
Vážení obchodní partneři, odběratelé,

na základě návrhu vedení akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí schválilo 
představenstvo společnosti na jednání dne 30. 11. 2012 ceny vodného a stočného, které budou platné 
od 1. ledna 2013 takto:
 
vodné 29,00 Kč/m3  bez DPH,
stočné 34,00 Kč/m3   bez DPH.
(DPH bude připočtena v zákonné výši). 

Dovolujeme si Vám uvést důvody, které vedly k navýšení cen vodného a stočného. 

Růst provozních nákladů:
Naše společnost již 3 roky nezvyšovala cenu vodného a 2 roky cenu stočného. V tomto období přitom 
řada provozních nákladů vzrostla. Např. ceny elektrické energie stouply za prvních deset měsíců 2012 
meziročně o více než 1,0 mil. Kč, PHM téměř o 0,6 mil. Kč, chemikálie o 0,2 mil. Kč. K zajištění 
spolehlivého provozu byly zvýšeny i opravy vodohospodářského majetku o 2,2 mil. Kč. 
Dražší jsou také rozbory pitných a odpadních vod, kdy oproti loňským 4,0 mil. Kč činí letošní hodnoty 
4,2 mil.  Kč. Kvalitu pitné vody prověřují  pravidelné kontroly jak naší akreditované laboratoře, tak i  
kontrolních orgánů Krajské hygienické správy. V roce 2012 byly všechny limitní hodnoty rozborů vody 
v pořádku. Podrobnější údaje o kvalitě dodávané vody v jednotlivých obcích je možno nalézt na našich 
webových  stránkách  www.vak.cz.  Výsledky rozborů vody jednoznačně potvrzují,  že  voda v našich 
vodovodech patří k nejkvalitnějším v Evropě a její  jakost se vlivem investic do její úpravy neustále 
zlepšuje. 

Investice do infrastrukturního majetku:
Do roku 2015 máme v plánu realizovat 5 velkých investičních projektů v celkovém finančním objemu 
přes 250 mil. Kč. 
Naše akciová společnost, kde více než 92 % základního kapitálu vlastní místní samosprávy (61 měst  
a obcí),  reinvestuje zisk z vodného a stočného zpátky do vodohospodářského majetku společnosti. 
Nedochází  k jeho  transferu  mimo  region.  I  tím  zajišťujeme  budoucím  generacím  zachování 
vyhovujícího technického stavu vodohospodářského majetku.
Naším cílem je dokázat,  že jsme schopni  zajistit  efektivní  provoz vodovodů a kanalizací  za ceny 
sociálně únosné, a to spolehlivě a ve vysoké kvalitě, což dokazují například naše velmi dobré výsledky 
ve ztrátách vody v síti, které v roce 2011 činily 10,5 % (oproti celorepublikovému průměru 18,5 %).

Z interaktivní mapy je zřejmé, které lokality naše společnost provozuje – viz odkaz: 
http://www.vak.cz/index.php?id=5005&lang=cze

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál klidné prožití blížících se vánočních svátků a hodně 
zdraví v novém roce. 

Ing. Bohuslav Vaňous
ředitel společnosti
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