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Základní údaje
OBCHODNÍ JMÉNO:  STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

DATUM VZNIKU:  11. listopadu 1994

VZNIK: STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zajišťuje od 1. dubna 2000
na základě dlouhodobých smluv provozování vodohospodářské 
infrastruktury Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., Statutárního 
města Olomouce a dalších měst a obcí olomouckého regionu.
Od 1. března 2006 zajišťuje na základě dlouhodobých smluv provozování 
vodohospodářské infrastruktury města Prostějova a dalších měst a obcí 
prostějovského regionu. Během roku 2007 proběhla fúze se společností 
Zlínská vodárenská, a.s., a tak od 1. ledna 2007 zajišťuje Společnost
na základě dlouhodobých smluv provozování vodohospodářské 
infrastruktury i na území okresu Zlín.

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  618 59 575

 Společnost zapsána v OR vedeném Krajským 
 soudem v Ostravě – oddíl B, vložka 1943

DIČ: CZ618 59 575

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:  115 901 000 Kč 

AKCIONÁŘ:  VEOLIA VODA S.A.     100 %

SÍDLO SPOLEČNOSTI: Olomouc, Tovární 41, PSČ 772 11
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OrgányOrgány
akciovéakciové
společnostispolečnosti
k 31. 12. 2007k 31. 12. 2007

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp  předseda představenstva

Ing. Ota Melcher člen představenstva

Ing. František Krmášek člen představenstva

Etienne Petit člen představenstva

Ing. Martin Bernard, MBA člen představenstva

DOZORČÍ RADA
RNDr. Ivan Kosatík    předseda dozorčí rady

Ing. Martin Tesařík člen dozorčí rady

Vladimír Šincl člen dozorčí rady

Ing. Petr Schinneck člen dozorčí rady

Philippe Guitard člen dozorčí rady

RNDr. Tomáš Paclík člen dozorčí rady

Ing. Jiří Suchánek člen dozorčí rady

Ing. Jan Tesař člen dozorčí rady

Ing. Josef Šverma člen dozorčí rady

VÝKONNÉ VEDENÍ 
Ing. Martin Bernard, MBA generální ředitel 

Ing. Petr Tejchman finanční a obchodní ředitel

Ing. Petr Šindler provozní ředitel

Ing. Miroslav Marčík technický ředitel 
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Klíčové údaje
Obrat společnosti: 1 027 892 tis. Kč

Hospodářský výsledek: 79 269 tis. Kč

Počet zaměstnanců: 600

Počet obsluhovaných obyvatel: 413 tis. obyvatel

Výroba vody: 26 571 tis. m3 

Ztráty vody: 23,13  %  

Množství vyčištěné OV: 35 599 tis. m3

Počet havárií na vodovodní síti: 1 476

Počet havárií na kanalizační síti: 231
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Editorial generálníhoEditorial generálního
řediteleředitele

Vážení obchodní přátelé,

předkládám Vám výroční zprávu spo-
lečnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a. s. (dále jen „Společnost“). 
Tato zpráva Vám přináší ucelený pře-
hled o činnosti a hospodaření Společ-
nosti za rok 2007.

Rok 2007 byl již osmým rokem exis-
tence. Společnost od 1. ledna 2007 
rozšířila svou provozní působnost 
fúzí se společností Zlínská vodáren-
ská, a.s., která zajišťovala činnosti 
spojené s provozováním vodovodů a 
kanalizací 157 tisícům občanů a or-
ganizací na území okresu Zlín. Fúzí 
došlo k významnému posílení posta-
vení Společnosti na Moravě a ve sku-
pině Veolia Voda ČR. 

Hlavními přínosy fúze jsou: posílení 
finanční situace pro realizaci nezbyt-
ných investic, zvýšení efektivity pro-
vozování vodárenské infrastruktury a 
posílení synergických efektů, které z 
fúze vyplývají. Očekáváme také lepší 
využití provozních prostředků. 

Kromě hlavních provozních a nájem-
ních smluv se společnostmi Vodohos-
podářská společnost Olomouc, a.s., 
Statutární město Olomouc, Vodovo-
dy a kanalizace Prostějov, a.s., Vodo-
vody a kanalizace Zlín, a.s. a Městem 

Uničov má Společnost další smlouvy 
na nájem a provozování vodohospo-
dářského majetku s obcemi a svazky 
obcí na Olomoucku, Prostějovsku a 
Zlínsku a smlouvy na provozování 
menších vodohospodářských děl.

Ekonomické výsledky Společnosti lze 
hodnotit jako velmi dobré. Společ-
nost splnila všechny hlavní ukazatele 
plánu a stanovené cíle. I letos stál v 
centru naší pozornosti zákazník, jeho 
potřeby,  informovanost a jeho spo-
kojenost s našimi službami. 

Klíčovým prvkem úspěšnosti Společ-
nosti jsou kvalifikovaní zaměstnanci, 
kteří i letos dokázali svou profesiona-
litu a výkonnost. V rámci vzdělávacích 
programů Společnost pokračovala ve 
spolupráci s Institutem environmen-
tálních služeb, a.s., který zajišťuje 
ucelený a moderní systém firemního 
vzdělávání.

Dovolte mi, abych poděkoval všem 
spolupracovníkům, představenstvu 
i dozorčí radě a obchodním partne-
rům za spolupráci. Děkuji za důvěru 
také smluvním partnerům z řad měst 
a obcí a věřím, že si tuto důvěru za-
sloužíme i v příštích letech. 

Rok 2008 bude ve znamení pokra-
čování ve slučování systémů a řízení 
Společnosti a sjednocení fungování 
provozů na Olomoucku, Prostějovsku 
i Zlínsku. Věřím, že to bude rok úspěš-
ný, poněvadž to bude rok kdy naše 
společnost začne působit pod ná-
zvem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Ing. Martin Bernard, MBA 
generální ředitel
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Organizační stuktura
k 31. 12. 2007
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Úsek GŘ

Úsek OFŘ Úsek TŘ Úsek PŘ Úsek ŘSR

Asistent PR

Sekretariát GŘ

Útvar ISM

Personální oddělení

Útvar Finance Útvar Laboratoře Provoz Zlín PV

Provoz Zlín OV

Útvar IČ Olomouc

Útvar Správa
a specialistéÚtvar IT

Útvar Plán

Útvar Nákup

Útvar Zákazníci Útvar IČ Zlín

Provoz Olomouc PV

Provoz Olomouc OV

Provoz Dispečink

Útvar Provozně technický

Oddělení Smlouvy

Oddělení GIS

Středisko ČOV Středisko ČOV

Středisko KanalizaceStředisko Kanalizace

Středisko Rozvod
vody Zlín

Středisko Rozvod
vody Olomouc

Středisko Rozvod
vody Slavičín

Středisko Rozvod
vody Prostějov

Středisko Výroba vody Středisko Výroba vody

Oddělení Odečty Zlín

Oddělení TPČ

Oddělení Energetika,
doprava, správa

Oddělení Faktury

Oddělení Odečty
Olomouc



PřístupPřístup
k zákazníkovik zákazníkovi
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Jedním z hlavních cílů Společnosti 
je přiblížit se co nejvíce potřebám 
zákazníků, svým profesionálním pří-
stupem naslouchat a přizpůsobit se 
jejich přáním a vytvářet se zákazníky 
solidní a dlouhodobé vztahy.  

V roce 2007 proběhl průzkum spoko-
jenosti zákazníků, zpracovaný nezá-
vislou firmou, s cílem zjistit údaje o 
názorech odběratelů na Společnost 
a získat podněty pro zlepšování slu-
žeb. Přínosem pro dobré a příjemné 
jednání se zákazníkem jsou i nově 
vytvořené a poskytované propagační 
materiály a letáky s potřebnými in-
formacemi. 

Abychom se k zákazníkům ještě 
více přiblížili, umožňujeme našim 
odběratelům nahlášení, na základě 
poskytnutí potřebných údajů, zvý-
šení či snížení záloh SIPO telefonic-
kou formou. Dále jsou na webových 
stránkách Společnosti vyvěšeny jak 

používané tiskopisy, tak i další aktu-
ální informace o produktu, umožňu-
jící lepší informovanost zákazníka a 
rychlejší komunikaci.

Cílem řízení smluvních vztahů je 
uzavření a dodržování formálně plat-
né smlouvy dle standardu Společ-
nosti při respektování legislativních 
pravidel, odpovídajícím konkrétním 
podmínkám v místě poskytování 
služby a oprávněným požadavkům 
zákazníka. Na zákaznickém centru je 
při osobním kontaktu se zákazníkem 
(pokud nejsou žádné technické pro-
blémy) provedena okamžitá změna 
vlastníka a následně uzavřena a po-
depsána smlouva. Při stížnostech a 
reklamacích je zákazník obeznámen 
s tím, že veškeré podané reklamace 
a stížnosti jsou řádně evidovány, a 
také důsledně řešeny v co nejkratším 
možném termínu.

NOVÉ SLUŽBY
PRO ZÁKAZNÍKY
V průběhu celého roku 2007 
probíhala akce registrování od-
běratelů na službu SMS INFO. 
Prostřednictvím této služby 
bude Společnost poskytovat 
zájemcům z řad zákazníků 
aktuality z oblasti pitné a od-
kanalizované vody, informace 
o odstávkách vody z důvodu 
havárií a plánovaných oprav. 
Registrace zákazníků je možná 
pomocí registračního formu-
láře na webových stránkách 
www.voda-info.cz nebo pomo-
cí služby Call me Back, kde zá-
kazníka zaregistruje operátor. 

I letos vydala Společnost dvě 
čísla zákaznického magazínu 
Voda pro Vás, který byl distri-
buován do každé domácnosti 
v regionech, kde působí. Časo-
pis přinesl kromě informace o 
nové službě SMS INFO i řadu 
aktuálních informací o služ-
bách Společnosti, informace 
o úpravě a kvalitě dodávané 
pitné vody a odvádění a čištění 
odpadních vod. 

SLUŽBY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA
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SLUŽBY 
ZÁKAZNICKÉHO 
CENTRA V ČÍSLECH
• Za rok 2007 bylo zazname-
náno více než 17 tis. osobních, 
22 tis. telefonických, korespon-
denčních a elektronických kon-
taktů se zákazníky.

• Ke konci roku 2007 evidova-
la Společnost ve své databázi
71 895 odběrných míst, která 
byla odečítána a fakturována
v pravidelných měsíčních, polo-
letních a ročních cyklech.

• Z toho je 93,9 % odběrných 
míst s dodávkou pitné vody, 
63,4 % s odváděním odpadních 
vod včetně 3,3 % odběrných 
míst se srážkovou vodou.

Zpětnou vazbu od zákazníků smě-
rem ke Společnosti měl v roce 2007 
monitorovat mimo jiné průzkum 
spokojenosti zákazníků. 

Celorepublikový průzkum spokoje-
nosti zákazníků se uskutečnil na pře-
lomu září a října roku 2007. Průzkum 
proběhl ve všech dceřiných společ-
nostech VEOLIA VODA ČESKÁ RE-
PUBLIKA, a.s., tedy ve vodohospodář-
ských společnostech působících na 
území Prahy, středních a severních 
Čech, Plzně, jižních Čech, Olomouce 
a Zlína. 

Tato anketa má ve společnosti VE-
OLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
již tradici. Letos již potřetí zjišťovala 
úroveň spokojenosti spotřebitelů se 
službami ve všech regionech nezá-
vislá společnost. Průzkum probíhal 
formou telefonických rozhovorů a 
týkal se individuálních zákazníků, 
správců bytových domů a průmyslo-
vých zákazníků. 

Cílem výzkumu bylo zjistit spokoje-
nost s poskytováním služeb, s kva-

litou dodávané vody a mírou jejího 
užívání a s poskytovanými informa-
cemi a jejich úrovní. Dále pak zájem 
o tyto informace, spokojenost s řeše-
ním závad/problémů, spokojenost s 
přístupem zaměstnanců a prefero-
vaná platba za vodu. 

Stručný souhrn výzkumu spokoje-
nosti zákazníků Společnosti: 

• Vysoká celková spokojenost s úrov-
ní poskytovaných služeb 

• Pitná voda vnímána jako kvalitní 

• Profesionalita zaměstnanců 

• Spokojenost s provozními podmín-
kami zákaznického centra 

• Přehledné faktury 

• Akceptovatelné způsoby plateb 

Společnost by touto cestou ráda po-
děkovala svým zákazníkům za proje-
venou důvěru, kterou se bude snažit 
nejen nezklamat, ale ještě lépe na-
plňovat očekávání a potřeby svých 
zákazníků.

ANKETA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

7,65 %
spíš nespokojen/a

58,45 %
spíše spokojen/a

2,1 %
zcela nespokojen/a

Jak jste celkově spokojen/a
s kvalitou pitné vody?

31,8 %
velice spokojen/a

21,15 %
Ne

Používáte vodu z kohoutku na pití?

78,85 %
Ano
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PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI
• V roce 2007 bylo uzavřeno 1 248 
nových smluv o dodávce pitné vody, 
resp. odvádění odpadních vod.

• V průběhu roku 2007 bylo prove-
deno 125 tis. pravidelných odečtů 
odběrných míst.

• Bylo vystaveno a odesláno 159 tis. 
faktur za vodné a stočné. 

• Na konci roku Společnost evidovala 
56 988 smluvních zákazníků, z toho 
50 562  obyvatelstvo, 1 573 bytové 
domy a družstva a 4 853 ostatní od-
běratelé (podniky, živnostníci, státní 
správa apod.).  

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.                     Výroční zpráva 2007

5,55 %
spíš nespokojen/a

64,2 %
spíše spokojen/a

1,45 %
zcela nespokojen/a

Jak jste celkově spokojen/a
s úrovní poskytovaných služeb Vašeho dodavatele 

pitné vody a provozovatele kanalizace?

28,8 %
velice spokojen/a



ZodpovědnostZodpovědnost
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Lidské zdroje
K 31. 12. 2007 byl fyzický stav za-
městnanců 600, což představuje 
výchozí stav při posouzení efektu 
optimalizace společnosti STŘEDO-
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

V průběhu roku 2007 bylo přijato do 
pracovního poměru 49 zaměstnan-
ců a rozvázáno bylo celkem 63 pra-
covních poměrů, což svědčí o sku-
tečnosti, že již v průběhu roku 2007 
byly prováděny přípravné kroky
k optimalizaci počtu zaměstnanců. 

Rok 2007  se celý nesl ve zna-
mení příprav fúze STŘEDOMO-
RAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. a 
Zlínské vodárenské, a.s., jejíž 
právní účinky nastaly k 31. 12. 
2007.  V oblasti lidských zdrojů 
to přineslo řadu organizačních 
opatření a zejména nutnost 
optimalizace počtu zaměst-
nanců v takto rozšířené Spo-
lečnosti, jak dokumentují níže 
uvedené údaje. Veškeré infor-
mace jsou již uváděny za obě 
společnosti dohromady. Vzhle-
dem k této skutečnosti údaje 
nebudou srovnávány s vývo-
jem minulých let, ale budou 
sloužit jako výchozí stav pro 
porovnání vývoje Společnosti 
v dalších letech.

Jen ve dvou případech šlo o zrušení 
pracovního poměru ze strany za-
městnavatele z důvodu neuspokoji-
vých pracovních výsledků.

K 31. 12. 2007 pracovalo ve zfúzova-
ných společnostech 454 mužů a 146 
žen, což v procentuelním vyjádření 
činí  75,7 % ku 24,3 %. Z hlediska vě-
kové struktury převažují ve Společ-
nosti vyšší věkové kategorie. Průměr-
ný věk zaměstnanců činí  46 roků. 

Struktura zaměstnanců
podle délky zaměstnání

do 5 let 6 - 10 let 11 - 20 let 21 a více

126

111108

255
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Věková struktura zaměstnanců

do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 55 let 56 - 60 let více než 60 let

41

150
193

92 95

29



Program „Sequoia“
Již čtvrtým rokem byli zaměst-
nanci osloveni v rámci projektu 
spoření prostřednictvím za-
městnaneckých investičních 
fondů Veolia Environnement 
– Sequoia. Účast zaměstnanců 
na této formě spoření se již pře-
houpla přes 95 % a průměrný 
vklad na jednoho účastníka pře-
sáhl částku 5 450 Kč. Výsledek je 
velmi dobrý i z toho důvodu, že 
investovaná částka na jednoho 
účastníka proti minulým letům 
podstatně vzrostla, což proka-
zuje vzrůstající důvěru v tento 
druh spoření.

Péče o zaměstnance – 
Sociální oblast
Využívání sociálních výhod umožňu-
je čerpání sociálních nákladů Spo-
lečnosti. V roce 2007 bylo čerpáno 
z těchto nákladů 2 590 tis. Kč, což je 
v průměru více než 4 300 Kč na jed-
noho zaměstnance. Čerpaná částka 
byla použita zejména na  rehabilita-
ci zaměstnanců, příspěvky na stra-
vování, dále na rodinnou a dětskou 
rekreaci a zbývající část pokryla pří-
spěvky na sportovní a kulturní vyžití 
a na dary při životních a pracovních 
jubileích. 

Penzijní připojištění
Všem, kteří projevili zájem a v roce 
2007 měli penzijní připojištění, 
Společnost dle přijatých pravidel 
přispívala na tento druh pojištění. 
Příspěvek na penzijní připojištění 
byl vyplácen 533 zaměstnancům, 
což činí téměř 90 % celkového stavu 
zaměstnanců za rok 2007. Byla vy-
placena částka přesahující 2 055 tis. 
Kč a průměrný měsíční příspěvek za-
městnavatele tedy činil 321 Kč.

Interní komunikace
Dlouhodobým cílem Společnosti je vytváření pocitu sounáležitosti zaměstnan-
ců ke Společnosti a prostřednictvím spokojených zaměstnanců mít spokojené 
zákazníky.

V olomoucko-prostějovské části byl v roce 2007 nejdůležitějším nástrojem vnitř-
ní komunikace intranet, který se stává stále důležitějším nástrojem komunikace 
a řízení. Ve zlínské části byl stejně důležitým nástrojem vnitřní komunikace pod-
nikový časopis Voda je život, který vychází čtyřikrát do roka. K vytváření  poci-
tu sounáležitosti zaměstnanců ke skupině Veolia Voda přispívá i stejnojmenný 
magazín, distribuovaný všem zaměstnancům poboček společnosti Veolia Voda
v České republice, a to čtvrtletně. 

Další informace se k zaměstnancům dostávaly elektronickou poštou, pomocí ná-
stěnek na provozech, a také díky pravidelným setkáváním vedení se zaměstnanci. 
Vedení společnosti spolu s odborovou organizací zorganizovalo několik setkání: 
ples zaměstnanců SMV, den dětí, cyklo a turistický zájezd na Vodohospodářskou 
padesátku a výměnné exkurze na provozech bývalé ZLV pro zaměstnance. 
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Vzdělávání zaměstnanců
K důležité oblasti péče o lidské zdro-
je Společnosti patřilo i v tomto roce 
vzdělávání. Velká pozornost byla vě-
nována programům zaměřeným ze-
jména na profesní růst, udržování a 
prohlubování znalostí v příslušných 
oborech a v neposlední řadě na bez-
pečnost a ochranu zdraví všech za-
městnanců při práci. 

V roce 2007 dosáhly náklady na 
vzdělávání a zároveň tedy na celko-
vé zvyšování kvalifikace zaměstnan-
ců cca 2 370 tis. Kč. Různorodých 
vzdělávacích akcí nebo periodických 
školení se zúčastnili téměř všichni 
zaměstnanci. Z těchto výdajů bylo 
věnováno 18,6 % ze zákona povin-
ným školením, více než 19 % jazyko-
vým kurzům a zbývajících přes 60 % 
zvyšování odborné kvalifikace. 

Naši zaměstnanci absolvovali během 
roku 2007 více než 2400 školení, od-
borných konferencí a seminářů. Ná-
vštěvy těchto akcí jsou Společností 
podporovány, poněvadž prohlubují 
odborné znalosti a profesionální roz-
hled zaměstnanců. Hlavním partne-
rem pro tuto oblast byl Institut envi-
ronmentálních služeb (IES). 

V roce 2007 se zaměstnanci Společ-
nosti prostřednictvím Institutu envi-
ronmentálních služeb, a. s. účastnili 
kurzů vedoucích k profesionálnímu 
přístupu k zákazníkům, například 
rozvoj komunikačních dovedností, 
ale také jazykových či manažerských 
dovedností. Již loni byl zahájen pro-
jekt řízení, hodnocení a motivace 

pracovního výkonu zaměstnanců 
pomocí hodnotících pohovorů. Me-
todického semináře k tomuto pro-
jektu se zúčastnili všichni zaměst-
nanci z úrovně manažerů, vedoucích 
a také část specialistů. 

V rámci systematického zvyšování 
kvalifikace zaměstnanců proběhl i 
kurz zaměřený na utužení a prohlou-
bení počítačových dovedností pro 
střední úroveň řízení, zúčastnili se 
jej vedoucí středisek a oddělení a mi-
stři. Kurz byl pokračováním loňského 
kurzu základů PC programů.  

Z celkových nákladů na vzdělávání 
bylo použito více než 50 % na vzdě-
lávací akce pořádané Institutem en-
vironmentálních služeb Praha, který 
má vytvořen ucelený a moderní sys-
tém firemního vzdělávání a systema-
tického zvyšování kvalifikace všech 
pracovníků skupiny Veolia Voda. 

Do oblasti prohlubování a rozšiřo-
vání odborných vědomostí patří i 
dlouholetá spolupráce vedoucích 
pracovníků Společnosti s odbornými 
skupinami  ve Sdružení oboru vodo-
vodů a kanalizací ČR – SOVAK. Své 
zastoupení máme v následujících 
odborných skupinách:

• odborná komise pro technickou 
   normalizaci

• odborná komise pro čistírny 
   odpadních vod

• odborná komise pro úpravny vod

• odborná komise GIS – geografický 
   informační systém

Zvyšování hodnoty 
Pro dosažení strategických cílů 
Společnosti byla stejně jako v 
předchozích letech  použita 
metoda zvyšování hodnoty, 
která je motivační silou všech 
vedoucích  a odborných za-
městnanců a vybraných sku-
pin – týmů zaměstnanců Spo-
lečnosti.

Do této metody byli v roce 
2007 zapojeni všichni ředitelé 
Společnosti, manažeři provozů 
a útvarů, vedoucí středisek a 
oddělení, specialisté  a  vybra-
né týmy zaměstnanců v rámci 
skupinových ukazatelů zvyšo-
vání hodnoty. 
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VODNÍ KUFŘÍK

Společnost postupně předala ško-
lám dohromady více než stovku 
metodických  pomůcek „Vodní kuf-
řík - Tajemství vody“ na území na 
kterém od roku 2007 působí. Dopl-
ňování materiálů do kufříků probí-
há pravidelně jednou za dva roky a 
nákup i distribuce pomůcek je pro 
školy zcela zdarma. Společnost tak 
vyjadřuje svou podporu ekologické-
mu vzdělávání žáků v regionu.

KROK DO ŽIVOTA

Společnost se zapojila do dlouhodo-
bého projektu Nadačního fondu Ve-
olia „Krok do života“. Tento projekt je 
zaměřen na pomoc mladým lidem 
při prvních krocích po odchodu z 
dětského domova a snahu usnadnit 
začátky jejich samostatného života. 
V roce 2007 pokračovaly projekty 
nastartované v předchozím roce. Na 
Olomoucku byl do Kroku do života 
zařazen Roman Hájek - v současnos-
ti úspěšně studující obor informač-
ní technologie na UP v Olomouci, a 
na Zlínsku Aneta Zaoralová a Lucie 
Seďová - které již pracují. 

Akce pořádané spolu s Nadačním fondem Veolia

VODIČKA

Velkému zájmu dětí se těšil další roč-
ník internetové soutěže s profeso-
rem Vodičkou, vyhlášené Nadačním 
fondem Veolia. V rámci celé České 
republiky se soutěže zúčastnilo 228 
školních kolektivů. Do soutěže na 
střední Moravě se přihlásilo 27 tříd 
dětí ve věku od 8 do 11 let. S plným 
počtem bodů soutěž ukončilo 9 tříd 
a vítězem regionálního kola se stala 
třída 7.A ze ZŠ Uničov. Do soutěže 
na Zlínsku se přihlásilo 10 tříd zá-
kladních škol. S plným počtem bodů 
soutěž ukončilo 6 tříd a vítězem zlín-
ského kola se stala 7.A ZŠ Slovenská, 
Zlín. Vítězné třídy získaly od Společ-
nosti dárkový poukaz na jednodenní 
výlet. Hlavní poslání soutěže bylo 
naplněno: děti v soutěži získaly zá-
kladní informace o vodě a naučily 
se samostatně pracovat s různými 
zdroji informací.
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 „MASKY KOLEM SVĚTA“

Soutěž nazvanou „Masky kolem svě-
ta“ uspořádala společnost Veolia Envi-
ronnement pod záštitou Francouzské 
komise pro UNESCO. Do mezinárodní 
soutěže se zapojilo celkem 25 zemí. 
Děti ve věku 8 – 11 let tak měly za 
úkol napsat krátký příběh „já jsem 
země“ ilustrující význam vztahu mezi 
člověkem a přírodou a namalovat ob-
rázek masky, která tento příběh vy-
práví. Průvodcem v soutěži byl dětem 
zápisník plný informací a nápadů, v 
němž děti skrze legendy, mýty, zvyky 
a rituály poznaly charakteristické čin-
nosti pro národy různých světadílů. 
Svůj projekt pak musely obhájit před 
porotou. V olomouckém kole poro-
ta označila za vítěze 2.B ZŠ Tererova, 
Olomouc. Ve zlínském kole soutěže 
vyhrála 4. třída ze ZŠ Žlutava u Zlína. 
Projekty nejúspěšnějších tříd z každé 
země byly v prvním červnovém týdnu 
vystaveny v Paříži.

„NEJLEPŠÍ LABORANT 2007“

Již tradičně proběhla začátkem škol-
ního roku Soutěž o Nejlepšího la-
boranta 2007 pro žáky II. stupně 
základních škol. Do soutěže se přihlá-
silo 15 družstev z desíti škol na Zlín-
sku. Po napínavém boji se vítězem v 
první kategorii, tedy žáků 6. a 7. tříd, 
se stalo družstvo 7. tř. ZŠ Napajedla 
II.  Ve druhé kategorii žáků 8. a 9. tříd 
zvítězilo družstvo 9.D ZŠ Luhačovice. 
Vždy tříčlenné družstvo předstoupi-
lo před porotu a vylosovalo si jeden 
ze čtyřiceti možných pokusů. Tento 
pokus provázený mluveným slovem 

Akce Společnosti v regionech působení

SPONZORSKÉ A VZDĚLÁVACÍ 
AKCE

Po celý rok  pořádala Společnost 
exkurze pro žáky a studenty 
středních a vysokých škol. Ex-
kurze probíhaly především na 
těchto vodárenských zaříze-
ních: ČOV Olomouc, UV Čer-
novír a parní čerpací stanice 
Chválkovice u Olomouce, ČOV 
Prostějov, ČOV Zlín-Malenovice, 
UV Klečůvka u Zlína, UV Tluma-
čov u Otrokovic a UV Ludkovi-
ce u Slavičína. Žáci a studenti 
zde měli možnost seznámit se 
s technologickými procesy a v 
diskusi s odbornými pracovníky 
získat zajímavé informace. Spo-
lečnost již dlouhodobě spolu-
pracuje s Moravskou filharmo-
nií a pořádá výchovné koncerty 
pro děti a rodiče v Olomoci. 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ 
AKCE

Společnost věnuje pozornost 
kulturnímu a uměleckému dění 
v regionu. V tomto roce podpo-
řila mnoho významných spo-
lečenských akcí, kterými jsou 
např. Francouzské kulturní dny 
v Olomouci nebo mezinárod-
ní hudební festival Dvořákova 
Olomouc, který se konal pod 
záštitou primátora města Olo-
mouce a za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

V průběhu roku Společnost rov-
něž zaměřila svou pozornost 
na několik společenských akcí 
s charitativním posláním či za-
měřením na aktivity dětí a mlá-
deže.

předvedli žáci tříčlenné porotě. Dru-
hou částí soutěže byla prezentace 
volného pokusu, který si družstvo 
samo připravilo. Hodnotilo se opět 
provedení pokusu a jeho zajímavost. 
Kromě laboratorní části se hodnotil i 
mluvený projev každého družstva a 
jeho prezentační schopnosti. 

HANÁCKÉ SLAVNOSTI

Jako každý rok i letos se Společnost 
zapojila do akce oblíbené u široké 
veřejnosti. Na Hanáckých slavnos-
tech v Náměšti na Hané uspořádala 
dětskou pěveckou soutěž „Zpívejte s 
Viktorem“, kterou moderovala Míša 
Dolinová. Před samotnou soutěží 
proběhla 3 předkola, ze kterých bylo 
vybráno 20 soutěžících, kteří v neděli 
26. srpna vystoupili v náměšťském zá-
meckém areálu. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích: 6-10 let, 11-15 let a 16-20 
let. Vítězové obdrželi hodnotné ceny, 
byli odměněni diplomem a všichni 
zúčastnění obdrželi čestné uznání a 
ceny útěchy. Návštěvníci Hanáckých 
slavností využili informačního cen-
tra a Vodního baru Společnosti, u 
kterého se mohli občerstvit vodními 
drinky a informovat o stavu vodních 
zdrojů na Olomoucku, kvalitě pitné 
vody, její tvrdosti či barvě - této mož-
nosti bylo bohatě využito.

DEN ZEMĚ A BAMBIRIÁDA VE ZLÍNĚ

Vodní bar se ve Zlíně představil hned na dvou akcích. První z nich byl Den Země, 
který již tradičně pořádá město Zlín a druhou akcí byla dvoudenní Bambiriáda. 
Během obou akcí se kolemjdoucím nabízely vodní drinky a informační materiály 
o vodě. Nechyběly ani letáčky vyzývající spotřebitele, aby se zaregistrovali do sys-
tému SMS INFO. Děti, které se akcí na náměstí zúčastnily a namalovaly obrázky, 
získávaly drobné ceny. 



18/19

InovaceInovace

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.                     Výroční zpráva 2007



PROVOZ

Pitná voda
V oblasti Zlínska byly provedeny sta-
vební rekonstrukce administrativní 
budovy Slavičín, fasáda na ÚV Tluma-
čov, stavební objekty na ÚV Klečůvka 
včetně plynofikace kotelny (náhrada 
za kotelnu na LTO). Na vodovodní síti 
byly zrekonstruovány vodovody Zád-
veřice, Kostelec ul. Májová a Lázeň-
ská, Otrokovice – Baťov, přivaděč na 
ČS Žlutava, výtlak z ÚV Štítná na VDJ 
Štítná, propojení vodovodu Kudlov 
- Švambovce. Dále byla provedena 
rekonstrukce čerpací techniky na ČS 
Štěrkoviště a ČS Napajedla.

V oblasti Olomoucka byla provedena 
sanace stropů akumulačních komor 
na ÚV Příkazy, rekonstrukce střech 
na ÚV Příkazy. V rámci výstavby rych-
lostní komunikace R 35 byla prove-
dena přeložka přivaděče DN 800, to 
samé pak v rámci výstavby bytového 
komplexu na ulici Okružní v Olomou-
ci. Z dalších akcí pak lze zmínit rekon-
strukci technologie na VDJ Přáslavice, 
dále pak rekonstrukce vodovodních 
řadů v Olomouci - ulice Aksamito-
va, U Výpadu, Michalské stromořadí, 
U Stavu, U Botanické zahrady, Třída 
Svobody, Legionářská.

V neposlední řadě byly provedeny re-
konstrukce uzávěrů na hlavních vo-
dovodních řadech v ulicích Okružní, 
Studentská x Legionářská, Foerste-
rova x Dvořákova, Foersterova x Na 
Chmelnici, Hněvotínská x Stupkova 
a rekonstrukce podchodů na ulicích 
Schweitzerova,  Albertova x Hněvo-
tínská a Arbesova.

Odpadní voda
V oblasti Zlínska byla rekonstruována 
čerpací technika u kanalizační čerpací 
stanice Zlín - Mladcová 3 a vybudová-
na kanalizace Valašské Klobouky – ul. 
U Váhy. V rámci inovace technického 
stavu strojně-technologických zaříze-
ní ČOV byla provedena na ČOV Zlín 
rekonstrukce pojezdových mostů čtyř 
dosazovacích nádrží, vstupní šneko-
vé čerpací stanice a nově realizován 
oplach dvou dešťových zdrží. Stávající 
řídící systém ČOV byl doplněn o tři on-
line analyzátory odpadních vod.

V oblasti Olomoucka byla na ČOV Olo-
mouc provedena výměna a zateplení 
plynového potrubí mezi vyhnívacími 
nádržemi a kompresorovnou a gene-
rální oprava generátorů a spalovacích 
motorů Jenbacher. Na kanalizaci měs-
ta Olomouce byla dokončena I. etapa 
rekonstrukce kanalizace v ulici U Bota-
nické zahrady a Zamenhofova, rekon-
strukce odlehčovací komory OK3D, 
sběrače D a stoky DIII v ulici Babičkové 
v rámci projektu  Morava - Olomouc, 
rekonstrukce kanalizace v ulici De-
nisova – Pekařská, byla vybudována 
odlehčovací stoka OK2B na sběrači B 
v Olomouci - Hejčíně, nová kanaliza-
ce v ulici Požárníků. Probíhala rovněž 
rekonstrukce a dobudování kanaliza-
ce města Olomouce v rámci Fondu 
soudržnosti, výstavba kanalizace v 
Radíkově a rekonstrukce kanalizace v 
ulici Legionářská. V Mariánském Údolí 
byla provedena rekonstrukce úseku 
kanalizace v ulici Smetanová a zahá-
jena byla rozsáhlá rekonstrukce ČOV 
Mariánské Údolí. 
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INFORMATIKA
V  roce 2007 došlo k významné změ-
ně v zabezpečení správy výpočetní 
techniky a informačních systémů 
v rámci Společnosti. Od 1. 4. 2007 
přešli jednotliví specialisté IT do ser-
visní organizace Solutions and Ser-
vices, a.s. (dále jen SaS), která na zá-
kladě SLA (Service Level Agreement) 
smlouvy převzala zprávu a údržbu 
veškeré výpočetní techniky a infor-
mačních systémů. Přes počáteční 
nedůvěru jednotlivých uživatelů, zda 
bude zajištěna stejná úroveň služeb 
se spolupráce mezi Společností a SaS 
ustálila na velmi dobré úrovni. Velice 
krátké době již nebyl žádný rozdíl 
mezi kvalitou a rychlostí služeb IT 
poskytovaných před a po změně. 

Druhou významnou událostí bylo 
zahájení prací na propojení počíta-
čových sítí STŘEDOMORAVSKÉ VO-
DÁRENSKÉ, a.s. a Zlínské vodárenské, 
a.s., které se v rámci fúze obou spo-
lečností měly ke konci roku sjednotit. 
V rámci přípravných prací byl prona-

jat spoj mezi uvedený lokalitami, při-
praveny servery pro stěžejní aplikace 
ZIS (Zákaznický Informační Systém)
a FIS (Firemní Informační Systém). 
Současně byly ve spolupráci s doda-
vateli zahájeny práce na sjednocení 
databází. Přes nemalé obtíže, které 
se v průběhu příprav vyskytly byl v 
listopadu úspěšně ukončen testova-
cí provoz IT infrastruktury a její pře-
dání dodavatelům jednotlivých IS k 
další etapě testování sjednocených 
aplikací. 

Celkově byl rok 2007 v oblasti IT vel-
mi náročný a značně prověřil znalos-
ti i psychickou odolnost jednotlivých 
pracovníků IT. Podařilo se úspěšně 
změnit způsob provozu IT, sjednotit 
počítačové sítě dvou samostatných 
firem a připravit podmínky pro další 
projekty v roce 2008. Jedním z nich 
bude například nový GIS (Geografic-
ký Informační Systém), který byl ke 
konci roku zahájen analýzou aktuál-
ního stavu v regionech. 

TECHNICKÝ ÚSEK - 
GIS 
Na oddělení GIS byla zpraco-
vána geodetická zaměření, 
která byla dodávána v digitální 
podobě, dále byly zapracovány 
do GISu připomínky z provozů. 
Olomouc - pokračovaly prá-
ce na zapracování zbývajících 
částí stokové sítě, ve spoluprá-
ci s vlastníky vodárenské infra-
struktury probíhalo zaměřo-
vání tras vodovodních řadů a 
stokových sítí v oblastech, kde 
chybělo geodetické zaměření. 
Zlín - pro oddělení GIS byla po-
řízena stanice GPS pro přesné 
zaměřování. Pomocí této sta-
nice byly  provedeny pasporty 
vodovodu v intravilánech obcí, 
především na Luhačovicku a 
Slavičínsku. Na oddělení GIS 
byly zpracovány podklady pro 
Územně analytické podklady, 
požární hydranty. Prostřednic-
tvím oddělení GIS byly předá-
vány digitální podklady pro 
projektanty, tištěny přehledné 
mapy pro provozy, zpracovány 
mapové přílohy pro Provozní 
řády. Ke konci roku byly zahá-
jeny práce na projektu nové-
ho systému GIS na platformě 
ESRI (Environmental System 
Research Institute), který by 
sjednotil různé systémy GIS 
používané Společností. 
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VÝROBA VODY
Pitná voda, kterou STŘEDO-
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
vyrábí, je distribuována pro 
166 tis. obyvatel Zlínska a pro 
247 tis. obyvatel Olomoucka a 
Prostějovska.

Na výrobě pitné vody se podílí 
především tyto úpravny vody 
a vodní zdroje:

• Úpravna vody Tlumačov ode-
bírá surovou vodu z jímacího 
území Tlumačovský les a Kva-
sice.

• Úpravna vody Klečůvka, je-
jímž zdrojem surové vody je 
vodárenská nádrž Slušovice.

• Úpravna vody Černovír ode-
bírá surovou vodu z jímacích 
území Černovír, Štěpánov, Cho-
moutov a Moravská Huzová.

• Úpravna vody Příkazy ode-
bírá surovou vodu z jímacích 
území Pňovice I, II a III a z jíma-
cího území Březová.

• Úpravna vody Hrdibořice 
odebírá surovou vodu z jímací-
ho území Hrdibořice.

• Vodní zdroje Litovel a Smr-
žice jsou vodními zdroji bez 
úpravy.

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. (dále jen SMV) je držitelem cer-
tifikátu systému kvality (QMS) dle 
ČSN EN ISO 9001 a rovněž tento 
certifikát obhajuje jedenkrát ročně 
v rámci dozorových auditů. SMV za-
počala již v roce 2006  s přípravou 
na certifikaci EMS dle ČSN EN ISO 
14 001. 

Bývalá Zlínská vodárenská, a.s. (dále 
jen ZLV), byla vlastníkem certifikátu 
ISM dle tří mezinárodně platných 
norem: ČSN EN ISO 9001 (QMS), 
ČSN EN ISO 14001 (EMS) a OHSAS 
18001. Má tedy zaveden jednot-
ný systém řízení pro oblast kvality, 
ochrany životního prostředí a bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Tento systém pravidelně -  jednou 
za rok -  obhajuje  v rámci dozoro-
vých auditů. 

Na základě rozhodnutí vedení Ve-
olia Voda sloučit obě společnosti, 

tj. ZLV a SMV, pod jeden právnický 
subjekt – společnost STŘEDOMO-
RAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen 
SMV) od 1. 1. 2008, se ukázalo jako 
efektivní  - z důvodu již zavedeného 
ISM v ZLV - zajistit zavedení EMS v 
SMV dle již ověřených a certifiko-
vaných postupů ZLV a bylo rozhod-
nuto rovněž  doplnit certifikovaný 
systém řízení v SMV  o bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, tzn. systém 
OHSAS. 

V roce 2007 tedy započaly přípravy 
na sjednocení systémů obou spo-
lečností. Stěžejním pro zavedení 
všech tří systémů do praxe bude rok 
2008, v rámci kterého musí rovněž 
pracoviště bývalé SMV a ZLV obhá-
jit již dříve udělené certifikáty dle 
zavedených standardů a zároveň se 
připravit na recertifikaci ISM  (ZLV)  
a recertifikaci QMS a certifikaci EMS 
a OHSAS (SMV) na jaře v roce 2009.
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SYSTÉM ŘÍZENÍ
Integrovaný systém managementu – ISM

Výroba vody v roce 2007
Zlínsko tis. m3 Olomoucko tis. m3

ÚV Tlumačov 4 396 ÚV Černovír 2 688

ÚV Klečůvka 4 804 ÚV Příkazy 2 789

Ostatní ÚV a vodní 
zdroje (VZ) 2 196

VZ Litovel 3 706

VZ Smržice 1 430

ÚV Hrdibořice 1 362

Ostatní ÚV a VZ 3 200

Celkem Zlínsko 11 396 Celkem Olomoucko 15 175

Celkem za společnost 26 571



SLUŽBY

PITNÉ VODY
V roce 2007 byly prováděny 
stavební a nestavební práce 
pro externí odběratele. Jejich
celkový finanční objem činil
8 560 tis. Kč, z toho provoz Olo-
mouc Pitná voda činil 3 756 tis. Kč,
provoz Zlín Pitná voda pak
4 804 tis. Kč. Jednalo se pře-
devším o práce při výstavbě 
nových vodovodních přípojek, 
přeložkách vodovodních řadů, 
práce spojené s uzavíráním a 
otevíráním vody na objednávku 
zákazníka a práce spojené s vý-
konem měřícího vozu (vyhledá-
vání poruch, vytyčování sítí).

Hospodaření s vodou v roce 2007

Zlínsko Olomoucko Celkem

Voda vyrobená (v tis. m3) 11 396 15 175 26 571

Voda předaná  (v tis. m3) 248 1 798 2 046

Voda převzatá (v tis. m3) 821 39 860

Voda k realizaci (v tis. m3) 11 969 13 416 25 385

Voda fakturovaná (v tis. m3) 8 878 10 366 19 244

Voda nefakturovaná (v tis. m3) 3 091 3 050 6 141

Ztráty vody m3/km/den/ 8,01 5,98 6,85

Ztráty vody v % 24,77 21,63 23,13

K postupnému snižování ztrát vody přispívá mj. celoroční systematický 
průzkum a pravidelná údržba vodovodní sítě. V roce 2007 bylo preventivně 
prověřeno 1 025,8 km provozované vodovodní sítě.

Zlínsko Olomoucko Celkem

Délka vodovodní sítě (km) 1 044 1 222 2 266

Délka přípojek (km) 318 363 681

Počet vodovodních přípojek 32 944 31 979 64 923

Počet vodoměrů 31 173 34 828 66 001

Počet vodojemů 110 57 167

Kapacita vodojemů  (m3/ den) 68 827 87 998 156 825

Počet čerpacích stanic 72 57 129

Počet vyměněných vodoměrů 3 469 ks 7 200 ks 10 669 ks

Vodovodní síť o délce 2 948 km včetně vodovodních přípojek, kterou Spo-
lečnost provozuje, vyžaduje pravidelnou údržbu. Společnost zabezpečuje 
rovněž výměny a opravy vodoměrů.

Stejně jako loni byly centralizovány opravy a ověřování vodoměrů do jedno-
ho autorizovaného metrologického střediska a opravny vodoměrů v Praž-
ských vodovodech a kanalizacích, a. s.  

Na provozovaném území odstranili zaměstnanci Společnosti v roce 2007 
celkem 1 476 poruch a havárií vodovodní sítích a vodovodních přípojkách. 

V rámci preventivní činnosti vodovodní sítě bylo v roce 2007 obnoveno
3 013 m vodovodních řadů.



SLUŽBY
ODPADNÍ VODY
V roce 2007 byly provozy od-
padních vod provedeny ne-
stavební práce pro externí od-
běratele v celkovém objemu
5 586 tis. Kč (Olomoucko
4 274 tis. Kč, Zlínsko 1 312 tis. Kč).
Jednalo se především o práce 
při čištění kanalizací a kana-
lizačních přípojek, práce spo-
jené z monitoringem kanali-
zace televizním kontrolním 
systémem a práce spojené s 
vývozem jímek, septiků nebo 
domovních ČOV.

Na čistírnách odpadních vod 
byly likvidovány dovážené od-
padní vody (např. průsakové 
vody ze skládek komunální-
ho odpadu, oplachové vody z 
průmyslové příp. zemědělské 
výroby aj.). Celkem se jedna-
lo o cca 54 853 m3 odpadních 
vod (Olomoucko 36 953 m3, 
Zlínsko 17 900 m3) ve finanč-
ním objemu 2 796 tis. Kč (Olo-
moucko 2 163 tis. Kč, Zlínsko 
633 tis. Kč).
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ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Kanalizační sítí  bylo v roce 2007 celkem odvedeno a na čistírnách odpadních vod 
vyčištěno 35 599 tis. m3 odpadní vody. 

V roce 2007 Společnost provozovala 24 čistíren odpadních vod. 

Zlínsko Olomoucko Celkem

Celková délka kanalizační sítě (km) 567 515 1 082

Délka kanalizačních přípojek (km) 249 205 454 

Počet kanalizačních přípojek 21 675 18 757 40 432

Počet provozovaných čerpacích stanic 26 65 91

Počet zařízení na čištění odpadních vod 10 14 24

Zlínsko tis. m3/rok Olomoucko tis. m3/rok

ČOV Zlín 9 441 ČOV Olomouc 12 536

ČOV Napajedla 562 ČOV Uničov 1 064

ČOV Vizovice 440 ČOV Mariánské Údolí 1 064

ČOV Kašava 328 ČOV Přáslavice 79

ČOV Fryšták – Žabárna 8 ČOV Lošov 108

ČOV Slavičín 510 ČOV Troubelice 17

ČOV Valašské Klobouky 561 ČOV Grygov 149

ČOV Brumov - Bylnice 740 ČOV Velký Týnec 153

ČOV Luhačovice 1 400 ČOV Majetín 135

ČOV Řetechov 14 ČOV Prostějov 6 031

ČOV Nezamyslice 107

ČOV Doloplazy 74

ČOV Bohuslavice 58

ČOV Žešov 20

CELKEM 14 004 21 595

Celkem za společnost 35 599
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Zlepšování kvality odpadních vod je v sou-
ladu s citlivým přístupem Společnosti ve 
vztahu k životnímu prostředí.

V rámci preventivní činnosti na stokové 
síti je průběžně prováděn její průzkum.
V roce 2007 bylo vyčištěno celkem 205,3 km 
kanalizace a prohlédnuto celkem 71,9 km.
Na stokové síti se vyskytlo 231 havárií.
V roce 2007 bylo obnoveno 867 m kanali-
začních sítí. 



OUTSOURCING 
Aktivitám v oblasti průmyslo-
vého outsourcingu věnuje Spo-
lečnost neustálou pozornost. 
Počet ousourcingových projek-
tů realizovaných v roce 2007 
vzrostl z jednoho na tři.

Jednalo se o firmy Setuza (li-
kvidace silně znečištěných od-
padních vod z výroby bionafty 
a zubních past), Farmak (pro-
vozování vnitropodnikových 
rozvodů pitné a užitkové vody) 
a Mafra (provozování předčis-
ticího zařízení odpadních vod a 
čerpací stanice). Tržby z těchto 
projektů činily cca 1 735 tis. Kč.

V roce 2007 bylo podepsáno 
memorandum o vzájemné spo-
lupráci s významným producen-
tem odpadních vod v Olomouci 
– firmou Nestlé.

V průběhu kalendářního roku 
se Společnost dále podílela na 
outsourcingových aktivitách 
skupiny Veolia Voda ČR, zejmé-
na pak na zpracování nabídky 
outsourcingu pro Tatru Kopřiv-
nice a Arcolor Mittal – ve spolu-
práci s Testem.

Tradičně dobrých výsledků bylo 
dosaženo i v sortimentu doplň-
kových služeb, které Společnost 
poskytuje širokému spektru 
drobných zákazníků. Z význam-
nějších služeb lze uvést napří-
klad likvidaci odpadních vod a 
průsakových vod ze skládek na 
provozovaných čistírnách od-
padních vod, laboratorní roz-
bory, diagnostiku vodovodů, 
čištění a monitoring kanalizací 
a montážní práce vodovodů

Útvar kontroly kvality vody provádí 
rozbory pitné vody, odpadní vody a 
kalů pro provozy STŘEDOMORAV-
SKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ale také pro 
zákazníky. Její pracoviště jsou akre-
ditována jako zkušební laboratoř č. 
1446.
Začátkem roku od 23. do 24. ledna 
2007 proběhla dozorová návštěva 
ČIA, při které byl akreditován pře-
chod na revidovanou normu ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2005.
Při této dozorové návštěvě byl akre-
ditován Útvar kontroly kvality vody 
poprvé se dvěma pracovišti – pra-
coviště 1 - laboratoř pitné vody v 
Olomouci a pracoviště 2 – laboratoř 
odpadní vody v Prostějově. V měsíci 
listopadu 2007 proběhla  úspěšně 
reakreditace laboratoře na obou pra-
covištích, v Olomouci a v Prostějově.
 V rámci  dozorové návštěvy ČIA jsme 
akreditovali nové metody stanovení 
huminových látek, samostatné vzor-
kování matric surové, pitné, odpadní 
vody a kalů. Také nám byla přiznána 
flexibilita 1. stupně a pro stanove-
ní těžkých kovů  flexibilita 2. stup-
ně. Bylo nám umožněno používání 
značky ILAC MRA, která umožňuje 
mezinárodní uznávání protokolů 
zkušební laboratoře.

V prosinci 2007 bylo zažádáno o 
změnu právní subjektivity zkušební 
laboratoře k 1. 1. 2008 vzhledem k 
probíhající fúzi SMV, a.s. a ZLV, a.s. 
Bylo vydáno Osvědčení o akreditaci 
ÚKKV už s platností i pro pracoviště 
ve Zlíně.   
Kontrola kvality pitné vody je pro-
váděna podle platné legislativy od 
zdrojů až k dodávkám spotřebite-
lům. Je vyráběna na několika úprav-
nách a její kvalita je kontrolována v 
mikrobiologických, biologických a 
chemických ukazatelích.
Nesoulad s vyhláškou č. 252/2004 
Sb. se nejčastěji vyskytoval u uka-
zatelů mikrobiologických, zvláště v 
lokalitách s málo obyvateli a malou 
spotřebou vody. Poměrně často se v 
distribuční síti vyskytoval nevyho-
vující ukazatel koncentrace železa 
a s tím spojený zákal a barva. Tento 
nesoulad byl řešen ve spolupráci s 
technologem a provozem převážně 
proplachy a zvýšením dávky desin-
fekčního činidla.
V oblasti mikrobiologické analýzy 
bylo u zdrojů, ÚV a ČS dosaženo  té-
měř 99 % vyhovujících analýz, nej-
nižší procento vyhovujících analýz 
vykazovaly výsledky z rozvodných sítí 
(94,42 %).

KONTROLA KVALITY VODY 

Olomoucko a Prostějovsko v roce 2007

Matrice

POČET  CELKEM

Stanovení
Vzorky

ÚKKV Subd.

PITNÁ VODA 52 539 6 900 5 660

ODPADNÍ VODA 39 532 790 4 895

KAL 8 577 4 2 739

CELKEM 100 648 7 694 13 294

Celkový počet vzorků a stanovení za 2007
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Zlínsko v roce 2007

Útvar laboratoře, akreditovaná zku-
šební laboratoř č. 1369 monitoruje 
kvalitu pitné i odpadní vody a kalů 
a provádí analýzy pro externí zákaz-
níky.
Ve dnech od 26. do 27 .9 .2007 pro-
běhla bez neshod dozorová návště-
va ČIA. Začátkem roku bylo požádá-
no o rozšíření matrice balená voda 
pro mikrobiologické zkoušky, které 
proběhlo bez mimořádného auditu. 
Během roku byl využíván rozsah fle-
xibility 1 pro úpravu zkoušek pachu 
a chuti, stanovení fluoridů, stano-
vení amonných iontů, pH a oxidač-
ně redukční potenciál.
Celkový počet vzorků a stanovení 
za 2007

Kontrola kvality pitné vody se týká 
všech matric, jejíž kontrola je pře-
depsána legislativními předpisy. 
Rozsah kontroly se u pitné vody řídí 
hlavně vyhláška 252/2004 Sb., kte-
rou se stanoví hygienické požadav-
ky na pitnou a teplou vodu.
V minulém roce se zvyšoval počet 
rozborů bazénových vod pro externí 
zákazníky.

Kontrola odpadních vod probíhá  na 
základě požadavků technologa, kte-
ré se odvíjí převážně od platné legis-
lativy. Největší objem analýz slouží 
ke kontrole ČOV, následuje kontrola 
producentů, u kterých se kontrolu-
je dodržování limitů kanalizačního 
řádu.
Část vzorků je odebírána na volných 
výústích a kontrolují se i ukazate-
le dovážených vod z fekálních vozů. 
Provádíme i analýzy pro externí zá-
kazníky.
Celkové zhodnocení kvality odpadní 
vody  za 2007

V případě nevyhovujících vzorků 
byla provedena  nápravná opat-
ření na kontrolovaném objektu. 
Většinou byly nevyhovující vzor-
ky způsobeny velkým zdržením 
pitné vody ve vodovodním řadu, 
kde dochází k uvolňování železa 
a objevuje se zákal. Nedostateč-
ná dávka desinfekčního činidla 
způsobovala nevyhovující mik-
robiologická stanovení.
Uvedené neshody byly řešeny 
úpravou dávkování desinfekč-
ního činidla nebo odkalením. V 
oblasti mikrobiologické analýzy 
bylo u zdrojů, ÚV a ČS dosaženo  
téměř 100 % vyhovujících ana-
lýz, nejnižší procento vyhovují-
cích analýz vykazovaly výsledky 
na vodojemech (99,7 %).
Kontrola kvality odpadní vody 
sleduje ukazatele odpadní vody 
z čistíren, kontrolu producentů 
a volných výústí. Je kontrolována 
i technologie a jsou prováděny 
rozbory pro externí zákazníky.
Rozsah a četnost kontroly je v 
souladu s platnou legislativou 
odpadních vod.
Jsou prováděny i kontroly dle vo-
dohospodářských rozhodnutí.
Celkové zhodnocení kvality 
odpadní vody  za 2007

Lokalita Počet 
vzorků

Počet 
stanovení

ČOV (OV+kal) 6 470 37 957

Producenti 251 2 831

Volné výústi 133 1 851

Celkem 6 854 42 639

Matrice

POČET  CELKEM

Stanovení
Vzorky

ÚL Subd.

PITNÁ VODA 68 270 6 068 4 936

ODPADNÍ VODA 13 091 420 1 465

KAL 2 058 113 653

CELKEM 83 419 6 601 7 054

Lokalita Počet 
vzorků

Počet 
stanovení

ČOV 1 509 10 671

Producenti 179 1 604

Volné výústi 216 2 170

Celkem 1 904 14 445
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Finanční část
ROZVAHA

Ozna-
čení

1. 1. 2007 31. 12. 2007

AKTIVA - celkem 1 144 295 1 101 204

A.   Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0

B.   Dlouhodobý majetek 554 642 524 773

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                                 15 349 17 362

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek                                                    223 420 214 018

B.III Dlouhodobý finanční majetek                                                  315 873 293 393

C.   Oběžná aktiva                                                          555 087 545 568

C.I. Zásoby                                                                                   4 036 3 734

C.II. Dlouhodobé pohledávky                                                         195 726 172 553

C.III Krátkodobé pohledávky                                                           348 296 368 065

C.IV. Krátkodobý finanční majetek                                                  7 029 1 216

D. Ostatní aktiva 34 566 30 863

Ozna-
čení

1. 1. 2007 31. 12. 2007

PASIVA - celkem 1 144 295 1 101 204

A.   Vlastní kapitál                                     279 930 330 247

A.I. Základní kapitál 115 901 115 901

A.II. Kapitálové fondy                                                   2 000 2 000

A.III Fondy ze zisku 8 667 9 887

A.IV Výsledek hospodaření munulých let                           153 362 123 190

A.V. Hospodařský výsledek běžného účetního 
období 79 269

B.   Cizí zdroje                                             864 190 770 640

B.I. Rezervy 6 054 20 815

B.II. Dlouhodobé závazky                                             6 838 4 848

B.III Krátkodobé závazky                                           367 714 326 993

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci                           483 584 417 984

C. Časové rozlišení 175 317

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)
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Ozna-
čení Výkaz zisků a ztrát 2007

I. Tržby za prodej zboží 567

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 543

+ Obchodní marže 24

II. Výkony                                                                                     1 027 325

B. Výkonová spotřeba                                                                          633 823

+ Přidaná hodnota                                                                          393 526

C. Osobní náklady                                                                      224 382

D. Daně a poplatky 5 794

E. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku 33 254

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                           3 076

F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 2 039

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)                                                                                                                            7 584

IV. Ostatní provozní výnosy 3 723

H. Ostatní provozní náklady 6 465

* Provozní výsledek hospodaření 120 807

X. Výnosové úroky 5 242

N. Nákladové úroky 19 581

XI. Ostatní finanční výnosy 3

O. Ostatní finanční výnosy 676

* Finanční výsledek hospodaření -15 012

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 26 526

Daň z příjmu - splatná 27 765

Daň z příjmu - odložená -1 239

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 79 269

XIII. Mimořádné výnosy 0

R. Mimořádné náklady 0

* Mimořádný výsledek hospodaření                                                0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 79 269

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 105 795

(údaje v tis. Kč)



VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

Ozna-
čení Přehled o peněžních tocích 2007

P STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ 7 029

Z ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM 120 807

A.1. ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE 40 790

A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek 33 254

A.1.2. Změna stavu opravných položek 7 584

A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv -518

A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku 0

A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace 470

A* ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM 161 597

A.2. ZMĚNA POTŘEBY PRACOVNÍHO KAPITÁLU -40 148

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a účtů časového 
rozlišení 6 810

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a účtů 
časového rozlišení -47 260

A.2.3. Změna stavu zásob 302

A** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM 121 449

A.3. Výdaje z plateb úroku s vyjímkou kapitalizovaných úroků -12 900

A.4. Přijaté úroky 5 242

A.5. Zaplacená daň z příjmů za bežnou činnost -20 291

A.6. Ostatní finační příjmy a výdaje -673

A*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 92 827

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -27 494

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 627

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 23 530

B*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI -3 337

C.1. Změna stavu bankovních úvěrů -66 351

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu  na peněžní prostředky -28 952

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníků 0

C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0

C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku -452

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -28 500

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0

C*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI -95 303

F ČISTÉ ZVÝŠENÍ/ SNÍŽENÍ  PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKÚ -5 813

R STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKÚ NA KONCI OBDOBÍ 1 216
(údaje v tis. Kč)
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Tato zpráva byla vypracována v souladu s ustavením § 192 zákona $.513/1991 Sb. obchodního 
zákoníku a stanovami spole$nosti. 
 
 
Identifika$ní údaje : 
ST&EDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
Se sídlem Olomouc, Tovární 41, PS!: 772 11 
I! 61859575 
zapsaná v obchodním rejst"íku vedeným Krajským soudem v Ostrav#, oddíl B, vlo�ka 5297 
 
 
V roce 2007 spole$nost ST&EDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. p%sobila v rámci skupiny Veolia Voda, 
S.A. 
 
Základní událostí v podnikatelské $innosti ST&EDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. bylo p"evzetí 
spole$nosti Zlínská vodárenská, a.s. na základ# smlouvy o fúzi slou$ením ze dne 19. 6. 2007. 
Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2007. Jm#ní zanikající spole$nosti  Zlínská vodárenská, a.s.p"e�lo 
jako celek s ve�kerými právy a povinnostmi , v$etn# práv a povinností z pracovn# právních vztah%, na 
nástupnickou spole$nost ST&EDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
 
Spole$nost ST&EDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. tak s právními ú$inky od 1. ledna 2008 se stává 
dominantním provozovatelem vodovod% a kanalizací pro ve"ejnou pot"ebu v regionu Olomoucka, 
Zlínska a Prost#jovska. 
 
!innost spole$nosti byla v roce 2007 soust"ed#na na zaji�t#ní smluvních závazk% vyplývajících ze 
smluv o provozování s vlastníky vodárenské infrastruktury. V rámci t#chto závazk% se spole$nost 
aktivn# zapojila do p"ípravy prioritních projekt% vlastník% vodárenské infrastruktury v oblasti $i�t#ní a 
odvád#ní odpadních vod. Formy spolupráce se smluvními partnery zahrnují krom# zaji�t#ní pomoci 
v p"íprav# projekt%, spolupráci p"i zpracování podklad% pro �ádosti o poskytnutí dotací na úrovni 
!eské republiky nebo EU i úpravu smluvních vztah% sjednávajících p"ímou finan$ní podporu 
uvedených projekt% ze strany spole$nosti. 
 
Dále se spole$nost zam#"ila na zvládnutí fúze po stránce právní, ekonomické a organiza$ní.  Ji� v roce 
2007 byla p"ijata organiza$ní opat"ení, která odrá�ela sjednocení "ízení spole$nosti. Dále byla p"ijata 
opat"ení vedoucí ke zvý�ení efektivnosti se zachováním dosa�ené kvality slu�eb. 
 
Spole$nost ST&EDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. p"edpokládá dal�í zvy�ování efektivity vyplývající 
z úsp#�ného zvládnutí fúze a vyu�itím synergicých efekt% ve skupin# Veolia Voda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne    

      ST!EDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
               Ing. Rostislav "áp 

                                                                                                     p"edseda p"edstavenstva 
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Úplná účetní závěrka
k 31. prosinci 2007
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STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 772 11  Olomouc

Tel: 585 536 111
Fax:  585 536 233

Zákaznické linky: 
Olomoucko: 844 744 644
Zlínsko:          800 100 063

E-mail: smv@smv.cz
Web: www.smv.cz


