Zisk VOS, a. s. předčil očekávání, bude se
více investovat do infrastruktury v regionu

Tisková zpráva
27. 6. 2018

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. představila na valné hromadě svým akcionářům
výsledky loňského hospodaření. To překročilo téměř o 13 milionů plánovaný zisk a skončilo
s kladným výsledkem ve výši 15,7 milionu korun. Důvodem byla především posilující koruna
vůči euru, což se odrazilo na zlevnění úvěru, který si společnost v minulosti vzala kvůli
rozsáhlé investiční akci s názvem Cidlina. I přes výraznější pokles spotřeby vody o více než 6 %
u pitné vody a o 2 % u odpadních vod se podařilo získané prostředky investovat do nové
infrastruktury a udržet ekonomickou stabilitu firmy. Peníze budou investovány letos opět do
modernizace a staveb vodárenské infrastruktury v regionu. Letos se začalo např. s
připojením obcí Úbislavice a Krsmol na vodovod z Nové Paky, a to z důvodu dlouhodobého
nedostatku vody. V druhé polovině roku se také zahájí dvě významné investiční akce –
modernizace úpraven vody v Hořicích - Libonicích a v Lázních Bělohradě. Na obě stavby
získala VOS a. s. dotační prostředky.
Na valné hromadě 21. června byla akcionářům představena mj. výroční zpráva za rok 2017, kde jsou
zveřejněny kompletní výsledky hospodaření společnosti. To skončilo při ročním obratu zhruba 210 mil. Kč s
celkovým ziskem před zdaněním 15,725 mil. Kč, což je o téměř 13 milionů více oproti plánu. Do výsledků
hospodaření se výrazně promítá spotřeba vody, stabilita společnosti a hospodárnost při nakládání
s finančními prostředky a třeba i aktuální měnový kurz euro. „Naše společnost splácí v eurech úvěr, který si
vzala před několika lety na rozsáhlý projekt Cidlina. Protože došlo v loňském roce k posilování koruny, došlo ke
zlevnění našeho úvěru a společnost tím získala zhruba 12 milionů korun. Tímto se nám tedy snižuje výrazně dluh, a
to o 29 milionů v roce 2017. Opět se vedení společnosti podařilo udržet náklady a i přes meziroční snížení prodeje
pitné vody o více než 6 % a odpadní vody o 2 % se společnost finálně dostala do kladných čísel. I díky tomu se nám
v závěru roku podařilo udržet cenu vodného a stočného pro rok 2018 na stejné úrovni jako v předcházejících letech
a investovat získané prostředky na opravy vodárenské infrastruktury. Peníze tak vracíme našim akcionářům, městům
a obcím, zpátky do regionu,“ říká předseda představenstva VOS, a. s. a starosta Jičína JUDr. Jan Malý. Díky
ekonomické stabilitě firmy se tak daří již šestým rokem držet cenu vodného a stočného na úrovní 78,95 Kč za
m³, což je pod celorepublikovým průměrem, který činí 87 Kč za m³.
Každoročně se z rozpočtu společnosti investuje do oprav stávající infrastruktury ale i do nové. Vloni bylo takto
prostavěno cca 71 milionů korun. Dokončena byla např. kanalizace v Hořicích v ul. Otakarova, v Sobotce v ulici
Na Celné a v Kopidlně v ulici Vackova a Husova. V Jičíně pak byl zajištěn připojovací bod pro odkanalizování
areálu kasáren, kde má v budoucnu vyrůst nová bytová zástavba. Přívodní vodovody byly opraveny v části
skupinového vodovodu Střehom – Staňkova Lhota. V posledních letech procházel postupnou obnovou také
skupinový vodovod vedoucí z Lázní Bělohradu na Jičín. Každoročně se po částech vyměňovalo několik
kilometrů původního potrubí od úpravny směrem k vodojemu Kamensko. V roce 2017 byla oprava hlavního
přivaděče vody pro Jičín dokončena. Došlo také k rekonstrukci několika vodárenských staveb – vodojemů a
vrtů. Zakoupena byla ale i nová technika - vůz pro čištění kanalizací za cca 9 milionů korun.
Velmi zásadním krokem pro budoucí efektivnější obnovu vodohospodářské infrastruktury bylo její převedení
z majetku měst a obcí na VOS a. s. „Hlavním důvodem této změny vlastnictví bylo rozhodnutí akcionářů, aby
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vodárenskou infrastrukturu vodohospodářská společnost nejen provozovala, ale také ji vlastnila a odborně o ni
pečovala. Dosud si ji totiž od svých akcionářů pouze pronajímala. Majetek byl vložen jako nepeněžité plnění a
zároveň byl navýšen základní kapitál společnosti, a to upsáním nových akcií. K realizaci zvýšení základního kapitálu
došlo na začátku roku 2018,“ vysvětluje ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.
V letošním roce se bude z rozpočtu opět investovat – začátkem roku započaly práce na připojení obcí
Úbislavice a Krsmol na vodovod z Nové Paky, kam se voda musela dlouhodobě do rezervoárů dovážet.
Podobné propojení se letos doprojektuje mezi Sobotkou a Kopidlnem a začne se s projektováním propojení
vodovodů na Hořicku. Na samotnou realizaci všech akcí se buď již zažádalo, nebo se bude žádat o dotaci
Ministerstvo životního prostředí.
Největšími letošními investicemi ale budou rekonstrukce a modernizace dvou úpraven vody - v Lázních
Bělohradě a v Hořicích – Libonicích. Státní fond životního prostředí podpoří obě stavby cca 63,2 miliony Kč.
Dalších 11 milionů půjde z národních zdrojů. „Cílem obou projektů je především zlepšení parametrů kvality vody
pro místní obyvatele a zajištění její plynulé dodávky a také efektivnější provoz obou zařízení. Lze totiž jak zvýšit
kapacitu vrtů, tak též zefektivnit úpravy získané vody. Nové technologie dokážou snížit objem odpadní vody, která
při výrobě vzniká. Lepší bude také řízení celého provozu a procesu výroby, a to přes centrální velín. Toto jsme již
např. zajistili pro hořické obyvatele v rámci rekonstrukce úpravny v Březovicích,“ doplňuje ředitel společnosti Ing.
Richard Smutný.

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811

Naše infrastruktura v roce 2017
Vodovody:


délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla o 18 km na 649 km,



počet nových vodovodních přípojek 547,



počet zásobených obyvatel 61 089 (nárůst o 921),



tržby za vodné 87 220 000 Kč (pokles o 5 609 000 Kč).

Kanalizace:


délka kanalizační sítě (bez přípojek) vzrostla o 1 km na 256 km,



počet nových kanalizačních přípojek 122,



počet napojených obyvatel 46 049 (nárůst o 201),



tržby za stočné 98 703 000 Kč (pokles o 1 746 000 Kč).

Havárie:


Vloni řešili pracovníci 167 havárií (pokles o 38 akcí).
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