VOS, a. s. byla vloni zisková, peníze půjdou
zpátky do obnovy infrastruktury

Tisková zpráva
11. 6. 2019

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. představila na valné hromadě akcionářům
výsledky svého hospodaření v roce 2018. Společnosti se daří, i v loňském roce zůstala v zisku,
který činil 5,4 milionů korun před zdaněním. Provozní zisk společnosti byl 10,8 mil. Kč.
Dobrého hospodaření dosáhla díky výraznému meziročnímu nárůstu prodeje pitné vody o 7 %
i nárůstu prodeje stočného o 4 %. Podobně jako v minulosti byly vynakládány značné finanční
prostředky na obnovu a opravy vodárenské infrastruktury a byly započaty větší plánované
projekty modernizace úpraven vody v Hořicích - Libonicích a v Lázních Bělohradě. Na obě
stavby získala VOS a. s. dotační prostředky. Dokončeno pak bylo připojení obcí Úbislavice a
Krsmol na vodovod z Nové Paky. Letos se počítá s pokračováním rozběhnutých projektů a
dalšími investicemi v regionu.

Na valné hromadě byla dne 10. června akcionářům představena výroční zpráva za rok 2018, kde jsou
zveřejněny kompletní výsledky hospodaření společnosti. To skončilo při ročním obratu zhruba 201 mil. Kč s
celkovým ziskem před zdaněním 5,4 mil. Kč, což je o téměř 5,1 milionu více oproti plánu. Do výsledků
hospodaření se výrazně promítá spotřeba vody, stabilita společnosti a hospodárnost při nakládání
s finančními prostředky, investice do oprav a modernizace infrastruktury a zařízení, ale třeba i aktuální
měnový kurz euro, a to kvůli splácení úvěru na projekt Cidlina. „Dobrého hospodaření společnost zejména
dosáhla díky výraznému meziročnímu nárůstu prodeje pitné vody o 7 % na celkových 2 807 tisíc m3 i nárůstu
prodeje stočného o 4 % na celkových 2 935 tisíc m3. Celkový zisk společnosti byl pak ale vloni bohužel negativně
ovlivněn mírným oslabením kurzu koruny vůči euru a následným přepočtením úvěrového závazku, což představovalo
1,5 milionů Kč. Za úvěr bylo vloni zaplaceno 15 milionů a doplatit nám zbývá ještě 189 milionů. Celková aktiva
společnosti se v roce 2018 výrazně zvýšila o více než 300 mil. Kč na celkových 1,2 miliardy, a to zejména z důvodu
nárůstu dlouhodobého hmotného majetku, resp. kapitalizací majetku některých obcí a měst.,“ říká k výsledkům
předseda představenstva VOS, a. s. a starosta Jičína JUDr. Jan Malý.
I přes trend zvyšování prodeje vody musela po šesti letech VOS a. s. zvednout pro rok 2019 cenu vodného a
stočného o 3 % na celkových 81,35 Kč/m3, což je nárůst o 2,4 Kč. „Důvodem je především postupný růst všech
nákladů i potřeb společnosti na obnovu a rozvoj vodárenských zařízení. Tato potřeba bude i v příštích letech zřejmě
postupně přibývat, neboť zařízení i rozvody jsou mnohde již velmi zastaralé a investice budou nevyhnutelné. Velké
projekty se nám však podařilo pokrýt z větší části evropskými dotacemi,“ dodává předseda představenstva JUDr. Jan
Malý.
Nejvýznamnějšími investičními akcemi společnosti v roce 2018 bylo zahájení rekonstrukce dvou úpraven vod
v Hořicích - Libonicích a Lázních Bělohradu. Obě akce jsou podpořeny 50% dotacemi ze Státního fondu
životního prostředí a budou celkem stát 113 mil. Kč bez DPH. V Hořicích stavbaři práce zahájili v září 2018
a dokončeny mají být na konci roku 2019. V Bělohradě začala stavba vloni v srpnu a hotovo bude koncem
roku 2020. Zrealizováno bylo také propojení vodovodů Úbislavic a Krsmole na silnější zdroj v Nové Pace,
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čímž byly odstraněny problémy se zásobováním těchto obcí pitnou vodou. S nedostatkem vody se totiž
potýkaly již delší dobu.
Každoročně se z rozpočtu společnosti investuje i do oprav stávající infrastruktury nebo do stavby nové.
Vloni bylo takto prostavěno více jak 75 milionů korun. „Kompletní rekonstrukcí prošly vodojemy Rakov a Batín,
sanace proběhla v Konecchlumí a Střehomi. Vodovody jsme opravily v ulici U tržiště v Jičíně či byl dokončen výtlak
Střehom - Sobotka. K dokončení kanalizace došlo v ul. Škrétova a Macharova v Hořicích, v ul. Komenského v Nové
Pace. Sanace bezvýkopovou technologií jsme opravili kanalizaci v ul. Havlíčkova a Čelakovského v Hořicích a v ul.
V Aleji v Nové Pace. Opravy kanalizace robotem proběhly v ulici U Tržiště v Jičíně či v ul. Přátelství ve Valdicích a Na
Vyhlídce v Nové Pace. Opraveny byly také desítky poklopů kanalizace i vodovodů,“ jmenuje loňskou činnost ředitel
společnosti Ing. Richard Smutný.
Společnost a její činnost ale byla také vidět na tradičních kulturních a sportovních akcích, kde se zdarma
návštěvníkům točila kohoutková voda. „S naším projektem SkVOStná voda z Českého ráje jsme se zúčastnili 6 akcí
v regionu, kde jsme propagovali pití kohoutkové vody a dodržování pitného režimu, ale také informovali návštěvníky o
kvalitě pitné vody v daném městě. I letos chceme ve všech aktivitách pokračovat,“ doplňuje ředitel společnosti Ing.
Richard Smutný. Na Světový den vody pak společnost již tradičně otevřela pro školy i veřejnost své čistírny
odpadních vod, kde nabízela informace o tom, jak probíhá jejich čištění.

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

Naše infrastruktura v roce 2018
Vodovody:


délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla o 3 km na 652 km,



počet nových vodovodních přípojek 208,



počet zásobených obyvatel 61 274 (nárůst o 185),



tržby za vodné 94 545 000 Kč (nárůst o 7 325 000 Kč).

Kanalizace:


délka kanalizační sítě (bez přípojek) vzrostla o 1 km na 257 km,



počet nových kanalizačních přípojek 108,



počet napojených obyvatel 46 281 (nárůst o 232),



tržby za stočné 102 609 000 Kč (nárůst o 3 906 000 Kč).

Havárie:


Vloni řešili pracovníci 163 havárií
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