2,1

775 327

100,0

Celkem
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Subjekty s největším podílem na základním kapitálu společnosti – stav k 31. 12. 2021
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 51 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, 561 61

278637

30 808

4,0 %

Žádná právnická či jiná osoba nemá rozhodující nebo podstatný vliv ve společnosti ke dni vydání této výroční zprávy.

Graf 1: Vlastnická struktura společnosti k 31. 12. 2021
(podíly v %)
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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 předchozím souhlasem valné hromady, vyjma 41.888 kusů těchto akcií, původně vydaných (registrovaných)
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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, 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 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 2021 není výplata dividend navrhována. Dividendová politika byla dosud zaměřena spíše na dlouhodobou udržitelnost činnosti společnosti, její zefektivňování a růst hodnoty akcií. Prostředky vytvořené
ze zisku za rok 2021 hodlá společnost navíc z části využít také na výkup akcií, a to zejména od drobných akcionářů, kteří se mohou cítit znevýhodněni tím, že možnost prodeje jejich akcií na volném trhu je
velmi omezená.
Představenstvo společnosti na svém jednání dne 9. 3. 2021 rozhodlo usnesením č. US 15/9. 3. 2021
o změně dosavadní dividendové politiky společnosti a v případě, že nedojde k významným změnám v hospodaření 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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05
Základní údaje
o činnosti společnosti
Hlavní činnost společnosti
Společnost v rámci podnikatelské činnosti vlastní a provozuje vodárenskou infrastrukturu na větší části okresu Ústí nad Orlicí v 61 městech a obcích, které jsou hlavními akcionáři společnosti. Společnost
pečuje o 748 km hlavních vodovodních řadů a 249 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 (Svazek obcí Pod Bukovou horou) a kanalizace v obci Libchavy.
Struktura výnosů je popsána v Příloze v účetní závěrce.
Celkové výnosy činily 340,5 mil. Kč. V porovnání s rokem 2020 to je o 36,3 mil. Kč více. Tržby za vodné
a stočné dosáhly 205,4 mil. Kč, což je o 5,5 mil. Kč více než za rok 2020.
Výrazně se zvýšily tržby za zboží prodávané obchodním úsekem, které dosáhly 74,8 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o cca 19,2 mil. Kč.
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Významné budoucí investice do roku 2025
Pořizovací
cena (mil.
Kč bez DPH)

Zbývá
uhradit (mil.
Kč bez DPH)

Způsob financování

1. Vodovodní skupina Brandýsko

152,7

12,4

Dotace z oper. programu (EU)
a vlastní zdroje

2. Vodovodní skupina Letohradsko

106,6

35,6

Dotace z oper. programu (EU)
a vlastní zdroje

3. Dostavba kanalizace
a intenzifikace ČOV v Klášterci
nad Orlicí

75,9

75,2

Dotace z oper. programu (EU),
dotace obce Klášterec
a vlastní zdroje

4. Nová dešťová zdrž na ČOV
Lanškroun

38,7

38,7

Dotace z oper. programu (EU)
a vlastní zdroje

5. Stroje a dopravní prostředky

15,0

15,0

Vlastní zdroje

Název investice

Počet zaměstnanců za posledních pět účetních období
Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

152

148

149

148

146

Profesní struktura zaměstnanců k 31. 12. 2021
(fyzický stav a podíl vůči celk. počtu zaměstnanců)
Profese

Počet

Podíl

D

92

63 %

THP

54

37 %

Celkem

146
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Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2021
Věk

Počet

Podíl

21–30 let

11

7,5 %

31–40 let

23

15,8 %

41–50 let

70

47,9 %

51–60 let

37

25,3 %

61–70 let

5

3,4 %

Kvalifikační struktura k 31. 12. 2021
Kvalifikace

Počet

Podíl

Vysokoškolské vzdělání

13

8,9 %

Vyšší odborné vzdělání

6

4,1 %

Středoškolské vzdělání

35

24,0 %

Vyučení a maturita

12

8,2 %

Vyučení

79

54,1 %

Základní vzdělání

1

0,7 %

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2021
Úsek

Počet

Výroba a rozvod pitné vody

44

Odvádění a čištění odpadních vod

23

Obslužné a ostatní provozy

79
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06
Informace o statutárních orgánech
a vedení společnosti
Představenstvo
Ing. Jan Ropek

předseda představenstva, starosta města Choceň

Ing. Petr Mareš, Ph.D.

místopředseda představenstva, starosta obce Červená Voda

Miroslav Wágner

člen představenstva, starosta města Jablonné nad Orlicí

Martin Hatka

člen představenstva, místostarosta města Letohrad

Ing. Josef Fuchs, MBA

člen představenstva, člen rady města Lanškroun

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

prokurista a 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 nábřeží 42,
ve formě notářského zápisu ze dne 8. 11. 1993 o jednorázovém založení akciové společnosti dnem
1. 1. 1994 ze státního podniku Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.
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07
Zpráva představenstva
o hospodaření společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2021
Hlavní finanční ukazatelé (tis. Kč)
Stav k 31. 12.

2018

2019

2020

2021

974 592

1 073 179

1 209 882

1 408 348

1 394 340

44 148

54 285

141 741

135 470

67 669

3. Vlastní kapitál

858 537

939 896

976 025

1 061 233

1 073 989

4. Základní kapitál

570 895

649 448

687 187

766 168

767 478

5. Závazky (bez úvěrů)

68 112

78 971

182 546

287 838

251 495

6. Bankovní úvěry

28 846

23 582

8 349

53 002

62 769

7. Hospodář. výsledek před zdaněním

16 681

6 610

1 463

9 175

15 640

4 317

2 865

2 970

2 948

4 194

12 364

3 745

-1 507

6 227

11 446

1. Aktiva celkem
2. Pohledávky celkem

8. Odložená daň z příjmu
9. Výsledek hospodař. za účetní období

2017

Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v objemových jednotkách za posledních 5 let
Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Voda fakturovaná v tis. m³

3 310

3 468

3 380

3 407

3 286

– z toho domácnosti

2 052

2 099

1 878

2 086

2 113

– z toho ostatní

1 258

1 369

1 502

1 321

1 173
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Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Voda odkanalizovaná v tis. m³

1 787

1 903

1 874

1 897

1 906

– z toho domácnosti

883

939

728

924

915

– z toho ostatní

904

964

1 146

973

991

Z přehledu je zřejmé, že objem vody fakturované byl podprůměrný a objem vody odkanalizované byl
naopak v roce 2021 oproti minulým letům nadprůměrný. Dočasné omezení provozu některých podniků
v době pandemie COVID-19 a naopak vyšší podíl práce a studia z domova se projevily zvýšením podílu
domácností na dodávkách.

Nabytí vlastních akcií
Společnost nenabyla v průběhu roku 2021 žádné vlastní akcie. Ve svém vlastnictví držela na začátku roku
18.667 ks vlastních akcií nabytých v roce 2019.
Směnnou smlouvou ze dne 21. 9. 2021 směnila 2.653 ks vlastních akcií za vodohospodářský infrastrukturní majetek (kanalizaci) s městem Brandýs nad Orlicí. Na konci roku tak bylo v držení společnosti 16.014 ks
vlastních akcií.

Klíčové informace z hlavního oboru činnosti
Z vodohospodářského hlediska byl rok 2021 ve znamení mírného poklesu sledovaných hladin ve vodárenských objektech s dlouhou a středně dlouhou dobou oběhu především díky srážkově průměrnému úhrnu
v roce 2021. Došlo však ke stabilizaci podzemních vod především díky výrazně nadnormálnímu úhrnu
sněhových srážek, které měly hlavně v jarních měsících významný vliv na doplnění jímaných hydrogeologických struktur i díky chladnému jaru a tedy postupnému odtávání sněhové pokrývky. Dalším pozitivním
vlivem byl nadnormální úhrn srážek a podnormální teplota během měsíce srpna, kdy každoročně dochází
k poklesu hladin vlivem odparu a zvýšených odběrů. Srpen 2021 byl opakem a pouze podpořil fakt, že se
všechny vodohospodářsky aktivní vodní útvary během roku 2021 ustálily na svoji běžnou úroveň. To mělo
velmi pozitivní vazbu na jakost surových vod především v mikrobiologických ukazatelích a oproti srážkově nadprůměrnému roku 2020 došlo k výraznému zmírnění kolísání pH, tvrdosti a celkově se kvalita
vod ve většině jímacích objektů, sloužících jako zdroj pitné vody pro veřejné zásobování obyvatelstva,
zlepšila. Občasné nadlimitní výskyty obsahu železa či zákalu v zářezových jímacích objektech vlivem
krátkodobých zvýšených srážkových úhrnů se obešly bez dopadu na hygienickou nezávadnost dodávané
pitné vody.
V roce 2021 pokračovaly práce na realizaci klíčových rozvojových investic, zaměřené na nové jímací objekty (vrty v Letohradě a Chocni), nové kapacitní vodojemy (Mostek, Sudslava, Mistrovice a Letohrad) a propojování místních vodovodních sítí do větších skupinových vodovodů (Vodovodní skupina Letohradská
a Brandýská).
V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod bylo v roce 2021 dokončeno vybudování kanalizační
sítě obce Horní Třešňovec. Produkované odpadní vody jsou svedeny na ČOV Lanškroun.
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Ztráty vody
Ztráty vody ve vodovodních sítích za společnost dosáhly v roce 2021 hodnoty 9,06 %, což je 3. nejnižší
hodnota za celou dobu existence společnosti. Svědčí to o soustavné velmi dobré péči o vodovodní sítě
s efektivním dispečerským dozorem nad jejich provozem. V roce 2021 bylo opraveno celkem 172 poruch
na vodovodních sítích. Procento „vlastní spotřeby“ vody z objemu vody „vyrobené“ činilo 2,63 %. Tyto vody
se využívají zejména na preventivní i havarijní odkalování vodovodních sítí a pro praní filtrů úpraven vod.

Dlouhodobý trend ztrát vody a nefakturované vody 1994–2021
Rok

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ztráty v síti v %

12,83

21,79

17,89

20,31

17,03

19,06

20,26

Voda nefakturovaná v %

15,31

24,90

20,63

23,37

19,41

22,17

23,65

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ztráty v síti v %

16,94

13,88

12,59

21,09

15,20

12,61

12,27

Voda nefakturovaná v %

19,38

16,28

15,08

23,35

18,51

16,60

15,21

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ztráty v síti v %

13,44

13,17

15,15

10,82

13,11

12,92

10,99

Voda nefakturovaná v %

16,90

16,92

19,06

14,74

16,69

15,75

13,69

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ztráty v síti v %

11,54

9,21

10,92

8,84

9,95

7,57

9,06

Voda nefakturovaná v %

14,26

12,24

13,65

11,56

12,67

10,05

11,69

Graf 2: Ztráty v síti v %
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Kvalita pitné vody ve vodovodních sítích v roce 2021
Jakost pitné vody, kterou společnost VAK dodávala do sítí veřejných vodovodů v roce 2021, byla standardní, bez zásadních překročení limitů stanovených vyhláškou MZDr č. 252/2004 Sb. Kontrola kvality
pitné vody byla prováděna dle plánu odběru vzorků surové, vyrobené a pitné vody, schváleného orgánem
ochrany veřejného zdraví. V roce 2021 byla také rozšířena možnost sledování jakosti vody on-line, včetně
rozpracovaných vzorků, pomocí webového rozhraní, které je dostupné vedoucím pracovníkům jednotlivých provozů. Tento systém se pak osvědčil zejména v letním období a v době zvýšených srážek, kdy bylo
možné okamžitě reagovat na případné nahodilé odchylky v kvalitě surové vody a díky včasnému zjištění
případných odchylek a následnému vhodně zvolenému opatření tak nedošlo k ohrožení kvality pitné vody.
V rámci plánu kontrol bylo provedeno celkem 379 odběrů pitných vod, z nichž pouze 3,7 % (14 vzorků)
nevyhovělo hygienickým limitům v mikrobiologických ukazatelích. Nejčastěji se od limitu odchýlil parametr
kultivovatelné organismy při 22 °C. Díky systému sledování jakosti vody byly tyto závady ihned řešeny
dodatečnou hygienizací vody a následnou zvýšenou kontrolou kvality.
V roce 2021 byla uvedena do zkušebního provozu úpravna vody ve Slatině nad Zdobnicí, kde dochází
k dávkování acidického prostředku a tím ke snížení pH dodávané vody. Po zavedení této technologie
došlo k razantnímu poklesu výskytu karbonátových sraženin v distribuční síti a již nebylo zjištěno překročení limitů v parametru kultivovatelné organismy. Stabilní kvalita pitné vody ve skupinovém vodovodu
Helvíkovice – Slatina nad Zdobnicí – Javornice je tímto zajištěna.
Na vodovodu Kunvald byla znovu zavedena technologie dávkování inhibitoru koroze k zabránění druhotného zaželezňování pitné vody. Technologie se v minulosti osvědčila a v roce 2021 již také pozorujeme
pozitivní efekt a pitná voda zde vykazuje stabilní kvalitu bez zvýšeného obsahu železa.
V roce 2021 bylo realizováno vyhloubení vrtu HV-2 jako náhrada za vrt HV-1 v areálu úpravny vod
Přestavlky, který bude odborně zlikvidován. Vrt HV-2 je tak v současné době hlavním zdrojem pitné vody
pro zásobování skupinového vodovodu Borovnice – Chleny – Vrbice.
Dále byla po regeneraci a částečné rekonstrukci znovu napojena studna S-2 v Říčkách pro zásobování
skupinového vodovodu Brandýsko.
V letních měsících byly realizovány regenerace vrtů H1 Helvíkov, V1 Vlčkovice a V4b Horní Čermná spočívající především v mechanické očistě stěn od inkrustů a v perforované etáži metodou hydropuls pro obnovení kruhových perforací, pročištění obsypů a přítokových cest do vrtu v horninovém prostředí, což mělo
za efekt zvýšení využitelné vydatnosti vrtů o cca 10–20 %. Dále byla uskutečněna úplná rekonstrukce vrtu
V4 Horní Čermná, kde byla odstraněna stará ocelová výstroj a odtěžen veškerý původní obsyp. Následně
byla instalována nová silnostěnná PVC výstroj s centrátory a mezikruží bylo vyplněno říčním kačírkem
s následným pískovým přechodem a těsněním po terén TSB jílem.
Vybudování nových zdrojů, stejně jako prováděné regenerace a rekonstrukce stávajících jímacích objektů
opět přispějí ke stabilitě kvality a množství vody.
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Rok 2021 lze hodnotit z pohledu kvality pitné vody pozitivně, provedená opatření a zavedení nových technologií se projevilo zvýšením počtu lokalit se 100 % vyhovujících vzorků (v roce 2020 jich bylo 19, v roce
2021 už 26 lokalit). Je důležité i nadále zavedené standardy dodržovat, průběžně vyhodnocovat a dohlížet
na celý proces úpravy surové vody na vodu pitnou.

Obnova vodohospodářské infrastruktury
V roce 2021 bylo na obnovu vodohospodářského majetku vynaloženo celkem 36,3 mil. Kč bez DPH.
Převážná část těchto vynaložených prostředků na obnovu směřovala zejména do oprav vodohospodářského majetku, do snižování ztrát vody ve vodovodních sítích, ale i do obnovy technologií pro odvádění
a čištění vody odpadní.
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.).

Obchodní úsek
Obchodní úsek akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. se zabývá prodejem
zahraničních technologií na český a slovenský trh, servisem dodaných technologií a prodejem náhradních
dílů a příslušenství.
Jedná se o:
• Kanalizační nástavby výrobců KROLL/Hellmers (Německo), STS KOVO (SK) a KanRo (Polsko)
• Kamerové systémy na inspekci kanalizací německých výrobců IBAK a MessenNord
• Robotické systémy na čištění a sanace kanalizací z různých zemí EU
• Rukávce na bezvýkopové sanace potrubí německých výrobců SAERTEX a Röders
Obrat obchodního úseku za prodej zboží, materiálu a služeb činil v roce 2021 celkem 102,9 mil. Kč.
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Ceny vody pitné a odkanalizované v roce 2021 a 2022
Od 1. 1. 2021 činily 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
Od 1. 1. 2022 činí úplaty za vodné a stočné:
• vodné
41,70 Kč/m³ bez DPH 45,87 Kč/m³ včetně 10 % DPH
• stočné
43,10 Kč/m³ bez DPH 47,41 Kč/m³ včetně 10 % DPH
• celkem
84,80 Kč/m³ bez DPH 93,28 Kč/m³ včetně 10 % DPH
Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak činí 9 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m³/rok je měsíční
výdaj za vodné a stočné pro jednoho obyvatele cca 280 Kč.

Zdůvodnění úpravy cen vodného a stočného
• Bezprecedentní růst cen energií, který i přes veškerou snahu o včasnou fixaci a pečlivý výběr dodavatelů přesáhne 27 %. To u vodného představuje více než 60 haléřů na m³ a u stočného dokonce
95 haléřů na m³.
• Nárůst cen stavebních prací a materiálu potřebného na opravy, což ve vodném i přes veškerou
racionalizaci těchto činností znamená více než 70 haléřů na m³.
• Nárůst odpisů investičního majetku vlivem postupného zprovozňování velkých investičních akcí.
• Zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž z podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí).
• Potřeba vybavovat sítě stále nákladnější technologií dálkového sledování, což do budoucna přinese
významné úspory jak společnosti, tak našim odběratelům, ale v počátku to znamená nezanedbatelné náklady.
• Růst cen dalších vstupů jako jsou chemikálie a prakticky veškeré služby a stejně tak potřeba reagovat na situaci na trhu práce a zajistit tomu odpovídající růst mezd či nutnost akceptovat poměrně
rychlý růst úrokových sazeb úvěrů
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Zpráva o činnosti
představenstva za rok 2021

23

24

09
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Hlavní strategické záměry
společnosti na období
2022–2025
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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 společnosti. 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 uplatňujeme princip rovného přístupu k malým i velkým obcím v celém regionu. Pro období 2022–2025 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 2022 vodárenský portál, který bude zahrnovat zákaznický informační systém, zjednodušeně řečeno snadný a přehledný přístup konkrétního odběratele k aktuálním 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, Choceň a Jablonné nad Orlicí) budou postupně doplňovány dalšími smart-měřidly, která mimo jiné umožňují možnost dálkového sledování stavu vodoměrů i pro odběratele
vody. Nově budou zahájeny práce na budoucím pokrytí dálkovými odečty lokality Králíky.

Bezpečnostní rizika
Jako provozovatel základní služby tzv. kritické infrastruktury budeme v letech 2022–2025 zavádět metodický systém v oblasti kybernetické bezpečnosti společnosti se snahou analyzovat rizikové oblasti a přijímat
účinná opatření k zamezení či zmírnění dopadů hackerských útoků.
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Zpráva nezávislého auditora
1.
2.
3.
4.
5.

Rozvaha v plném znění
Výkaz zisku a ztráty v plném znění
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
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

