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Hospodaření VOS, a.s. bylo i vloni ziskové, 

více se tak nainvestuje zpět do regionu  

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. představila 7. června akcionářům na valné 

hromadě výsledky svého loňského hospodaření. To skončilo se ziskem téměř 6,5 milionu korun. 

Důvodem byl nárůst spotřeby vody, díky čemuž společnost získala z tržeb o 8,5 milionu více, a 

ekonomická stabilita firmy. Peníze budou investovány opět zpátky do regionu, do modernizace a 

stavby vodárenské infrastruktury. Letos je v plánu např. připojení obce Úbislavice a Krsmol na 

vodovod z Nové Paky. Zde je totiž dlouhodobě nedostatek vody, protože místní zdroje jsou slabé 

a voda se tak musí často dovážet.  

Na valné hromadě byla akcionářům představena výroční zpráva za rok 2016, kde jsou zveřejněny 

kompletní výsledky hospodaření společnosti. To skončilo při ročním obratu zhruba 200 mil. Kč s 

celkovým ziskem před zdaněním 6,5 mil. Kč, což je téměř dvojnásobek plánovaného výsledku. 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 je kurz 

dlouhodobě stabilní, snižuje se nám tímto výrazně dluh. Nyní zbývá zaplatit zhruba 8,2 milionů 

eur. K jinak perfektnímu hospodaření společnosti - hlídání nákladů, kontrola výběrových řízení 

apod., výrazně přispěl k tomuto výsledku také meziroční nárůst prodeje pitné vody o více než 4 % 

na celkových 2 756 tisíc m³. Obdobný nárůst byl zaznamenán také ve stočném na celkových 2 

873 tisíc m³. Díky tomu nám celkové tržby vzrostly o 8,5 milionu korun, což umožnilo posílit 

prostředky vynakládané 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 daří již pátým rokem držet cenu 

vodného a stočného pro koncové spotřebitele na stejné úrovni, ceně, která je jednou z nejnižších 

v širším regionu – 78,95 Kč za m³. 

Díky dobrému hospodaření si společnost může dovolit více vkládat do oprav stávající infrastruktury 

ale i investovat do nové. Vloni bylo vloženo do oprav cca 46,3 milionů korun. Vybudována byla např. 

kanalizace v Hořicích v ul. Otakarova a v Sobotce v ul. Na Celné, opravena kanalizace ve Valdicích a 

hlavní přívod k ČOV v Hořicích. Započala také rekonstrukce kopidlenských ulic Hilmarova a Vackova. 

Přívodní vodovody byly opraveny v části skupinového vodovodu Lázně Bělohrad - Jičín a Střehom – 

Sobotka.  Došlo také k rekonstrukci několika vodárenských staveb – vodojemů a vrtů, které získaly 

zpravidla novou fasádu, okna a nově zkultivované okolí. Vloni si společnost také vzala pod svou 

správu vodárenskou infrastrukturu na Kopidlensku. „Po několika letech se nám podařilo dospět 
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k dohodě o narovnání a od společnosti KAVALIERGLASS a. s. jsme infrastrukturu odkoupili. 

Ukončíme tak vleklé soudní spory o zvýšení nájemného,“ vysvětluje ředitel společnosti Ing. Richard 

Smutný. Zakoupena byla i nová cisterna pro krizové zásobování pitnou vodou či naftový agregát.  

V letošním roce se bude opět investovat - v plánu je např. připojení obcí Úbislavice a Krsmol na 

vodovod z Nové Paky. „Vodu sem musíme dlouhodobě do rezervoárů dovážet, protože zde jsou 

velmi slabé zdroje. Podobné propojení se letos bude zatím jen projektovat mezi Sobotkou a 

Kopidlnem,“ doplňuje ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Dále bude dokončena kanalizace 

v ulici Na Celné v Sobotce, v ul. Vackova v Kopidlně a v ul. Otakarova v Hořicích. Pořídí se také 

nový čisticí kanalizační vůz a další naftový agregát.   

 

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

 

 

Naše infrastruktura v roce 2016  

Vodovody:  

 délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla o 8 km na 631 km,  

  počet nových vodovodních přípojek 185, 

 počet zásobených obyvatel 60 168 (nárůst o 222), 

 tržby za vodné 92 829 000 Kč (nárůst o 3 922 000 Kč). 

 

Kanalizace: 

 délka kanalizační sítě (bez přípojek) vzrostla o 5 km na 255 km,  

 počet nových kanalizačních přípojek 185, 

 počet napojených obyvatel 45 848 (nárůst o 325), 

 tržby za stočné 100 449 000 Kč (nárůst o 4 595 000 Kč). 

 

Havárie: 

 Vloni řešili pracovníci 205 havárií (nárůst o 10 akcí). 


