


Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři,
Již  tradičně před konáním řádné valné hromady dostáváte  do rukou výroční  zprávu o 

činnosti naší společnosti v uplynulém roce a máte možnost se seznámit s  výsledky, kterých 
naše společnost dosáhla. Společnost  od svého založení v roce 1993 působí na třech čtvrtinách 
území  bývalého  okresu  Náchod  a  její  výsledky   vykazují   stabilitu  po  stránce  technické  i 
ekonomické. Hlavním cílem společnosti  je dosahovat  spokojenosti našich zákazníků trvalým 
růstem kvality  naší  práce,  přijatelnou  cenovou  politikou  a  komplexností  našich  služeb  pro 
obyvatelstvo, podnikatelskou oblast i obce. 

Společnost VaK Náchod je majoritně vlastněna městy a obcemi náchodského okresu. Tyto 
subjekty  vlastní necelých  90%  všech akcií. Primárním zájmem  majitelů je bezproblémové 
zásobování  kvalitní  pitnou  vodou  a  zajištění  odvádění  a  čištění  odpadních  vod   a  to  za 
přijatelnou cenu vodného a stočného. VaK Náchod a.s.  je i významným dodavatelem pitné 
vody  pro další subjekty - Královéhradecká provozní, a.s. Hradec Králové a městské vodárny v 
České  Skalici,  které  odebírají   cca  25% vyrobené  pitné  vody.  Za  dobu  své  existence  VaK 
Náchod, a.s.  vynaložil na rekonstrukce zařízení a jejich rozvoj  více než 640 mil.Kč.

Managment  a  statutární  orgány  společnosti  se  snaží,  zatím  úspěšně,  zajistit  dobré 
hospodaření společnosti. Zásadní zkouškou budou nejbližší roky, kdy je nutné zajistit do konce 
roku  2010  rekonstrukci  čistíren  a  kanalizací  tak,  aby  jejich  provoz  a  účinnost  odpovídala 
Směrnici č.91/271/EHS. K tomu je nezbytné zajistit i rekonstrukce dalších technicky i morálně 

zastaralých zařízení na čistírnách odpadních vod. 
Aby  se  nadále  nezvyšovalo  stáří  vodovodní  a 
kanalizační  sítě  a  ostatních  zařízení,  je  nutné 
zvýšit  prostou  reprodukci  majetku  na  cca  95  - 
100 mil.Kč ročně. 
Náklady  na  rekonstrukce  čistíren  a  kanalizací, 
které je nutné v dohledné době provést,  činí cca 
190 mil.Kč.  Byla zajištěna příprava staveb až do 
konečné fáze pro požádání dotace v úhrnné výši 
192  mil.Kč.  Žádost  byla  podána  v dubnu  2008 
v rámci III.výzvy Operačního programu ŽP, ale ta 
byla  v listopadu  zamítnuta  se  zdůvodněním,  že 
obsahuje návrh na rekonstrukci technologie ČOV 
v Novém  Městě  n.M.,  která  je  podle  názoru 

Ministerstva životního prostředí k rekonstrukci nevhodná. Stalo se tak i přesto, že na ní v roce 
1995 dalo toto ministerstvo významnou dotaci.   Proto byla žádost o dotaci  přepracována a 
znovu podaná v únoru tohoto roku.

Ve druhém pololetí  2008 byla firmou GIST s.r.o.  Hradec Králové zpracovaná podrobná 
Analýza  hospodaření  společnosti.  Analýza  ukázala,  že  po  stránce  technické,  ekonomické  a 
finanční je společnost zdravá a řadí se ke špičce ve  vodárenství v České republice. Ukázala 
však i na velkou slabinu společnosti a to na nízkou ekonomickou efektivitu majetku. Ta je dána 
velkým rozsahem vodovodní a kanalizační sítě s malým počtem odběratelů a nízkými odběry 
většiny odběratelů. Dále ukázala na vysoký podíl  osobních nákladů  na výnosech, což svědčí o 
vyšším  počtu  zaměstnanců,  než  by  bylo  ekonomicky  žádoucí.   Na  tento  problém  vedení 
společnosti zaměří svoji pozornost v následujícím období. Analýza dále posoudila předpoklady 
hospodaření  společnosti  do  roku  2018  za  různých  podmínek.  Prokázala,  že  společnost  je 
schopna  zajistit  za  všech  podmínek  dodávku  vody  za  cenu  pod  předpokládanou  sociální 
únosností. 

Hodnocení  činnosti  společnosti  bylo  prováděno  pravidelně  po  celý  rok  jak 
představenstvem,  tak  i  dozorčí  radou.  Veškerá  hodnocení,  včetně  výroku  auditora,  byla 
příznivá. Věřím, že i hodnocení Vás akcionářů, bude na valné hromadě kladné.

 Závěrem  bych  rád  poděkoval  všem  zaměstnancům,  dozorčí  radě  i  členům 
představenstva za jejich práci. Děkuji i našim odběratelům za konstruktivní spolupráci.

Pro rok 2009 mi dovolte vyslovit naději, že i přes některé pesimistické prognózy, zejména 
ve výši odběrů vody, uhájí naše společnost své postavení a renomé na českém vodárenském 
trhu  a  to  díky  zkušenému personálu,  stávající  dobré  technické  úrovni  zařízení  a  reálnému 
finančnímu plánu. 

Ing.Oldřich Čtvrtečka v.r.
předseda představenstva
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

FILOZOFIE A CÍLE SPOLEČNOSTI

Smyslem  naší  existence,  veškeré  naší  práce  a  náplní  naší  činnosti  je  každodenní 
nepřetržitá služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních 
vod.

Chceme usilovat o to, aby naši zákazníci dostávali od nás kvalitní a spolehlivé služby 
na vysoké profesionální úrovni. Za tím účelem budeme zavádět do naší praxe v co největší 
míře nejnovější soudobé poznatky z oblasti vodárenské a kanalizační technologie, ekonomiky 
a řízení.

Majetek  společnosti  budeme  provozovat  se  snahou  o  jeho  vysokou  dlouhodobou 
efektivnost s důrazem na provozní spolehlivost a kvalitu a s ní spojenou odpovídající úroveň 
údržby při optimalizaci nákladů a prodloužení doby užívání.

Ve  vztahu  k životnímu  prostředí  budeme  dodržovat  příslušné  zákony  a  nařízení 
využívajíce  nejnovější  poznatky  moderní  vědy.  Při  hospodaření  s vodou  jako 
nenahraditelným vzácným přírodním zdrojem budeme minimalizovat ztráty ve všech fázích 
jejího užití. Je naší povinností usilovat o její vrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší 
formě. Zákonem pro všechny naše zaměstnance vyjadřující filozofii a cíle naší společnosti 
v oblasti životního prostředí je heslo „Voda je život, chraňme ji“.

Naše zákazníky i širokou veřejnost chceme průběžně informovat o všech závažných 
otázkách v oblasti vodovodů i kanalizací,  zejména při plánovaní nových investic a obnově 
starších objektů a zařízení, kvalitě dodávané vody a v tvorbě cen za poskytované služby.

Hospodaření naší společnosti bude založeno na principech tržního hospodářství. Ceny 
našich služeb budou odrazem skutečných nákladů, vynaložených účelně a hospodárně.

Našim pracovníkům bude umožněno kontinuální zvyšování kvalifikace  a získávání 
nových poznatků tak, aby každý  splňoval kvalifikaci pro svoji funkci. Vytvoříme prostředí, 
v němž svědomití pracovníci budou řádně odměněni za svoji práci. Zvláštní pozornost bude 
věnována  dlouholetým  pracovníkům  a  pracovníkům  vytvářejícím  mimořádný  přínos 
společnosti.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Základní údaje:                                                                                  
Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
Právní forma: akciová společnost
IČO: 48 17 29 28
DIČ: CZ48172928
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Bankovní spojení: ČSOB Náchod, č.ú.14504883/0300

Základní kapitál 702 410 tis.Kč
Na něj  bylo  vydáno 702 410 ks akcií  v  nominální  hodnotě 
jeden tisíc Kč na akcii
V roce 2008 nebyl upravován.

Veřejně neobchodovatelné akcie listinné:
CZ0009057758 219 165 ks akcií na majitele
CZ0009057865 483 245 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností

Akcie  na  jméno  nebo  samostatně  převoditelná  práva  spojená  s  těmito  akciemi  jsou 
převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
Valná  hromada  je  povinna  odmítnout  udělení  souhlasu  k  převodu  akcií  na  jméno  v 
případech,  kdy  nepůjde  o  převod  mezi  stávajícími  akcionáři,  držiteli  akcií  na  jméno. 
Naopak je povinna dát souhlas půjde-li  o převod akcií na jméno, kdy se obec, držitel 
akcie na jméno, rozdělila na více obcí nebo se dvě nebo více obcí sloučily. 

Majitelé více než 3 % akcií:
město Náchod - 207 532 ks akcií - 29,55 %
město Nové Město n.M.                   - 175 589 ks akcií - 25,00 %
město Hronov -   54 855 ks akcií -   7,80 %
město Broumov -   39 793 ks akcií -   5,65 %
město Teplice n.M.    -   25 200 ks akcií -   3,59 %
Glossana Holding Co. Limassol, Kypr    -   25 000 ks akcií -   3,56 %

Akcionářem společnosti  může  být  právnická  i  fyzická  osoba.  Vlastnictví  akcií  zakládá 
právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti prostřednictvím jednání valné hromady 
a právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada společnosti podle výsledků 
určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku. Společnost od roku 2002 do roku 2004 
vyplácela  dividendy  a  to  ve  výši  2,35  až  3,00  Kč  na  jednu  akcii  před  zdaněním.. 
Nerozdělený zisk byl určen na rekonstrukce majetku a rozvojové investice. Na základě 
potřeb  finančních  prostředků  na  investice,  resp.  na  zajištění  prosté  reprodukce 
infrastrukturního  majetku,  bylo  představenstvem  rozhodnuto  nenavrhovat  vyplácení 
dividendy. 
Stanovami je omezeno hlasovací právo na 20% z celkového počtu hlasů.
Společnost neovládá žádnou jinou společnost ani nemá v žádné jiné společnosti podíl.
Společnost neemitovala žádné dluhopisy.
Zaměstnanci společnosti nemají možnost účastnit se na základním kapitálu společnosti.

Dozorčí rada  schválila auditorem v letech 1993-2008 vždy auditora:
Ing.Vladimír Munzar, bytem Pražská 1530, 547 01 Náchod
dekret ev.č.020 - ze dne 27.4.1993

Výrok auditora: každý rok - bez zjištěných závad

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. byla založena Fondem národního 
majetku České republiky ke dni 1.11.1993 na dobu neurčitou. Společnost je zapsána v 
Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem Hradec Králové oddíl  B,  vložka 967. 
Původně  jediný  akcionář-zakladatel  převedl   v  souladu  se   schváleným privatizačním 
projektem  v  průběhu   prvního  pololetí  roku  1995  svá  práva  městům    a   obcím 
náchodského  regionu   a  akcionářům  vzešlých z II. vlny  kupónové privatizace.  Tímto 
aktem  byl zahájen proces systémových  změn  akciové společnosti  do podoby standartní 
obchodní společnosti,  schopné podnikání  v oboru vodárenství. Akciová  společnost  má 
na  území, kde  působí, přirozený monopol podnikání. V zahraničí nepodniká.

Předmětem podnikání společnosti v souladu s § 5 Stanov společnosti je:
1. Provozování vodovodů a kanalizací
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2. Projektová činnost v investiční výstavbě
3. Silniční motorová doprava nákladní
4. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
5. Opravy motorových vozidel
6. Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
7. Pronájem nebytových prostor
8. Investorská a inženýrská činnost
9. Nakládání s nebezpečnými odpady

Majetek společnosti  dosáhl  výše 1 086  mil.Kč a vedle provozů služeb a  obslužných 
provozů zahrnuje veřejné  vodovody a kanalizace těchto měst a obcí: 
Vodovody a kanalizace:
Náchod, Nové  Město n.M., Hronov, Velké  Poříčí, Broumov, Teplice n.M., Kramolna, Dolní 
Radechová a Nový Hrádek
Pouze vodovody:
Adršpach,  Bezděkov  n.M.,  Bohuslavice  n.M.,  Borová,  Bukavice,  Černčice  n.M.,  Česká 
Čermná,   Česká  Metuje,  Hejtmánkovice,  Heřmánkovice,  Horní   Radechová,  Hořičky, 
Hynčice,  Chválkovice, Jestřebí, Jetřichov, Křinice, Lhota p.Hoř., Libchyně, Litoboř, Machov, 
Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Meziměstí,  Otovice, Police n.M., Sendraž, Slatina n.Ú., 
Slavětín  n.M.,  Slavoňov,  Stárkov,  Suchý  Důl,  Vernéřovice,  Velké  Petrovice,  Vestec, 
Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Žďár n.M. a Žďárky
Společnost  má  v  pronájmu  vodovodní  a  kanalizační  řady  a  ČOV  od  obcí:  Studnice, 
Sněžné,  Slatina  nad  Úpou,    Litoboř,   Adršpach,  Šestajovice,  Přibyslav,  Meziměstí, 
Broumov  a  Stárkov   v  celkové  hodnotě  152.665.573,25  Kč,   které  jsou  vedeny  v 
podrozvahové evidenci a nejsou v hodnotě majetku společnosti.
Základním   vodovodním  systémem   společnosti  je   skupinový  vodovod  Náchodsko 
(Teplice n.M.-Bohuslavice  n.M.), na který  je napojena většina uvedených obcí  a který 
dále dodává pitnou  vodu pro obce Provodov-Šonov, Nahořany, Velkou  Jesenici, Říkov, 
Velký Třebešov a Českou Skalici a  pro obce a města okresu Hradce Králové. Pitná voda 
dodávaná  odběratelům z tohoto systému  se vyznačuje vysokou biologickou kvalitou a 
může být užívána i pro kojence.

V roce  2008  nedošlo  proti  předcházejícímu  roku  k žádné  změně  obhospodařovaného 
majetku.

Současná  strategie podnikání  je zaměřena  na udržení dominantního postavení  v oboru 
vodovodů  a kanalizací  v  regionu, na zvýšení úrovně  veřejného zásobování  vodou v 
kvalitě i kvantitě, na vytvoření  podmínek pro uspokojení  potencionálních odběratelů v 
rozvojových  hospodářských zónách,  na zvýšení  dodávek předané vody pro oblast České 
Skalice  a  Hradce  Králové,  na  dalším  zvýšení  výkonnosti  (snížení  ztrát)  vodovodních 
systémů,  na  zlepšení  technického  stavu  sítí,  především  kanalizací,  další  zlepšování 
ekonomické výkonnosti – především snižování výrobních nákladů a zlepšení sociálních a 
pracovních podmínek  zaměstnanců společnosti. Současně společnost vytváří podmínky 
pro  pomoc  obcím  a  městům  v  rozvoji  vodovodní  a   kanalizační  sítě.  Zásady  pro 
investování  společnosti  do  těchto  nových sítí  byly  schváleny  na  valné  hromadě  dne 
11.6.1997. S  obcemi a městy bylo uzavřeno 67 smluv v celkové výši  125 312 tis.Kč. 
Celkem bylo již na splátkách zaplaceno 102 794 tis.Kč. Předpokládá se, že v této aktivitě 
bude i nadále pokračováno až do výše 10 mil.Kč ročních splátek.

Činnost  společnosti  není  závislá  za  žádných  patentech  nebo  licencích,  průmyslových, 
obchodních nebo finančních smlouvách. Uzavřené obchodní smlouvy se především týkají 
dodávky a odvádění vody s našimi odběrateli  a odběry energií  a materiálů. Celkem je 
uzavřeno 19 310 smluv.

Se společností nejsou vedena žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení mající významný 
vliv na finanční situaci a ekonomickou výkonnost společnosti.

3



Orgány společnosti

Představenstvo                                                          Dozorčí rada
 Ing. Oldřich ČTVRTEČKA        Ing. Josef KRÁL
nar. 15.10.1946 nar. 18.8.1959
předseda představenstva                                            předseda dozorčí rady
vzdělání: vysokoškolské vzdělání: vysokoškolské

 starosta města Náchod      starosta obce Velké Poříčí

Ing. Zbyněk RICHTER MUDr. Miroslav Švábl  - 
nar. 26.5.1945 nar. 18.2.1959
místopředseda představenstva člen dozorčí rady 
vzdělání: vysokoškolské vzdělání: vysokoškolské
manažer akciové společnosti ředitel  oblastní  nemocnice 

Náchod

Hana NEDVĚDOVÁ    Václav JEŽEK
nar. 24.10.1965 nar. 28.9.1950
člen představenstva člen dozorčí rady za zaměstnance

            vzdělání: středoškolské vzdělání: středoškolské
starostka města Hronov vedoucí provozu vodovodů Náchod

          Mgr. Bronislava MALIJOVSKÁ
nar. 2.4.1957
člen představenstva
vzdělání: vysokoškolské
starostka města Nové Město nad Metují

Milan BRANDEJS
nar. 13.6.1968
člen představenstva
vzdělání: středoškolské
starosta města Teplice nad Metují

Členové orgánů společnosti drží celkem 68  akcií.
Členové  orgánů  společnosti  obdrželi  v  roce  2008  na  odměnách  1  060  tis.Kč  a  na 
tantiémách 225 tis.Kč. Ostatní náhrady ani naturální požitky a příjmy nemají.
Členové orgánů nemají od společnosti žádné úvěry či půjčky.

Vedení společnosti
Jiří Hubka – ředitel společnosti .- do 31.12.2008
Ing.Dušan Tér – ředitel společnosti – od 1.1.2009
Ing.Zbyněk Richter – manažer společnosti
Ing.Karel Vaněk – vedoucí technického úseku
Ing.Dušan Tér – vedoucí investičního útvaru – do 31.12.2008
Ing.Alexandra Chobotská – vedoucí investičního útvaru – od 1.1.2009
Ing.Zdeněk Zima – vedoucí ekonomického útvaru
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku 
za rok 2008

Vážení akcionáři,
představenstvo společnosti Vám předkládá svoji zprávu o podnikatelské  činnosti a  stavu 
majetku  společnosti. V  úvodu stručné  zhodnocení  úkolů  podnikatelského  záměru  na 
rok 2008 schváleného valnou hromadou dne 4.7.2008:
Hlavním záměrem společnosti bylo splnit přijatý roční plán a splnit závazky společnosti k 
zaměstnancům, jednotlivým obcím a státu.
V praxi to znamená:

- vytvořit  zisk   ve  výši  min.  23,3  mil.Kč  –  nesplněno.  Skutečný  zisk  před 
zdaněním  je  21,779  mil.Kč  a  nebyl  splněn  o  1,521  mil.Kč.  Příčinou 
nesplnění bylo především výrazné snížení odběrů ve vodném o 3,77 % a 
stočném  o  3,51  proti  roku  2007,  což  představuje  snížení 
předpokládaných tržeb o 3,6 mil.Kč

- splnit plán  investic ve  výši  61,1 mil.Kč - – splněno – proinvestováno 70 538 
tis.  Kč  v převážné  míře  na  obnově  a  rekonstrukcích  infrastrukturního 
majetku. Je to o 15 mil.Kč více než v roce 2007

- dodržet   ztráty  vody  z  trubní  sítě  do  výše  1  800  tis.m3/rok./km–  splněno  a 
společnost hodnotou ztrát ve výši 1 716 m3/rok/km se výrazně dostala 
pod průměr v České republice

- zajistit přípravu staveb a požádat o dotaci na jejich realizaci z fondů EÚ v max. 
možné výši. – podklady i žádost o dotaci byly podány včas. Ministerstvo ŽP 
však žádost  zamítlo  na doporučení  Čistírenských expertů ČR s tím,  že 
podle  nich  nelze  technologii  ČOV  Nové  Město  účelně  rekonstruovat. 
Žádost byla přepracována podle jejich doporučení a do konce února 2009 
byla znovu podána

- zpracovat Finanční plán financování investic a obnovy vodovodů a kanalizací  a 
předložit  jej  ke  schválení  Ministerstvu  zemědělství  ČR  –  Finanční  plán  byl 
zpracován. Ukázal,  že je nutné k zachování prosté reprodukce majetku 
společnosti ročně dát na obnovu a rekonstrukce infrastruktury v průměru 
127 mil.Kč ročně

- zpracovat posouzení efektivity současného organizačního uspořádání společnosti a 
na  základě  jeho  výsledků  navrhnout  k 1.1.2009  jeho  úpravu.  –  úkol  nebyl 
vedením společnosti splněn a byl to jeden z důvodů proč představenstvo 
společnosti  odvolalo  k 31.12.2008  Jiřího  Hubku  z funkce  ředitele 
společnosti  a  po  výběrovém  řízení  jmenovalo  od  1.1.2009  ředitelem 
společnosti Ing.Dušana Téra.

Z výše uvedeného se dá usoudit,  že akciová společnost svůj podnikatelský záměr na rok 
2008  zcela  nesplnila.  Nemělo  to  však  vážnější  dopady  do  hospodaření  a  provozu 
společnosti

Ekonomika společnosti
Hlavní finanční ukazatelé (tis.Kč) stav k 31.12.

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008

Aktiva celkem  1 089 762  1 040 252  1 053 456  1 063 251 1 086 223
Pohledávky celkem 32 019 31 974 27 563 30 893 33 779
Vlastní kapitál 938 631 945 565 964 716 980 759 996 598
Základní kapitál 692 345 692 345 702 410 702 410 702 410
Závazky celkem 150 590 94 328 88 255 81 952 88 939
Hodnota zákl.kapitálu na akcií 1,356 1,366 1,373 1,396 1,419
Tržby 161 217 164 518 170 369 177 652 185 605
Zisk před zdanění 8 983 10 856 11 976 17 951 21 780
Zisk po zdanění 10 078 11 423 7 709 18 183 19 021
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Společnost v roce 2008 hospodařila v horším ekonomickém prostředí  než v roce 2007. 
Obnovil se další propad ve výši odběrů vodného i stočného. Odběry vodného se snížily o 
147 tis.m3, tj. o 3,77%  a ve stočném o 126 tis. m3, tj. 3,51%. Tento výpadek v tržbách 
ve výši 3,6 mil.Kč se úsporami nákladů nepodařilo nahradit.  Zisk před zdaněním dosáhl 
výše 21 780 tis.Kč, což je o 1 441 tis.Kč méně než bylo plánováno. Snižování  odběrů 
nastalo především ve druhém pololetí 2008.

Průměrná  mzda  na  jednoho 
pracovníka  vzrostla  o  6,2%,  mzdové 
náklady  však  pouze  o  2,1%  a 
produktivita  práce  se  za  sledované 
období zvýšila o 6,4%. Byla dodržena 
relace  růstu  mzdových  nákladů  a 
produktivity práce.

V průběhu roku společnost hospodařila bez úvěrů. Závazky byly plněny v termínech. 
Stav pohledávek  je stabilizován,  při jejich  vymáhání jsou účinně používány standardní 
postupy. 

V aktivech společnosti   převládá dlouhodobý hmotný  majetek. Hmotný investiční 
majetek je odepsán ze 43,4 % a bude nutné  zintensivnit jeho obměnu. Byl zpracován 
plán obnovy infrastrukturního majetku, který ukázal, že k zajištění prosté obnovy majetku 
je nutno v průměru ročně zainventovat za 127 mil.Kč. Cca 25-30 mil.Kč bude zahrnuto do 
hospodaření  společnosti  jako  běžné  opravy  a  cca  100  mil.Kč  je  nutné  zajistit  jako 
rekonstrukce zařízení. V roce 2008 se podařilo z tohoto úkolu zajistit 22 mil.Kč v opravách 
a 70 mil.Kč v investicích.  Na obnovu bylo dáno 92 mil.Kč,  což je 72% potřeby běžné 
reprodukce. V dalších letech bude tato částka dále narůstat. Důsledkem této potřeby je 
nadprůměrné zvyšování cen vodného a stočného a to cca o 8,5% ročně. Příčinou tohoto 
stavu je především nízká ekonomická účinnost  zařízení,  daná rozsahem infrastruktury 
s malým objemem tržeb,  která  především  v ukazateli  rentability  řadí  naší  společnost 
k těm výrazně podprůměrným.
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Nové představenstvo, které bude na řádné valné hromadě voleno, by mělo znovu prověřit 
možnost  realizace  rozdělení  společnosti  na  majetkovou  a  provozní  část,  která  by  se 
pronajala jinému provozovateli, který by nesl zvýšené riziko výpadků tržeb a nečekaného 
zvýšení nákladů hospodaření.

Společnost nevlastní žádné vlastní akcie nebo zatímní listy ani akcie či zatímní listy 
jiných společností.

V pololetí  2008  rozhodlo  představenstvo  o  zpracování  Analýzy  hospodaření 
společnosti,  která  by  porovnala  společnost  v rámci  odvětví  s vybranými  vodárnami 
podobné velikosti a dále posoudila předpokládané hospodaření společnosti do roku 2018 
v různých vývojových variantách.  Po výběrovém řízení  Analýzu zpracovala  firma GIST 
s.r.o. Hradec Králové. Ta ukazuje v čem je naše společnost silná a kde jsou její slabiny a 
rizika.

Silná je  v technickém zabezpečení,  technických  výsledcích,  jako jsou ztráty  vody, 
stabilní a kvalitní zdroje vody, vysoká vodofikace území a dále ve finanční a ekonomické 
stabilitě.

Slabiny  jsou  v  nízké  ekonomické účinnosti  sítí,  zapříčiněné  velkým rozsahem sítí, 
nízkou hustotou odběrů a malým počtem velkoodběratelů a z toho pramenící nízké tržby. 
Rentabilita je  nízká a v porovnání s průměrnou hodnotou dosahovanou ve vodárenství je 
výrazně podprůměrná. Nadprůměrný je i podíl osobních nákladů na tržbách.

Studie odhalila i rizika, jako např. nutnost snížení osobních nákladů což může vyvolat 
snížení  konfortu  služeb  odběratelům.  Trvalé  snižování  odběrů,  každý  výkyv  v cenách 
vstupů vyvolá nutnost zvýšení cen, kde však následuje jako odezva další snížení odběrů. 
Za účelem prosté reprodukce bude nutno během několika let zvýšit cenu , tak aby bylo 
možné ročně vložit do obnovy zařízení v průměru 127 mil.Kč.

Finanční  zdraví  společnosti  lze  testovat  pomocí  Altmanova  indexu  –  Z skóre.  Je  to 
ukazatel pro oceňování krize společnosti. Je modelován lineární diskriminační analýzou, 
ve které je objektivně váženo a počítáno 5 měr (finančních poměrů), aby bylo dosaženo 

celkové skóre, které je základem pro klasifikaci společnosti do příslušné skupiny podniků. 

Provozování vodovodů a kanalizací
Pokles odběrů vody, který se v roce 2007 přechodně zastavil, se v roce 2008 opět 

výrazně obnovil. Především druhé pololetí tímto bylo významné, jak ukazuje následující 
tabulka.

7

Dobrá finanční situace

Neurčitá finanční situace

Finanční problémy

2,91
2,84

4,44

4,83

5,27

0

1

2

3

4

5

6

2003 2004 2005 2006 2007

Altmanovo Z skore 2006  (index f inančního zdraví)



Celkové odběry v letech 2007a 2008 v tis.m3
 skutečnost 2007  skutečnost 2008  rozdíl   
měsíc   předaná   předaná   předaná
 vodné stočné vodné vodné stočné voda vodné stočné voda
leden 368 363 132 372 349 154   4 -14 22 
únor 336 283 126 337 285 152 1 2 26 
březen 245 255 136 246 260 137 1 5 1 
duben 379 372 114 379 370 136 0 -2 22 
květen 378 331 131 380 335 172 2 4 41 
červen 281 257 117 275 255 132 -6 -2 15 
červenec 373 358 127 360 349 151 -13 -9 24 
srpen 341 308 159 315 295 132 -26 -13 -27 
září 284 258 134 250 226 124 -34 -32 -10 
říjen 398 356 137 367 332 111 -31 -24 -26 
listopad 370 335 160 339 309 152 -31 -26 -8 
prosinec 226 210 134 212 195 120 -14 -15 -14 
celkem 3 979 3 686 1 607 3 832 3 560 1 673 -147 -126 66 

Naše vodní  zdroje,  které  se   z  hlediska  kvality  vody  řadí  k  vodním zdrojům s 
kvalitou kojenecké vody, jsou  využívány pouze z 58%. I nadále platí, že ani případné 
další požadavky na dodávku vody odběratelům není nutné krýt další investiční výstavbou 
nových  vodních zdrojů. Přitom náš  region dosahuje  standartu vyspělé Evropy v počtu 
zásobených obyvatel z veřejných vodovodů. Na veřejný vodovod je napojeno více než 
98% obyvatel regionu.

Ztráty vody v trubní síti se proti  roku 2007 zvýšily o 21 tis.m3. Představují 1716 
m3/rok na km sítě, resp. 13,49% z vyrobené vody, což i tak řadí naši společnost k lepším 
provozovatelům vodovodní sítě v České republice. V ukazateli ztrát vody na km vodovodu 
se  naše  společnost  udržela   opět  pod  hranicí  republikového  průměru.  Je  to  výsledek 
soustavného nasazení hledací techniky k monitoringu stavu vodovodní sítě.
Cena  vodného  společnosti  je   nepatrně  pod  průměrem  České  republiky  i  když  se 
v posledních letech k tomuto průměru  začíná výrazně  přibližovat.  Z důvodů nutnosti 
navýšení  objemu  finančních  prostředků  na  prostou  obnovu  bude  nutné  v nejbližších 
letech navyšování ceny o 7-10% ročně. 
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Přehled hlavních údajů o provozu vodovodů
Ukazatel jednotka 2004 2005 2006 2007 2008

počet zásobených obyvatel osob 75 188 75 700 75 973 76 147 76525

délka vodovodních řadů km 741 742 743 794 805

počet vodovodních přípojek ks 17 814 17 915 18 006 18 064 18190

kapacita vodních zdrojů l/s 412 367 367 367 367

voda vyrobená tis.m3 7 246 6 951 6 693 6 459 6379

voda převzatá tis.m3 95 92 99 101 109

voda předaná tis.m3 1 716 1 634 1 604 1 607 1634

voda fakturovaná tis.m3 4 127 3 926 3 958 3 982 3830

ztráty v trubní síti tis.m3 1 292 1 339 1 081 854 875

počet poruch ks 240 229 230 203 144

specifická spotřeba celkem l/os/den 150,38 142,09 142,73 142,31 137,12

specifická spotřeba domácnosti l/os/den 95,11 85,23 81,93 85,32 82,27

cena vodného bez DPH Kč/m3 19,20 20,50 21,40 22,40 24,70

Pro  vodovody  společnosti  je  charakteristická  vysoká  zabezpečenost  vodních  zdrojů, 
vysoká  spolehlivost  systému a  výborná  kvalita  vody.   Nedostatkem  je   velmi  nízká 
ekonomická  účinnost  celého systému daná  velkým rozsahem sítě a k němu malým 
počtem odběratelů. Účinnost vodovodů je v průměru poloviční proti celostátnímu stavu. 
To  přináší  ekonomické  problémy  při  rekonstrukcích  vodovodních  sítí,  především  na 
Broumovsku a Policku, kde vysoké investiční náklady na rekonstrukce jsou kryty velmi 
nízkými tržbami. Vodovody postavené v letech 1905 – 1930 začínají postupně dožívat a 
bude nutná jejich celková výměna. Jedná se především o oblast Broumovska, Borského 
vodovodu na Policku a oblast Hořiček a Chválkovic. V roce 2008 byla  dokončena výměna 
vodovodu v Hynčicích ,  Křinicích a Martínkovicích.  V dalších letech bude ve výměnách 
pokračováno. Abychom odstranili dosavadní stárnutí vodovodní sítě je nutné zajistit ročně 
výměnu  až  v objemu  70  mil.Kč  s postupným  nárůstem  do  roku  2015.  To  se  dosud 
z důvodu technických i ekonomických nedaří naplnit.

Provozování  kanalizací  lze  označit  za  spolehlivé,  bez  významnějších  poruch. 
Problémem však je vysoký objem balastních vod v kanalizaci regionu Náchod-Hronov a 
Teplic n.M. Úkolem nejbližších let bude snížení objemu těchto balastních vod minimálně o 
polovinu.  Ekonomickým  problémem  je  stále  snižující  se  množství  odpadních  vod  z 
průmyslu.  To zapříčiňuje spolu s balastními vodami zvyšování nákladů na čištění.

Přehled hlavních údajů o provozu kanalizací
Ukazatel jednotka 2004 2005 2006 2007 2008
počet napojených obyvatel osob 52 510 52 528 52 578 52 698 52 818
počet kanalizací počet 11 11 11 11 11
délka kanalizační sítě km 206 207 209 211 213
počet kanalizačních přípojek ks 7 364 7 405 7 455 7 503 7 543
počet ČOV ks 9 9 10 10 10
kapacita ČOV m3/den 32 632 32 632 32 642 32 642 32 961
množství odp.vod tis.m3 3 946 3 901 3 805 3 698 3 560
z toho čištěných tis.m3 3 791 3 750 3 680 3 591 3 472
cena stočného bez DPH Kč/m3 16,00 17,00 18,00 19,20 20,75

Čistírny odpadních vod musí do konce roku 2010 dosáhnout úrovně čištění podle 
Směrnice EU č. 91/271/EHS. V ukazatelích BSK5, CHSK a NL výrazné problémy nejsou, ale 
je  nutné  se  zaměřit  a  snížit  obsah  dusíku  a  fosforu..  Prozatím  úrovně  Směrnice  EÚ 
nedosahuje  ČOV  Nové  Město  a  ČOV  Náchod.  Proto  v roce  2004  byla  provedena 
Hydroprojektem  Praha  analýza  stavu  a  navržen  způsob  úpravy  a  provozování 
denitrifikací. Analýza ukázala, že pro ČOV Nové Město n.M. a ČOV Náchod bude nutné 
instalovat  chemické  srážení  obsahu  fosforu  a  upravit  technické  uspořádání  a  provoz 
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denitrifikace. Dále je zpracován návrh na úpravu provozu kalového hospodářství na ČOV 
Náchod, tj. zlepšení vyhnívání kalu a tím získání většího množství kalového plynu a jeho 
využití na výrobu el.energie a desinfekce vyhnilého kalu vápnem. V roce 2008 se podařilo 
zrekonstruovat  ČOV  Kramolna,  která  byla  již  na  hranici  dožití.  Dále  je  nutné  zajistit 
napojení dosud volných kanalizačních vyústí v Náchodě, Novém Městě n.M., Velkém Poříčí 
a Hronově na centrální  kanalizaci s ČOV. V Novém Městě n.M. je nutná výstavba nové 
malé ČOV u tzv. Sepského mostu. Na většinu těchto  nezbytných úprav, které musí být 
ukončeny do konce roku 2010,  společnost připravila žádost o dotaci z fondů EÚ. 

Pro zajištění  prosté  obnovy  zařízení  by se mělo do kanalizací  ročně investovat 
v průměru 27 mil.Kč a do obnovy ČOV 31 mil.Kč.

Investiční výstavba
Investiční činnost je zaměřena v posledních letech především na rekonstrukce stávajících 
zařízení.  Za  dobu  existence  akciové  společnosti  1994-2008  bylo  provedeno  390  akcí 
rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a celkem bylo proinvestováno 644 mil.Kč.

I  nvestice   
 2004 2005 2006 2007 2008
stavební investice 43 310 50 494 40 297 53 093 65 874
strojní investice 3 116 3 181 3 968 2 474 4 664

Investice celkem 46 426 53 675 44 265 55 567 70 538

V roce 2008 bylo největší akcí dokončení rekonstrukce vodovodu v Křinicích o nákladu 6,2 
mil.Kč,  dokončení rekonstrukce vodovodu v Hynčicích o nákladu 5,8 mil.Kč, rekonstrukce 
ČOV v Kramolně o nákladu 8,2 mil.Kč a byla zahájena postupná rekonstrukce kanalizací 
v Broumově.   Vedle  toho  byla  velká  pozornost  zaměřena  na  zajištění  přípravné 
dokumentace pro stavby, které mají být realizovány pomocí dotace z fondů EÚ v letech 
2009-2010.
V roce 2008 byly provedeny tyto investice:

stavební investice 
 Hynčice - rekonstrukce vodovodu -  II.  Stavba 5 841
 Křinice - rekonstrukce vodovodu -  II.  Stavba  - 2  část  6 162
 Kramolna - rekonstrukce ČOV  8 187
 Náchod - vodovod Plhov - koupaliště -Vegasport 3 691
 Česká Čermná - vodovod Vrbiny 344
 Náchod - vodovod Klínek - propojení 115
 Náchod - rekonstrukce ČS vyhlídka + vdj.Vyhlídka + vdj.Kašparák 957
 Zlíčko - rekonstrukce vodovodu 1 054
 Náchod - propojení kanal.vyústi Na rachtě na ČOV 1 083
 Náchod - ul.Bartoňova, rekonstrukce kanalizace pod silnicí u nemocnice 190
 Police n.M. - propojení ul.Smetanova a Na Sibiři - 40 m, Js 80 444
 Nové Město n.M. - rekonstrukce kanalizace, ul.Český legií - 60 m, Js 400 826
 Nové Město n.M. - vodovod západní Zádomí - 150 m rPE Js 2" 358
 Broumov  rekonstrukce  kanalizace  ul. B.  Němcové 2 551
 Broumov - rekonstrukce kanalizace,  ul.Máchova - 100 m, Js 300 1 156
 Broumov - rekonstrukce vodovodu - ul.B.Němcové -  1 129
 Starostín - rekonstrukce vodovodu  - 300m, Js 80  39
 Vižňov - rekonstrukce vodovodu -horní pásmo - 200 m PVC Js 90 mm 1 073
 Teplice n.M. - rekonstrukce vodovodu Střemenské Podhradí - Js 80+55 m vložkování 358
 Vysoká Srbská, rekonstrukce čerp.stanice 103
 Nové Město n.M. - ul.TGM - rekonstrukce kanalizace 1 547
 Nové Město n.M. - rekonstrukce kanal.šachet na sil.I/14 304
 Martínkovice - rekonstrukce vodovodu - ke kostelu - 150 m 750
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 Broumov - Benešov - rekonstrukce odpadu z vodojemu 224
 Teplice n.M. - prodloužení vodovodu za městským dvorem 270
 Broumov - rekonstrukce vodovodu, ul.Cihlářská - 160 m, Js 80 + 60 m propoj 489
 Vestec - rekonstrukce vodovodu - 400 m, Js 80 1 020
 Velké Poříčí - rekonstrukce vodovodu - obnovení vnitřního nátěru - Pod horou, U pošty, Příčná 1 165

 Náchod - ul.Běloveská -rekonstrukce kanalizace 3 561

 Náchod - kanalizace - ul.Český bratří - 40 m beton Js 400 859
 Hronov - rekonstrukce armatur Jungmanova a Žabokrky 790
 Nové Město n.M. - rekonstrukce vodovodu ul.TGM 649
 Police n.M. rekonstrukce armatur sídliště velká Ledhuj 45
 Broumov - rekonstrukce kanalizace ul. Školní, Opočenského a U horní brány 176
 Náchod, kanalizace Kašparák 3 318
 Nové Město n.M. - rekonstrukce kanalizace ul.gen.Klapálka 935
 Křinice - oplocení I.PHO 414
 Nové Město n.M. - rekonstrukce armatur sídliště Malecí 220
 Mezilečí - rekostrukce vodovodu 847
 Náchod - rekostrukce kanalizace Plhov 267
 Náchod - rekostrukce kanalizace ul.Železniční kolonie, Vodárenská 180
 Teplice n.M. - rekonstrukce vodovodu, ul.Čapkova - 400 m,Js 80 68
 splátky investic obcím 7 977
 projekty a náklady na dotované akce 563
 drobné stavební investice a projekty 3 575
 celkem stavební investice 65 874

 strojní investice  
 čerpadla a vodoměry 341
 osobní a užitková vozidla 579
 výpočetní a kancelář.technika 106
 mobilní odběrové zařízení na odběr vzorků vody na ČOV - 8 ks 859
 kanalizační kamera 2 222
 drobné stroj. inv.+drobné DKP 557
 Strojní investice celkem 4 664

 Investice celkem 70 538

Lidské zdroje
Společnost zaměstnávala koncem roku 2008  v přepočteném  stavu 175 pracovníků, což 
je o 4 méně než v roce 2007.

Přepočtený počet pracovníků
rok 2004 2005 2006 2007 2008

přepočtený počet pracovníků 190 188 183 179 175

I nadále však platí, že věková i vzdělanostní skladba pracovníků není příznivá. Přes 41,6% 
pracovníků  má   50  a  více  let  věku.  Chybí  pracovníci  se  středoškolským,  ale  i 
vysokoškolským vzděláním. Proto stále platí úkol managmentu, zajistit zvýšení odborné 
úrovně   i  obměnu  pracovníků  v nejbližších  pěti  letech..Společnost  však  má  poměrně 
stabilizovaný kádr  pracovníků s minimální fluktuací. 
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Návrh na rozdělení zisku za rok 2008

Účetní zisk:                                 21 779 895,69 Kč
Odložená daň:                                               2 758 531,00 Kč
Čistý zisk k rozdělení:                 19 021 364,69 Kč

Rozdělení:
- rezervní fond dle zákona -   5%                                         951 068,23 Kč
- sociální fond dle Stanov -  1,5% mzd.nákladů                       748 082,86 Kč
- fond odměn dle Stanov   -    5%                           951 068,00 Kč
- tantiemy – představenstvo                              250 000,00 Kč
                 -  dozorčí rada                              120 000,00 Kč
- nerozdělená část - určeno na investice                          16 001 145,60 Kč

Záměry společnosti na rok 2009

Hlavním záměrem společnosti je splnit přijatý roční plán a splnit závazky společnosti k 
zaměstnancům, jednotlivým obcím a státu.
V praxi to znamená:

- vytvořit zisk  ve výši min. 34 mil.Kč
- splnit plán  investic ve  výši  69,1 mil.Kč 
- dodržet  ztráty vody z trubní sítě do výše 1 800 tis.m3/rok./km
- zajistit přípravu staveb a požádat o dotaci na jejich realizaci z fondů EÚ v max. 

možné výši. 
- na základě výsledků Analýzy hospodaření zpracovat návrh nového organizačního 

uspořádání společnosti  k 1.7.2009. 

Zásadní  změna  hospodářské  a  finanční  situace  společnosti  se  v  roce  2009 
nepředpokládá.  
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Čistírna odpadních vod v Náchodě - Bražci

Osoba odpovědná za výroční zprávu:
Ing.Zbyněk Richter, nar.26.5.1945, bytem Kramolna 177
manažer společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,a.s.

Prohlašuji,  že údaje uvedené ve výroční  zprávě odpovídají  skutečnosti  a  žádné 
podstatné  okolnosti,  které  by mohly  ovlivnit  přesné a  správné  posouzení  společnosti, 
nebyly vynechány.

Zpráva dozorčí rady VAK Náchod a.s.

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. pracovala od 
minulé řádné valné hromady v tříčlenném složení. Dozorčí rada se zabývala úkony 
v souladu se svou zákonnou kompetencí vyplývající z Obchodního zákoníku a platných 
Stanov akciové společnosti. Činnost dozorčí rady probíhala ve všech oblastech v úzké 
součinnosti s představenstvem a managementem akciové společnosti.

Na svých pravidelných zasedáních se seznamovala s plněním plánu, 
dosahovanými výsledky v jednotlivých oblastech činností, obchodní politikou i  s cenami. 
Veškeré podklady a informace byly dozorčí radě předkládány včas a v požadované 
kvalitě.

Předseda dozorčí rady se pravidelně účastnil zasedání představenstva 
společnosti. Tím mohli být ostatní členové také informováni o aktuálním dění ve 
společnosti a vývoji hospodaření. Členové dozorčí rady se aktivně účastnili rozhodujících 
jednání, která se ve společnosti v roce 2008 uskutečnila – výsledky analýzy hospodaření 
společnosti, výběrové řízení na ředitele společnosti apod. 

V uplynulém období mezi valnými hromadami se nevyskytla žádná mimořádná 
událost. Usnesení valné hromady jsou plněna. Stanovy akciové společnosti a právní 

13



předpisy jsou v činnosti společnosti dodržovány.
Dozorčí rada se podrobně zabývala výsledky hospodaření společnosti za 

kalendářní rok 2008. Přestože byl zisk oproti roku 2007 vyšší, nepodařilo se splnit 
plánované hodnoty. Důvodem je propad v tržbách za vodné a stočné. Pokles byl evidentní 
zejména v druhé půlce roku a souvisí zřejmě s celkovou hospodářskou krizí.

Dozorčí rada se podrobně seznámila se zprávou nezávislého auditora k účetní 
závěrce za rok 2008. Uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace společnosti k 31.12.2008.Kladně hodnotí vyjádření, že účetnictví je vedeno 
bezchybně a v souladu se zákonnými předpisy. Předseda dozorčí rady se zúčastnil 
zahájení i ukončení auditu společnosti. Se stanoviskem auditora vyjádřila dozorčí rada 
shodu.

Dozorčí rada na základě svých zjištění vyslovuje souhlas s účetní závěrkou za 
rok 2008 a konstatuje, že v ní neshledala žádné nedostatky.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě na základě svých závěrů přijetí 
návrhu na rozdělení zisku a schválení hospodaření akciové společnosti Vodovody a 
kanalizace Náchod, a.s. v kalendářním roce 2008 bez výhrad.

Ing. Josef Král v.r.
předseda dozorčí rady
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