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VAS Boskovice pofiádá v regionu mnoho akcí pro dûti, snímky jsou z akce Plaveme s Vodárenskou 
a z v˘letu pro Matefiskou ‰kolu.

Toto v˘znamné ocenûní je ve
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPO-
LEâNOSTI, a.s., vnímáno jako 
v˘sledek dlouhodobé práce v mnoha
oblastech. „Byla logicky hodnocena
kvalita a odbornost firem, coÏ jsou
parametry, kter˘m se v na‰í spoleã-
nosti samozfiejmû vûnujeme velmi 
intenzivnû a nepfietrÏitû”, popisuje
prÛbûh hodnocení Petr Fiala. Dále
hodnotitelé napfiíklad pozitivnû vní-
mali skuteãnost, Ïe spoleãnost je
vlastnûna pouze ãesk˘mi a moravsk˘-
mi obcemi a mûsty nebo jejich svaz-
ky. V‰echny získané peníze se tak
vracejí zpût do oprav nebo nov˘ch in-
vestic v rámci vodohospodáfiského
majetku. Nehrozí tak jeho „vybydlo-
vání”, ale je naopak zaji‰tûna trvalá
péãe. Body v rámci hodnocení VAS
získala také za podnikání, které po-
máhá Ïivotnímu prostfiedí nebo za to,
jak se chová ke sv˘m zamûstnancÛm,
hodnoceno bylo jejich vzdûlávání
i odborné vybavení. V neposlední fia-
dû byla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEâNOST, a.s., oznaãena jako
firma, která v regionech, kde podniká,
pomáhá také v oblasti vefiejného Ïivo-
ta, vzdûlávání vefiejnosti, podporuje
aktivity pro dûti, handicapované a po-
dobnû. „Jako fieditel divize Boskovice
VAS si získaného ocenûní velice 
váÏím. Chci touto formou znovu 
podûkovat v‰em partnerÛm, tedy pfie-
dev‰ím obcím a mûstÛm, pro které
provozujeme vodohospodáfiskou in-
frastrukturu. Jsem pfiesvûdãen, Ïe
spolupráce mezi VAS a obcemi je vel-
mi dobrá, a to je ten prav˘ základ na-
‰eho ocenûní, které z tohoto pohledu
vnímám jako ocenûní spoleãné. A po-
dûkování patfií také samozfiejmû v‰em
na‰im zamûstnancÛm, ktefií se pfiiãini-
li o kladné hodnocení spoleãnosti.
Tû‰í mû, Ïe na‰e ãinnost je na nejvy‰-
‰í vládní úrovni hodnocena vysoce
kladnû, a to jak po stránce ekonomic-
ké, tak i ekologické,” fiekl Ing. Petr
Fiala.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâ-
NOST, a.s., je ryze ãeká firma bez
zahraniãní spoluúãasti

Podle nûho si totiÏ v souãasnosti má-
lokdo uvûdomuje rozdíl mezi
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPO-
LEâNOSTÍ, a.s., a jin˘mi vodárensk˘-

rezerva na opravy havárií, obnovu sí-
tû nebo investice. Obce tyto vûci mu-
sí platit ze svého rozpoãtu – tfieba na
úkor oprav chodníkÛ nebo investic do
‰koly ãi ‰kolky. Tam, kde je vodné
a stoãné vy‰‰í, je v nûm zapoãítáno
i tzv. nájemné, díky kterému obce 
nemusí opravy financovat ze svého
rozpoãtu a ‰etfií tedy svoje finance.
DokáÏeme se s kaÏdou obcí na ceno-
v˘ch podmínkách domluvit a v cenû
vody má právû obec nebo svazky roz-
hodující a poslední slovo. Za moÏná
je‰tû dÛleÏitûj‰í ale povaÏuji skuteã-
nost, Ïe plnû pfiebíráme odpovûdnost
za cel˘ komplexní provoz vodohospo-
dáfiské infrastruktury. Tedy nejen za
kvalitu pitné vody, parametry ãi‰tûné
vody, bezpeãnost práce, stále rozsáh-
lej‰í administrativu, atd.  Podle posled-
ní legislativy mÛÏe b˘t pokutováno pfii
provozování vodovodu ãi kanalizace
více jak 50 jednotliv˘ch ãinností v
fiádech tisícÛ, statisícÛ aÏ milionÛ ko-
run. A to je dal‰í vûc, kterou obcím na-
bízíme, a která je hlavnû v poslední 
dobû hodnû cenûna - pfievzít odpovûd-
nost.  A pfiitom samozfiejmû provozo-
vat s maximální kvalitou a logicky
vy‰‰í efektivitou, neÏ je tomu u obcí,
které si majetek provozují samy”, 
vysvûtlil Ing. Petr Fiala.
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regionech. Proã tomu tak je?
„Rozdíly jsou mnohdy zpÛsobeny
místními podmínkami - záleÏí na slo-
Ïitosti a délce vodovodu, mnoÏství
odbûru, zda voda ze zdroje teãe sa-
mospádem nebo se musí ãerpat, atd.
Ale to jsou rozdíly minimální. Hlavní
rozdíl je jin˘. Tam, kde je voda lev-
nûj‰í, neb˘vá do ceny zahrnuta Ïádná

mi firmami v tuzemsku. „Pfiedev‰ím
je tfieba zdÛraznit fakt, Ïe na rozdíl od
mnoha jin˘ch vodohospodáfisk˘ch
spoleãností jsme ryze ãeská firma.
Akcionáfii na‰í spoleãnosti jsou mûsta
a obce, ve kter˘ch se staráme o záso-
bování pitnou vodou a odpadní 
hospodáfiství. Na‰e hospodáfiské v˘-
sledky se tedy nevyváÏí do zahraniãí

formou dividend pro cizí ma-
jitele, ale zisk je zpûtnû vra-
cen do údrÏby a modernizace
stávajících vodohospodáfi-
sk˘ch zafiízení”, vysvûtlil.
„Právû díky masivním inves-
ticím do technologick˘ch 
zafiízení a do vodovodní sítû,
které jsme díky na‰í efektivitû
mohli v uplynulém období re-
alizovat, je stav vodního hos-
podáfiství, které spravuje na‰e
spoleãnost, ve velmi dobrém
stavu”, dodal. Lidé se tak 
nemusí obávat, Ïe jednoho
dne skonãí Ïivotnost vodo-
vodní sítû a nebude jak do 
jejich domovÛ vodu dopravit.

DÛleÏitá je i zodpovûdnost
za komplexní provoz

Sledovanou oblastí ve vzta-
hu k vodárnám je cena vody,
která je rÛzná v jednotliv˘ch

O vodovody se stará spoleãnost, která
zvítûzila v rámci firem v celé âR

Mezi absolutnû nejlépe hodnocené firmy v âeské republice se zafiadila na konci loÀského roku VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., jejíÏ di-
vize Boskovice zaji‰Èuje provozování vodovodÛ a kanalizací na Blanensku a Boskovicku. Spoleãnost zvítûzila v celostátní soutûÏi o Národní cenu za
spoleãenskou odpovûdnost a udrÏiteln˘ rozvoj. ZároveÀ získala mezinárodní ocenûní v oblasti kvality a to certifikát EFQM. Vedení spoleãnosti pfievza-
lo Cenu ve ·panûlském sále PraÏského hradu.  O tom, Ïe se jedná o mimofiádnû prestiÏní ocenûní, svûdãila úãast ãelních státních pfiedstavitelÛ; pfií-
tomen byl prezident republiky Milo‰ Zeman, pfiedseda vlády Bohuslav Sobotka, pfiedseda Senátu Milan ·tûch, ministfii Jan Mládek, Michaela
Marksová, Richard Brabec a dal‰í v˘znamné osobnosti. Hodnocení firem probíhalo podle modelu „Committed to Sustainability”, vytvofieného
Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s platformou Organizace spojen˘ch národÛ UN Global Compact. „Hodnocení je tak
plnû kompatibilní s nejnovûj‰ími svûtov˘mi standardy”, uvedl fieditel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEâNOSTI, a.s., divize Boskovice Petr Fiala.

Ing. Petr Fiala, 
fieditel VAS, divize Boskovice


