Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři.
Dostáváte do rukou výroční zprávu naší společnosti a máte možnost se seznámit s výsledky,
kterých v roce 2006 dosáhla. Společnost působí na území okresu Náchod již 13 let a její výsledky vykazují
stabilitu po stránce technické i ekonomické. Hlavním cílem společnosti bylo a je, dosahovat spokojenosti našich
zákazníků trvalým růstem kvality naší práce a přijatelnou cenovou politikou a komplexností našich služeb pro
obyvatelstvo, podnikatelskou oblast i obce. Cena vodného a stočného, díky nejenom příznivým přírodním
podmínkám, ale i využíváním rezerv ve vlastním provoze, je dosud mírně pod celostátním průměrem, avšak v
poslední době se s ohledem na pokles odbytu velmi rychle k tomuto průměru přibližuje. To znamená, že naše
společnost zvyšuje ceny rychleji než je v oboru nastavený trend. Rok 2006 opět vykázal pokračující snižování
produkce, především ve vypouštění odpadních vod. Vlivem
horkého léta se v roce 2006 pokles v dodávce pitné vody,
známý z minulých let, zastavil. Od počátku existence
společnosti poklesl odběr pitné vody o 21% a vypouštěné
odpadní vody o 8%. Souvisí to nejen se snahou obyvatelstva o
úspory, ale i s poklesem průmyslové produkce v rámci našeho
okresu. V roce 2006 se jednalo o ukončení odběrů Tepny
Náchod, která skončila s textilní výrobou. To mělo za následek
výpadek tržeb min. o 4 mil.Kč. I přesto naše společnost splnila
předpokládaný zisk. Je si však třeba uvědomit, že toto splnění
bylo též dosaženo i jinými prostředky, především cenovou
politikou, snižováním stavu zaměstnanců a činností mimo
hlavní hospodářskou činnost a že tyto možnosti, v příštích
letech, nemusí být k dispozici. 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 je
i významným dodavatelem pitné vody pro další subjekty a to Královéhradecká provozní a.s. Hradec Králové a
městské vodárny v Českém Skalici, kteří odebírají cca 25% vyrobené pitné vody. Za dobu své existence VaK
Náchod vynaložil na rekonstrukce zařízení a jejich rozvoj 670 mil.Kč.
Managment a statutární orgány společnosti se snaží, zatím úspěšně, eliminovat výše uvedené
negativní vlivy a zajistit další úspěšné 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 technicky i morálně zastaralých zařízení na
čistírnách odpadních vod. Aby se nadále nezvyšovalo stáří vodovodní a kanalizační sítě a ostatních zařízení je
nutné každoročně zajistit rekonstrukci těchto objektů v rozsahu cca 65 mil.Kč. Dosud to činilo v průměru cca
35 mil.Kč ročně. Nejpozději od roku 2008 by mělo být ročně zrekonstruováno 10 - 12 km vodovodů a 5 - 6 km
kanalizací, jinak bude dál narůstat opotřebení sítí. Dá se odhadnout, že po roce 2015 bude nutné se plně
soustředit na rozsáhlou, finančně i technicky náročnou rekonstrukci vodovodního přivaděče Teplice nad Met. Bohuslavice nad Met. K tomu přistupuje i potřeba výstavby vodárenské infrastruktury pro obce, vyvolaná
rozvojem bytové výstavby.
Náklady na rekonstrukce čistíren a kanalizací činí cca 230 mil.Kč. Na tyto akce požádá společnost
o dotaci z fondů EÚ. Její výše by se mohla pohybovat kolem 100-120 mil.Kč Zbývající část nákladů je nutné
řešit úvěrem a vlastními zdroji. To vše však přináší tlak na výraznější zvyšování cen vodného, ale především
stočného. Dá se očekávat každoroční zvyšování ceny o cca 10% a to nejméně do roku 2010. I nadále
představenstvo nenavrhuje vyplácení dividend a veškerý disponibilní zisk proinvestovat. Je zřejmé,že i
jednotlivá města budou nucena , v některých případech, sáhnout do svých pokladen a přispět na rozvoj
vodárenské infrastruktury.
Hodnocení činnosti společnosti bylo prováděno pravidelně po celý rok, jak představenstvem, tak
dozorčí radou. Veškerá hodnocení ,včetně výroku auditora , byla příznivá. Věřím,že i hodnocení Vás - akcionářů
na valné hromadě bude kladné.
Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům, dozorčí radě i členům představenstva za jejich
práci.. Děkuji i našim odběratelům za konstruktivní spolupráci.
Pro rok 2007 mi dovolte vyslovit naději,že i přes některé pesimistické prognózy ,zejména ve výši
odběrů vody, naše společnost s reálným finančním plánem, díky zkušenému personálu a stávající dobré
technické úrovní , uhájí své postavení a renomé na českém vodárenském trhu .
.

Ing.Oldřich Čtvrtečka
předseda představenstva
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Orgány společnosti
Představenstvo

Dozorčí rada

Ing.Oldřich ČTVRTEČKA
nar. 15.10.1946
předseda představenstva
vzdělání: vysokoškolské
starosta města Náchod

Ing.Josef KRÁL
nar. 18.8.1959
předseda dozorčí rady
vzdělání: vysokoškolské
starosta obce Velké Poříčí

Ing.Zbyněk RICHTER
nar. 26.5.1945
místopředseda představenstva
vzdělání: vysokoškolské
manažer akciové společnosti

MUDr.Miroslav Švábl nar. 18.2.1959
člen dozorčí rady od 9.6.2006
vzdělání: vysokoškolské
ředitel nemocnice Broumov

Hana NEDVĚDOVÁ
nar. 24.10.1965
člen představenstva
vzdělání: středoškolské
starostka města Hronov

Václav JEŽEK
nar. 28.9.1950
člen dozorčí rady za zaměstnance
vzdělání: středoškolské
vedoucí provozu vodovodů Náchod

Ing.Jiří TYMEL
nar. 17.8.1944
člen představenstva
vzdělání: vysokoškolské
starosta 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 ks akcií.
Členové orgánů společnosti obdrželi v roce 2006 na odměnách 931 tis.Kč a na tantiémech 225 tis.Kč. Ostatní
náhrady ani naturální požitky a příjmy nemají.
Členové orgánů nemají od společnosti žádné úvěry či půjčky.

PROFIL SPOLEČNOSTI
Základní údaje:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kladská 1521, 547 01 Náchod
akciová společnost
48 17 29 28
CZ48172928
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 posledních letech nebylo upravováno
Veřejně neobchodovatelné akcie listinné:
CZ0009057758 219 165 ks akcií na majitele
CZ0009057865 483 245 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností
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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
město Nové Město n.M.
město Hronov
město Broumov
město Teplice n.M.
Glossana Holding Co. Limassol, Kypr

- 207 532 ks akcií
- 175 589 ks akcií
- 54 855 ks akcií
- 39 793 ks akcií
- 25 200 ks akcií
- 25 000 ks akcií

- 29,55 %
- 25,00 %
- 7,80 %
- 5,65 %
- 3,59 %
- 3,56 %

V roce 2006 došlo k navýšení základního kapitálu o 10.065.000 Kč vkladem majetku Města Náchoda ve výši
3.367.000 Kč, Obce Dolní Radechová 5.047.000 Kč a Města Teplice nad Metují v hodnotě 1.651.000 Kč.
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 – 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 bylo představenstvem navrženo od roku 2005 dividendy nevyplácet.
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 a představenstvo společnosti schválily auditorem v letech 1993-2006 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 výhrad

Hlavní finanční ukazatelé
Ukazatel

2000

(tis.Kč) stav k 31.12.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Aktiva celkem
1 074 589 1 072 341 1 075 125 1 078 569 1 089 762 1 040 252 1 053 456
Pohledávky celkem
15 832
13 885
27 287
25 563
32 019
31 974
27 563
Vlastní kapitál
944 976 949 696 927 230 932 734 938 631 945 565 964 716
Základní kapitál
692 345 692 345 692 345 692 345 692 345 692 345 702 410
Závazky celkem
127 438 120 680 147 675 145 289 150 590
94 328
88 255
Hodnota vl.kapitálu na akcií
1,365
1,372
1,339
1,347
1,356
1,366
1,373
Tržby
137 427 135 849 151 701 157 065 161 217 164 518 170 369
Zisk před zdanění
9 430
8 092
9 895
9 590
8 983
10 856
11 976
Zisk po zdanění
9 430
8 092
6 477
9 338
10 078
11 423
7 709
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 I.pololetí roku 1995 svá práva městům a obcím náchodského
regionu a akcionářům vzešlým z II.vlny kupónové privatizace. Tímto aktem byl zahájen proces systémových
změn této 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.
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Předmětem podnikání společnosti v souladu s § 5 Stanov společnosti je:
1. Provozování vodovodů a kanalizací
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 1 053 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,
Vrbovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Žďár n.M. a Žďárky
Mimo to společnost na základě smlouvy provozuje veřejný vodovod, kanalizaci a ČOV ve Studnici, vodovod
ve Sněžném, Přibyslavi a Šestajovicích-Roztokách, kanalizaci a ČOV v Adršpachu, kanalizaci a ČOV
Teplice-Střmenské Podhradí , ČOV Broumov a od 1.1.2007 i kanalizaci a ČOV ve Stárkově.
Společnost má v pronájmu vodovodní a kanalizační řady a ČOV od obcí: Studnice, Sněžné, Slatina nad Úpou,
Litoboř, Adršpach, Šestajovice, Přibyslav a Meziměstí Náchod , Broumov a nově Stárkov 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.
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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 38 smluv v celkové výši 114 241 tis.Kč. Celkem bylo již na splátkách zaplaceno
90 830 tis.Kč. Rozjednány jsou další 3 smlouvy ve finančním vyjádření 5 200 tis.Kč.
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 18 966 ks smluv.
Se společností nejsou vedena žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení mající významný vliv na finanční
situaci a ekonomickou výkonnost společnosti.

zařízení na tvorbu chlordioxidu na čerpací stanici Vysoká Srbská

Čistírna odpadních vod Nové Město n.M.
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2006
Vážení akcionáři,
představenstvo společnosti Vám předkládá svoji zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.
V úvodu stručné zhodnocení úkolů podnikatelského záměru na rok 2006 schválený valnou hromadou dne
9.6.2006:
Hlavním záměrem společnosti bylo splnit přijatý roční plán a splnit závazky společnosti k zaměstnancům,
jednotlivým obcím a státu.
V praxi to znamenalo:
- vytvořit zisk ve výši min. 9,5 mil.Kč – splněno – zisk vytvořen ve výši 11 976 tis.Kč
- splnit plán investic ve výši 41,9 mil.Kč – splněno – investice realizovány ve výši 44 265 tis.Kč
- dodržet ztráty vody z trubní sítě do výše 3000 m3/km/rok. – splněno – ztráty ve výši 2 169 m3/km/rok
- pokračovat v dalším rozvoji grafického informačního systému na další obce a v pomoci obcím při přípravě a
realizaci vodárenských investic. – průběžně plněno
- dodržet ostatní kvalitu dodávané pitné vody a zabezpečit dodávku vody pro okres H.Králové a město Česká
Skalice v požadované výši a čase – veškeré požadavky na množství předané vody byly splněny
- udržet ostatní činnosti na úrovni min.roku 2005. – výnosy z ostatní činnosti byly zvýšený proti roku 2005 o
138 tis.Kč vyšší
- zahájit projekční přípravu na úpravu kanalizací a ČOV, aby splňovaly vládní nařízení č.61/2001 Sb.do roku
2010 nebo podle platných vodoprávních rozhodnutí – byly zpracovány projektové dokumentace na
rekonstrukci ČOV v Náchodě, Novém Městě n.M., Kramolně a na rekonstrukci kanalizací v Náchodě,
Novém Městě n.M., Hronově, Velkém Poříčí, Teplicích n.M. a Broumově. Celkový náklad na dosud
zpracované projekty činil 4,8 mil.Kč a předpokládaný investiční náklad činí 310 mil.Kč.
- zpracovat plán rekonstrukcí vodárenské infrastruktury na nejbližších 10 let s návrhem na jeho financování –
plán do roku 2015 ukázal potřebu nejméně 570 mil.Kč. Ani tento plán však nezabrání dalšímu stárnutí
vodárenských zařízení a nutnosti získání dalších investičních prostředků. Plán předpokládá získání
dotace z fondů EÚ min. ve výši 100 mil.Kč a čerpání úvěru ve výši až 95 mil.Kč. To vše si vyžádá zvýšení
vodného, ale především stočného především v letech 2008-2011. Průměrné zvýšení ceny by mělo být ve
výši kolem 10-15% každý rok.
Z uvedeného je zřejmé, že akciová společnost svůj podnikatelský záměr na rok 2006 splnila.

Ekonomika společnosti

Kč/prac./rok

Společnost v roce 2006 hospodařila v podstatě nejlépe za dobu své existence. I přes výpadek v tržbách za stočné
od Tepny Náchod, která skončila s textilní výrobou, výrazně tržby překročila. Na druhé straně udržela náklady
na plánované úrovní nebo pod ní, takže výsledkem bylo překročení plánovaného zisku o 26,3%. Zisk před
zdaněním dosáhl výše 11 976 tis.Kč. Společnost neplatí žádné daně z příjmu, protože vykazuje daňovou ztrátu
kolem 27 mil.Kč. Zisk k rozdělení se však sníží o odloženou daň, která zůstane plně k dispozici společnosti a
tato činí 4 267 tis.Kč. Použije se na investiční výstavbu –rekonstrukce.
Průměrná mzda na jednoho pracovníka vzrostla o 5,5%, mzdové náklady však pouze o 3,5% a produktivita
práce se za sledované období zvýšila o 7,3%. Byla dodržena relace růstu mzdových nákladů a produktivity
práce.
Bylo však nutno nadále zvýšit
Produktivita práce
výnosy za stavební práce na
vlastních investicích i pro cizí
1 200 000
odběratele z důvodu zachování
nárůstu produktivity práce i
1 000 000
zachování zaměstnanosti našich
pracovníků.
800 000
V průběhu
roku
společnost
hospodařila bez úvěrů. Závazky
600 000
byly
plněny
v termínech.
Společnost nemá dlouhodobé
400 000
pohledávky a ostatní pohledávky
mají krátkodobý charakter a jsou
200 000
ve výši 27 563 tis.Kč. Z toho je
1083 tis.Kč pohledávka státu,
0
která zahrnuje nevypořádanou daň
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
z přidané hodnoty za prosinec
2006. Pohledávky z obchodního styku jsou ve výši 8 326 tis.Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti představují

5

hodnotu 3 894 tis.Kč.
Stav pohledávek je stabilizován, při jejich vymáhání jsou účinně používány standartními postupy.
Vlastní kapitál společnosti se od doby vzniku společnosti zvýšil o 298 mil.Kč a koncem roku 2006 dosáhlo výše
964 mil.Kč.V aktivech společnosti převládá dlouhodobý hmotný majetek. Hmotný investiční majetek je
odepsán ze 40,4 % a bude nutné zahájit jeho intenzivní obměnu.
V průběhu roku 1998 až 2006 společnost v souladu se závěry valné hromady ze dne 11.6.1997 uzavřela s
obcemi a městy 38 smluv na nákup infrastrukturních staveb resp.bezúročné půjčky ve výši 114 241 tis.Kč. Jedná
se o pětileté splátky dluhu, který koncem roku 2006 činil 23 411 tis.Kč.
Společnost nevlastní žádné vlastní akcie nebo zatímní listy ani akcie či zatímní listy jiných společností.
Přidaná hodnota
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Provozování vodovodů a kanalizací
Pro celé období trvání společnosti byl charakteristický pokles spotřeby vody. V roce 2006 se však vlivem
velmi teplého letního období pokles zastavil a to jak pro odběratele v regionu tak i v předávané vodě.
Naše vodní zdroje , které se z hlediska kvality vody řadí k vodním zdrojům s kvalitou kojenecké vody, jsou
však využívány pouze z 58%. A to ještě z důvodu kvality vody byly odstaveny z provozu vodní zdroje
v Ruprechticích a Velké Bukovině nebo z důvodu úspory na zálohách státu byla výrazně snížena povolená
vydatnost vodních zdrojů Nízká Srbská NV 11 a v Petrovičkách. Celkem byly odstaveny z provozu vodní zdroje
o vydatnosti 45 l/s., tj cca 11% vydatnosti všech vodních zdrojů. 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 již standartu vyspělé Evropy v počtu zásobených obyvatel z veřejných vodovodů.
Ztráty vody v trubní síti se proti roku
2005 snížily o 227 tis.m3. Představují
2169 m3/rok na km sítě, resp. 16,28%
z vyrobené vody, což řadí naši
společnost k lepším provozovatelům
vodovodní sítě v České republice.
Hodnota do 3000 m3/rok/km je hranicí
mezi dobrým a vyhovujícím stavem.
Výrazně se snížily ztráty především na
Broumovsku, kde se podařilo najít a
odstranit několik dlouhodobých úniků.
Jedním z nich byl únik vody
z vodojemu v Broumově-Ráji
Cena vodného společnosti je nepatrně
pod průměrem České republiky i když
se v posledních letech k tomuto
průměru začíná výrazně přibližovat.
Jak je uvedeno výše cena vodného a především stočného bude muset být v nejbližších letech výrazně zvýšena
z důvodu zajištění finančních prostředků na rekonstrukce stávajících vodárenských zařízení. Předpokládá se do
roku 2010 zvyšování o cca 10% ročně.
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Porovnání ceny vodného a stočného VaK Náchod s
celostátním průměrem
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Pro vodovody společnosti je charakteristická vysoká zabezpečenost vodních zdrojů, vysoká spolehlivost
systému a výborná kvalita vody. Nedostatkem je nízká 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.

Přehled hlavních údajů o provozu vodovodů
Ukazatel

jednotka

2000

počet zásobených obyvatel
délka vodovodních řadů
počet vodovodních přípojek
kapacita vodních zdrojů
voda vyrobená
voda převzatá
voda předaná
voda fakturovaná
ztráty v trubní síti
počet poruch
specifická spotřeba celkem
specifická spotřeba domácnosti
cena vodného bez DPH

osob
km
ks
l/s
tis.m3
tis.m3
tis.m3
tis.m3
tis.m3
ks
l/os/den
l/os/den
Kč/m3

74 707 74 853 74 956 75 124 75 188 75 700 75 973
732
733
735
739
741
742
743
17 425 17 498 17 559 17 723 17 814 17 915 18 006
443
443
412
412
412
367
367
8 632 7 507 7 512 7 417 7 246 6 951 6 693
85
84
96
94
95
92
110
2 312 1 839 1 722 1 776 1 716 1 634 1 604
4 488 4 313 4 241 4 247 4 127 3 926 3 958
1 716 1 343 1 450 1 280 1 292 1 339 1 081
330
269
305
316
240
229
230
154,58 157,86 155,07 154,88 150,38 142,09 142,73
104,33 99,45 98,76 98,43 95,11 85,23 85,61
13,95 14,50 16,40 18,25 19,20 20,50 21,40

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Od roku 2001 byl nákladem 12,4 mil.Kč realizován nový systém hygienického zabezpečení pitné vody na bázi
chlordioxidu, který nahradil tradiční chlorování vody. V roce 2001 bylo hygienické zajištění vody chlordioxidem
instalováno pro oblast jižní části okresu Náchod-Nové Město-Nový Hrádek, v roce 2003 pro severní část okresu
tj. oblast Teplice n.M., Police n.M. a Broumovska a v roce 2004 pro oblast Hronova. Tím se dosáhlo toho, že
93% dodávané vody je hygienicky zabezpečeno vysoce účinným systémem s delší trvanlivosti a vyšší účinnosti
bez typického chlorového zápachu. I v roce 2006 však pokračoval problém se zvýšeným obsahem železa
v dodávané vodě nad povolených 0,2 mg/l v některém vodovodním potrubí. Jednalo se především oblast
Velkého Poříčí. Jinak kvalita dodávané vody byla dobrá a dodávka vody plynulá, bez závažnějších poruch . Od
roku 2006 začala příprava na postupnou rozsáhlejší rekonstrukci vodovodní sítě – především z oceli a
azbestocementu, která byla zahájena rekonstrukcí vodovodu v Hynčicích v roce 2006. Připravuje se rozsáhlá
rekonstrukce v Křinicích, Vižňově i Borského skupinového vodovodu pro Polici n.M. a okolí. Abychom
odstranili dosavadní stárnutí vodovodní sítě je nutné zajistit ročně výměnu za cca 36 mil.Kč. To se dosud
z důvodu technických i ekonomických nedaří naplnit.
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voda předaná

Přehled hlavních údajů o provozu kanalizací
Ukazatel

jednotka

2000

2001

2002

2003

2004

2005

počet napojených obyvatel
počet kanalizací
délka kanalizační sítě
počet kanalizačních přípojek
počet ČOV
kapacita ČOV
množství odp.vod
z toho čištěných
cena stočného bez DPH

osob
počet
km
ks
ks
m3/den
tis.m3
tis.m3
Kč/m3

49 125 50 255 52 312 52 405 52 510 52 528
9
9
9
10
11
11
130
132
138
186
206
222
6 656 6 720 6 985 7 312 7 364 7 405
7
7
8
9
9
9
31 520 31 520 31 820 32 632 32 632 32 632
4 189 4 093 4 225 3 967 3 946 3 901
3 790 3 820 3 975 3 798 3 791 3 750
12,85 13,55 14,90 15,10 16,00 17,00

2006
52 578
11
228
7 455
10
32 642
3 805
3 680
18,00

Kvalitativní i kvantitativní zlom v úrovni veřejných kanalizací společnosti nastal v závěru roku 1994, kdy byly
uvedeny do zkušebního provozu ČOV Náchod a ČOV Nové Město n.M. Další zlom nastal v průběhu roku
1996, kdy společnost převzala do provozování ČOV Broumov a v investiční výstavbě při použití bezúročného
dlouhodobého úvěru MF ČR realizovala rekonstrukci kanalizace ve Velkém Poříčí a v Hronově s napojením
těchto obcí na ČOV v Náchodě. Tím bylo odstraněno poslední větší znečištění na řece Metuji. Od roku 1999
bylo proinvestováno na odstranění znečištění vod a převodu odpadních vod do stávajících ČOV více než 55
mil.Kč. Stávající čistírny odpadních vod prozatím vyhovují limitům znečištění i když ČOV Broumov, která je
pronajata od města Broumov, jich dosahuje za cenu zvýšené pracnosti a nákladů. Proto v roce 2003 byla na této
ČOV provedena rekonstrukce provzdušňovacího zařízení a míchadel a v roce 2004 rekonstrukce odvodňování
kalů. V roce 2006 přešla do majetku společnosti ČOV a kanalizace v Teplicích n.M.-Střemenské Podhradí a
zahájili jsme provozování malé ČOV včetně kanalizace ve Stárkově.
Provozování kanalizací lze označit za spolehlivé, bez významnějších poruch. Problémem je však stále snižující
se množství odpadních vod. V roce 2006 došlo ke skončení textilní výroby v Tepně Náchod. Z tohoto důvodu
došlo k výpadku tržeb za stočné proti předcházejícímu období o cca 3 mil.Kč. Došlo ke snížení znečištění
přiváděného na ČOV Náchod, což dále zvyšuje náklady na vyčištění jednoho m3 odpadní vody. Celkem došlo
ke snížení stočného o 75 tis.m3, tj. o 2,0%.
Čistírny odpadních vod musí do konce roku 2010 dosáhnout úrovně čištění podle Směrnice EU č. 91/271/EHS.
V ukazatelích BSK5, CHSK a NL problémy nejsou, ale v ukazatelích obsahu dusíku a fosforu je nutné zlepšení..
Prozatím této 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 denitrifikace. Dále je zpracován návrh na úpravu provozu kalového
hospodářství na ČOV Náchod – zlepšení vyhnívání kalu a tím získání většího množství kalového plynu a jeho
využití na výrobu el.energie a desinfekce vyhnilého kalu vápnem. Na hranici životnosti je již ČOV Kramolna.
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Byl proto zpracován návrh na její rozsáhlou rekonstrukcí. 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. Selského mostu. Všechny tyto nezbytné úpravy,
které musí být ukončeny do konce roku 2010, si vyžádají investičního nákladu kolem 230 mil.Kč. Společnost
připravuje žádost o dotaci z fondů EÚ. I přesto však bude nutné přijetí úvěrů a to až do výše 95 mil.Kč
v závislosti na výši dotace. Tyto nutné investiční náklady podstatně zvýší cenu stočného v letech 2008-2010 a to
až o 50% proti dosavadní výši.
Mimo tyto investice by se mělo ročně investovat do rekonstrukcí kanalizací cca 16 mil.Kč, aby nedocházelo
k dalšímu stárnutí kanalizační sítě.
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odp.voda nečištěná

Investiční výstavba
stavební investice
strojní investice

2000
38 388
7 471

2001
37 321
8 877

2002
37 453
3 779

2003
44 525
12 217

2004
43 310
3 116

2005
50 494
3 181

2006
40 297
3 968

Investice celkem

45 859

46 198

41 232

56 742

46 426

53 675

44 265

Investiční činnost je zaměřena v posledních letech především na rekonstrukce stávajících zařízení. Za dobu
existence akciové společnosti 1994-2006 bylo provedeno 305 akcí rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a celkem
bylo proinvestováno 518 mil.Kč.
V roce 2006 byla největší akcí rekonstrukce
Investice
kanalizace v ul.Borská v Náchodě o nákladu
6,5 mil.Kč.
Největším problémem
v investiční výstavbě je vlastní příprava
stavby, především jednání s majiteli
pozemku, kde se stavba nachází. Vedle toho
byla velká pozornost zaměřena na zajištění
přípravné dokumentace pro stavby, které
mají být realizovány pomoci dotace z fondů
EÚ v letech 2008-2010.
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2006

V roce 2006 byly provedeny tyto investice:
úpravy na ČOV Náchod a ČOV N.Město - topení
vodovod Česká Metuje
vodovod Broumov-ul.Šalounova
vodojem Vysoká Srbská - 1500 m3
vodovod Náchod-Babí - ul.Prodloužená
vodovod N.Město - ul.Nádražní
vodovod N.Město - ul.Klosova
vodovod Česká Čermná
vodovod Jetřichov - Hynčice
vodovod Janovičky - technická obnova vodovodu
vodovod N.Hrádek - ul.Rokolská
vodovod Teplice n.M. - ul.Roseweltova
kanalizace Náchod-odlehčovací komora ul.1.Máje Běloves
vodovod N.Město - ul.Na kopci
ČS Náchod - Vinohrady
vodovod Police - Suchý Důl - protažení
vodovod Žďár - u ČSD
vodovod Jetřichov - propojení vodovodu
vodovod Nové Město - tech.obnova vodovodu U koupaliště
přečerpací stanice Vižňov
vodovod Náchod-Babí, ul.Ryšavého II etapa
vodovod Teplice n.M. - ul.Nerudova
kanalizace Broumov, Kostelní nám. a ul.Máchova
vodovod Hořičky
provoz Náchod - rekonstr.armatur a přípojek
provoz Police - rekonstr.armatur a přípojek
provoz kanalizace - rekonstr.přípojek a šachet
vodovod Velké Poříčí - ul.Příčná
vodovod Machov - vložkování
kanalizace Náchod-Borská ul.
elektroinstalace vdj. Teplice,Vernéřovice,Heřmánkovice
ČS Adršpach
vodovod Náchod-Malé Poříčí-techn.obnova
vodovod Ruprechtice - rekonstrukce armatur
vodovod N.Město n.M., ul.Náchodská III.et.
kanalizace Hronov, ul.Kudrnáčova
vodovod Náchod, ul.Borská
projekty na dotaci z EÚ
drobné stavební investice a projekty
splátky obcím
celkem stavební investice
Strojní investice celkem
Investice celkem

rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
investice
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.
rekonstr.

investice

623
994
210
1 945
419
647
210
387
1 662
796
198
310
83
362
220
457
472
300
547
74
1 038
382
38
312
1 152
1 884
1 107
123
347
6 563
223
293
263
729
321
418
407
2 671
1 400
9 710
40 297
3 968
44 265
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Lidské zdroje
Společnost zaměstnávala koncem roku 2006 v přepočteném stavu 183 pracovníků, což je o 5 méně než v roce
2005.
I nadále však platí, že věková i
vzdělanostní skladba pracovníků není zcela
Přepočtený počet pracovníků
nejpříznivější. Přes čtyřicet procent
pracovníků má 50 a více let věku. Chybí
pracovníci se středoškolským, ale i
vysokoškolským vzděláním. Proto stále
platí úkol managmentu pro nejbližších pět
let, zajistit zvýšení odborné úrovně i
obměnu pracovníků.
Společnosti však má poměrně stabilizovaný
kádr pracovníků s minimální fluktuací.
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Věkové složení pracovníků

nad 60 let
3,26%
56-60 let
16,30%

20-25 let 26-30 let
1,09% 4,35%

31-35 let
11,96%
36-40 let
12,50%

51-55 let
21,20%
46-50 let
16,30%

Složení pracovníků podle vzdělání

základní
4%

vysokoškolské
6%

vyučen
55%
středoškolské
35%
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41-45 let
13,04%

Záměry společnosti na rok 2007
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. 10,4 mil.Kč
- splnit plán investic ve výši 50,0 mil.Kč
- dodržet ztráty vody z trubní sítě do výše 2 500 tis.m3/rok./km
- zajistit přípravu staveb a požádat o dotaci na jejich realizaci z fondů EÚ ve výši min. 100 mil.Kč.
- zpracovat Finanční plán financování investic a obnovy vodovodů a kanalizací se stanovením vlivu na
investiční náklady, provozní náklady a kombinaci úvěrů, dotací a vlastních zdrojů s posouzením vlivu
na výši vodného a stočného a jejich sociální únosnost.
Zásadní změna hospodářské a finanční situace společnosti se v roce 2007 nepředpokládá. Předpokládá se však
vyšší nárůst vodného a především stočného z důvodu potřeb finančních prostředků na investice a rekonstrukce
v letech 2008-2010.

čistírna odpadních vod v Náchodě

Návrh na rozdělení zisku za rok 2006
Účetní zisk:
11 976 tis.Kč
Odložená daň:
-4 267 tis.Kč – bude použita na investice
Čistý zisk k rozdělení: 7 709 tis.Kč
Rozdělení:
- rezervní fond dle zákona - 5%
- sociální fond dle Stanov - 10%
- fond odměn dle Stanov - 10%
- tantiemy – představenstvo
- dozorčí rada
- nerozdělená část - určeno na investice

385 tis.Kč
771 tis.Kč
771 tis.Kč
150 tis.Kč
75 tis.Kš
5 557 tis.Kč

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.
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Zpráva dozorčí rady
V roce 2006 pracovala dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. v souladu se
Stanovami společnosti a Obchodního zákoníku. Na svých pravidelných zasedáních se seznamovala s výsledky
hospodaření společnosti, které jsou vedením společnosti předkládány měsíčně. Veškeré informace a doklady
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, o úkolech a vývoji hospodaření. Zároveň byl
prováděn dohled na výkon působnosti představenstva a uskutečnění podnikatelské činnosti společnosti.
Dozorčí rada se zodpovědně věnovala přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2006. Ta byla plně
v souladu s dílčími výsledky hospodaření, které byly dozorčí radě průběžně předkládány. Zároveň měla dozorčí
rada stálý přehled o finanční situaci společnosti a o úrovni účetnictví. Kladně hodnotí skutečnost, že stav
pohledávek při zvyšujících se tržbách má klesající tendenci.
Dozorčí rada kladně hodnotí vyjádření auditora v podrobné zprávě k účetní závěrce za rok 2006,
které zní „bez výhrad“.
Na základě svých zjištění vyslovuje dozorčí rada souhlas s účetní závěrkou za rok 2006 a
konstatuje, že v ní neshledala žádné nedostatky.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení roční účetní závěrky a rozdělení vytvořeného
čistého zisku podle předloženého návrhu.

Ing.Josef Král v.r.
předseda dozorčí rady
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