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Základní údaje

OBCHODNÍ JMÉNO:  Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

DATUM VZNIKU:  1. 10. 1993

VZNIK:  Akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace je 
 právním nástupcem státního podniku Severočeské 
 vodovody a kanalizace v rozsahu, který je dán privatizačním 
 projektem. 

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  490 99 451

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  CZ 49099451
 Společnost vedena v obchodním rejstříku
 u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 465

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:  584 271 000 Kč

AKCIONÁŘ:  Veolia Voda  50,1 %
 Severočeská vodárenská společnost a. s.   49,1%
 Ostatní: 0,8% 

SÍDLO SPOLEČNOSTI: Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 



OrgányOrgány
akciovéakciové
společnostispolečnosti

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp  předseda představenstva

Ing. Miroslav Harciník  místopředseda představenstva

pan Philippe Guitard  místopředseda představenstva

pan Etienne Marie Patrice Petit       člen představenstva

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA   člen představenstva

Ing. Pavel Svoboda  člen představenstva

Ing. Ivo Sušický  člen představenstva

DOZORČÍ RADA
Petr Polák předseda dozorčí rady

Ing. Milan Kuchař místopředseda dozorčí rady

Pavel Páša člen dozorčí rady

Mgr. Petr Medřický člen dozorčí rady

Ing. Jan Kerner člen dozorčí rady

Ing. Milan Hruša člen dozorčí rady

VÝKONNÉ VEDENÍ 
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA  generální ředitel

Ing. Pavel Svoboda  finanční ředitel

Ing. Jaroslav Živec  provozní ředitel

Ing. Milan Hruša  technický ředitel

Mgr. Lenka Štíbrová  personální ředitel
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Klíčové údaje
Obrat společnosti: 3,65 mld. Kč

Hospodářský výsledek: 419,8 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1781 

Výroba vody: 89 941 tis. m3 

Ztráty vody: pokles na 22,558 tis. m3

Množství vyčištěné vody: 95 169 tis. m3

Počet havárií na vodovodní síti: 3368

Počet havárií na kanalizační síti: 284
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Vážené dámy, vážení pánové,

jsem velmi potěšen, že Vás mohu 
seznámit se základními fakty a sku-
tečnostmi, které se ve společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. (SčVK) odehrály v roce 2007. 

V úvodu bych rád uvedl úspěšné do-
končení reorganizace společnosti, 
která v roce 2007 zajistila  zlepše-
ní činnosti centralizovaných útvarů
a přinesla další úspory v oblasti lid-
ských zdrojů. K 1. 1. 2007 též došlo
k fúzi se společností Hydria spol. s r.o., 
která se připravovala v průběhu celé-
ho roku. 

Z pohledu vývoje fakturace vodného 
a stočného meziroční pokles o 1,5 % 
potvrdil, že se nadále opakuje a bohu-
žel prohlubuje negativní trend před-
chozích let. Pouze razantním zvyšo-
váním efektivity provozních činností 
lze při neustálém nárůstu cen vstu-
pů (více jak 10 % navýšení cen paliv
a energií, nájemného, nad inflační 
růsty cen chemikálií, služeb, pracovní 
síly a dalších) garantovat cenu vod-
ného a stočného, stanovenou Severo-
českou vodárenskou společností a. s. 
a dalšími smluvními partnery.

Dalším úspěchem je i dosažení his-
toricky nejnižší hodnoty ztrát vody
v trubní síti (24,4 %), která je součas-
ně výzvou do budoucích let. Zásad-
ním způsobem se zde projevily jak 
příznivé klimatické podmínky začátku 
roku 2007 umožňující provádět pre-
venci na síti, tak i několikamilionové 
investice společnosti do moderních 

diagnostických přístrojů a jejich efek-
tivní používání. 

V roce 2007 došlo k dalšímu rozšíření 
počtu klientů i poskytovaných služeb 
v rámci průmyslového outsourcingu 
ve vodohospodářské oblasti. V tech-
nické oblasti SčVK navýšily výkony 
útvaru projekce o více jak 10 % a ten-
to útvar také získal nejvýznamnější 
ocenění za „Vodohospodářskou stav-
bu roku 2006“.

V oblasti zákaznické péče došlo k dal-
šímu zkvalitnění služeb pro zákazníky. 
Jako velmi efektivní způsob komuni-
kace se osvědčila metoda zasílání in-
formací o odstávkách dodávky pitné 
vody zákazníkům společnosti formou 
SMS. 

Společnost ve spolupráci s Nadačním 
fondem Veolia realizovala či pod-
porovala řadu vzdělávacích aktivit, 
zejména aktivity pro základní školy. 
Intenzivně se zúčastňovala kultur-
ně – společenského života v regionu
a v neposlední řadě poskytla pomoc
i v sociální oblasti. 

Rok 2007 lze považovat za úspěšný. 
Úkoly, kterým zaměstnanci i mana-
gement společnosti čelili, byly oprav-
du mimořádné a jejich zvládnutí si 
vyžádalo vysokou profesionalitu. Zá-
roveň rok 2007 posunul  společnosti 
vysoko laťku do dalších let. Klíčové 
bude nejenom zachování kvalitních 
vztahů se smluvními partnery (Se-
veročeská vodárenská společnost 
a.s., VHS Turnov, individuální měs-
ta a obce, průmyslové závody), ale i 
další zefektivňování vlastní činnosti. 
Závěrem bych rád poděkoval všem 
zaměstnancům společnosti a popřál 
nám všem mnoho sil do dalších let.

Ing. Rostislav Čáp
Předseda představenstva
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Organizační stuktura SčVK
k 31. 12. 2007
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Představenstvo společnosti

Generání ředitel společnosti

Akcionáři společnosti

Dozorčí rada společnosti

Útvar informačních 
technologií Útvar právní

Útvar komunikace
a marketingu

Útvar ISŘ a vnitřního
auditu

Útvar kontroly
jakosti

Provozní ředitel 
společnosti

Útvar rozvoje Centrální dispečink Závod Vratislavice

Závod Ústí n. L.

Závod Most

Útvar inženýrských 
činností

Centrální údržba
a doprava

Specializovaný 
závod ÚV+ČOV

Integrovaný závod
Turnov

Útvar projekce Oddělení ekologie

Operativní útvar Útvar plánování a cen

Útvar BOZP, PO a 
krizového plánování

Útvar personální
a mzdový

Útvar infor. soustavy
a daní

Útvar front office

Útvar back office

Útvar nákupu a logistiky

Útvar financí
a kontrolingu

Finanční ředitel 
společnosti

Personální ředitel 
společnosti

Technický ředitel 
společnosti

Oddělení GIS



PřístupPřístup
k zákazníkovik zákazníkovi
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Zákaznická centra
I nadále společnost provozovala v roce 2007 13 zákaznických center, na kterých 
dochází k osobnímu kontaktu zákazníka se společností a jsou situována ve všech 
významných městech Ústeckého a Libereckého kraje. 

Struktura osobních jednání

Společnost Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 
v loňském roce přistoupi-
la k řešení projektu Stan-
dardizace zákaznických 
služeb, který měl za úkol 
popsat jednotlivé mecha-
nismy komunikace zá-
kazníka se společností a 
zefektivnit jejich činnost. 
Zabýval se optimalizací 
jednotlivých míst, jejich 
funkčností a vybavením 
a to v rámci písemného, 
telefonního, ale i osobní-
ho kontaktu zákazníka se 
společností.   

V loňském roce došlo
k realizaci první etapy 
tohoto projektu, v rámci 
které došlo ke standardi-
zaci 4 zákaznických cen-
ter společnosti.  
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Call centrum
Pro zákazníky ze vzdálenějších míst 
poskytovalo své služby telefonní 
centrum společnosti. Zejména zá-
kaznická linka, kterou v roce 2007 vy-
užilo téměř 100 tis. volajících. Zákaz-
níci si prostřednictvím telefonního 
hovoru zjišťovali především obecné 
informace, dále informace týkající se 

faktur a plateb, dodávek vody a od-
vádění odpadních vod. V souvislosti 
s dodávkami vody a odváděním od-
padních vod se volající informovali
o provozních událostech na vodo-
vodní a kanalizační síti zejména
v případech omezené nebo přeruše-
né dodávky vody.

Struktura telefonních hovorů je na grafu :

8 %
Ostatní

13 %
Dodávka vody , odkanalizování

22 %
Fakturace

9 %
Přípojky a vodoměry

7 %
Smlouvy

21 %
Fakturace

53 %
Smlouvy

50 %
Ostatní

12 %
Přípojky a vodoměry

5 %
Dodávka vody a odkanaliz., tlak,
kvalita vody a škody



SMS Info
Společnost v loňském roce nabídla 
svým zákazníkům možnost získává-
ní informací o dodávkách pitné vody
a odkanalizování na mobilní tele-
fony formou SMS zpráv. Služba je 
určena široké veřejnosti, úřadům, 
firmám, zkrátka všem, kteří chtějí 
vědět a mít přehled. SMS zprávou se 
odběratelé této služby dozvědí, kdy
u nich doma nebo v jejich okolí ne-
poteče voda,  na kdy je naplánovaná 
oprava a tím i odstávka vodovodního 
či kanalizačního potrubí. SMS zprá-
vou lze získat i informace o velkých 
haváriích vodovodního a kanalizační-
ho potrubí v okolí bydliště, o výjimeč-

ných událostech s dopadem na zdra-
ví či bezpečnost obyvatel jako jsou 
povodně nebo další události ohro-
žující plynulost dodávek. Zákazníci si 
mohou nechat SMS zprávou zasílat 
i aktuální ceny vodného a stočného 
nebo provozní dobu zákaznických 
center a Call center společnosti. Stej-
ně tak změny adres a telefonních čí-
sel se lze dozvědět zprávou na mo-
bilní telefon. Doposud měli zájemci 
o tuto službu možnost zaregistrovat 
se na internetových stránkách či te-
lefonním centru společnosti. Této 
služby využilo 2381 zákazníků. 

 

STRUKTURA 
ZÁKAZNÍKŮ
Z globálního pohledu je dlouho-
době největší kategorie „trvalé 
bydlení“, druhou nejvýznam-
nější kategorií jsou odběratelé 
„podniky, obchody a služby“.

Nejvýznamnější zákazníci jsou 
právě zástupci dvou zmíněných 
kategorií, a to trvalého bydlení 
nebo podnikání. Jejich pořadí 
podle výše obratu v roce 2007 je 
uvedeno v tabulce.

Odběratel

1 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

2 PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

3 Statutární město Chomutov

4 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

5 Teplárenská, a.s.

6 UNIPETROL RPA, s.r.o.

7 Teplárna Liberec, a.s.

8 Bytové družstvo DRUŽBA 

9 Stavební bytové družstvo Krušnohor

Stavební bytové družstvo „Mír“ Teplice

Internet pro zákazníky
Další službou pro zákazníky, kterou poskytuje společnost je 
prohlížení dat ze 
zákaznického infor-
mačního systému na 
internetu. K 31. 12. 
2007 bylo zaregistro-
váno 240 zákazníků.

Systém jakosti
Všechna zákaznická centra i call centrum pracovala podle po-
stupů stanovených v dokumentaci sytému jakosti podle norem 
EN ISO 9000:2000. Oblast služeb zákazníkům je ve společnosti 
cetrifikována již od prosince 2001. 

7,5 %
spíš nespokojen/a

50,7 %
spíše spokojen/a

1,1 %
zcela nespokojen/a

Jak jste celkově spokojen/a
s kvalitou pitné vody?

40,7 %
velice spokojen/a

Spokojenost zákazníka
Během září a října loňského roku provedla externí agentura průzkum 
mezi zákazníky společnosti SčVK. Ukázalo se, že se službami Severo-
českých vodovodů a kanalizací je spokojeno více jak 89 % zákazníků 
společnosti. Z toho velice spokojeno je 27,9 % a spíše spokojeno je
61,9 %. Průzkum poukázal i na deset procent nespokojených zákazníků. 
Pro společnost to znamená, že je stále co zlepšovat. 

Vodu z kohoutku pije 71,1 % zákazníků, s provozními podmínkami zá-
kaznického centra je velice spokojeno 24,4 % a spíše spokojeno 35,6 % 
dotazovaných zákazníků. Profesionalita zaměstnanců je dostatečná pro 
39,3 % a spíše dostatečná pro 54 % dotázaných. Nejvíce lidi zajímá cena 
vody a informace se dozvídají nejraději z letáků a brožur.    
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Lidské zdroje
Společnost Severočeské vodo-
vody a kanalizace, a.s. prokázala 
i v roce 2007, že jí zaměstnanci 
nejsou lhostejní. Uvnitř spo-
lečnosti se vedl sociální dialog, 
který vyústil v podpis kolektivní 
smlouvy. Dohoda mezi vedením 
společnosti a odboráři  přinesla 
lidem navýšení mezd, zvýšení 
příspěvku zaměstnavatele na 
stravování a na penzijní připo-
jištění. SčVK opět prokázala, že 
patří do skupiny zaměstnava-
telů, kteří jsou schopni vést své 
lidi k naplnění cílů společnosti, 
ale také s nimi spolupracovat 
v harmonickém souladu a při 
dodržení základních hodnot 
společnosti. V oblasti lidských 
zdrojů byl rok 2007 pro společ-
nost velmi náročný a plný no-
vinek. Změnilo se úzké vedení 
SčVK. K personálním změnám 
docházelo během celého roku. 
Strategií společnosti bylo také 
v loňském roce pracovat s po-
četně méně, ale lépe placený-
mi, vzdělanými a motivovaný-
mi zaměstnanci. 

Struktura zaměstnanosti
V souladu s dokumentem Strategie 
společnosti do roku 2008 se i v roce 
2007 snižoval počet zaměstnanců.
K 31. 12. 2007 měla společnost 1781 
zaměstnanců. To je oproti roku pře-
dešlému o 19 méně. Produktivita 
práce se začala zvyšovat v souvislosti 
se změnami na jednotlivých pozicích. 
Zvýšil se i podíl středoškolsky a vyso-
koškolsky vzdělaných zaměstnanců. 
Vedoucí pozice zastávají převážně 
muži, celkem 73. Přesah nad ženský-
mi vedoucími pracovníky je 45. 

I v celkovém počtu zaměstnanců je 
viditelný přesah mužů, který je prav-
děpodobně dán náplní společnosti. 
Mužů je v SčVK 1284, kdežto žen za-
městnává společnost zhruba 1/3 to 
je 465. K pozitivní image společnosti 

přispívá zaměstnávání osob invalid-
ních, kterých je od roku 2007 ve fir-
mě celkem 36. Problémem zůstává
i nadále věková struktura. Z celko-
vého počtu 1781 zaměstnanců je 
největší počet mužů, celkem 224, 
ve věku 56 – 60 let. U žen je nejvíce 
zastoupená skupina ve věku 51 – 55 
let. Přesto lze říci, že se situace zlep-
šuje. V roce 2006 neměla SčVK za-
městnance ve věku pod 20 let ani ve 
skupinách 21 – 25 či 26 – 30. V roce 
2007 to bylo 5 mužů a 1 žena ve věku 
do 20 let. 32 mužů a 10 žen ve věku 
21 až 25 let. Dobře zastoupenou se 
jeví skupina 26 – 30 let. Mužů v tom-
to věku je 63 a žen 19.

Struktura zaměstnanců podle délky 
zaměstnání v SčVK

do 5 let

2006 2007

6 - 10 let 11 - 20 let 21 a více

432

253

698

417
450

176

695

410
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Vzdělávání
V péči o lidské zdroje se v roce 2007 
stejně jako v předešlých letech kladl 
velký důraz na vzdělávání zaměst-
nanců. Vzdělávání patřilo a i nadále 
patří k hlavním nástrojům personál-
ní politiky společnosti. SčVK do něj 
investovaly 8 124 876 Kč. V loňském 
roce se za společnost absolvovalo cel-
kem 5 897 školení. Z toho manažeři 
se zúčastnili 635 školení. Hlavním 
pořadatelem kurzů a vzdělávacích 
modulů je na základě partnerské 
smlouvy Institut enviromentálních 
služeb, a.s. (IES). 

Bezpečnost práce
Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci (BOZP) patřila stejně jako zdra-
votní stav zaměstnanců v roce 2007
k ostře sledovaným prioritám spo-
lečnosti. Z celkového počtu 51 132 
proškolených hodin bylo celkem 
4 716 hodin věnováno školením 
BOZP. 

Sociální fond
V roce 2007 byl využit zůstatek so-
ciálního fondu z předešlých let na 
krytí sociálních aktivit zaměstnanců.
Do individuálních účtů zaměstnanců 
bylo předěleno 8,8 mil. Kč. Z rozpoč-
tu společného sociálního fondu byly 
čerpány prostředky především na 
stravování v objemu 5,3 mil. Kč., na 
sportovní a kulturní vyžití 1,8 mil. Kč 
a na akce pro děti a bývalé zaměst-
nance byla použita částka 0,2 mil. Kč.
1,2 mil. Kč posloužilo zdravotním 
účelům a na životní a pracovní ju-
bilea zaměstnanců se odčerpalo
0,3 mil. Kč.
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Rekondiční pobyty
Důležitou součástí sociální oblas-
ti věnované zaměstnancům jsou 
rekondiční pobyty. V loňském roce 
využilo nabídky lázeňských pobytů 
celkem 277 zaměstnanců společ-
nosti. Z toho Poděbrady si vybralo 96 
lidí, v Luhačovicích se rehabilitovalo
89 zaměstnanců a pobytu na Bedři-
chově využilo 92 lidí.

V roce 2007 společnost evidovala 28 úrazů. V důsledku 
pracovních úrazů zameškali zaměstnanci SčVK celkem
758 pracovních dnů.  

K BOZP patří neodmyslitelně i požární ochrana (PO) .
V objektech společnosti nedošlo v loňském roce k žádnému 
požáru. Státním odborným dozorem bylo vykonáno
12 kontrol BOZP a PO. 

Školení BOZP hodiny

2006 3354

2007 4176

Počet hodiny věnovaných školení BOZP



Program Sequoia
Společnost na podzim loňského 
roku nabídla zaměstnancům 
účast v již čtvrtém ročníku za-
městnaneckého spoření skupi-
ny SEQUOIA. Prostřednictvím 
zaměstnaneckých investičních 
fondů se do programu zapoji-
lo 97,61 % zaměstnanců. Tato 
forma spoření je u zaměstnan-
ců SčVK velmi oblíbená. Svědčí 
o tom i celkově vložený kapi-
tál, který reprezentuje částka
5 376 900 Kč, což je o 2 184 094 
Kč více než v roce předešlém. Prů-
měrná částka vkladu na jednoho 
zaměstnance činila v roce 2007
3 214 Kč. To je oproti roku 2006, 
kdy průměrný vklad na jednoho 
zaměstnance činil 1 863 Kč, té-
měř jeden krát více. 

Zaměstnanecké telefony
V loňském roce se k běžně využíva-
ným benefitům společnosti přidala 
i služba „zaměstnanecké telefony“, 
kterou na základě smlouvy s mobil-
ním operátorem O2 využívá SčVK
v rámci celé skupiny Veolia Voda. Od 
července, kdy byla služba oficiálně 
zprovozněna, do konce roku 2007 
je v databázi společnosti evidováno 
462 telefonních čísel. Do služby „za-
městnanecké telefony“ se tak zapo-
jilo 223 zaměstnanců a každý z nich 
požádal v průměru o dvě telefonní 
čísla. 

Interní komunikace
Součástí optimálních pracovních 
podmínek je i pozitivní prostředí pro 
výkon práce. Nezastupitelnou úlohu 
v tvorbě harmonického pracovního 
prostředí sehrála interní komuni-
kace. Jedním z informačních kaná-
lů interní komunikace byl Intranet 
společnosti, který se v roce 2007 stal 
dle průzkumu mezi zaměstnanci 
absolutně nejvyužívanějším a nej-
vyhledávanějším zdrojem informací. 
K informovanosti hlavně zaměst-
nanců, kteří jsou převážně v terénu 
a mají omezený přístup k intranetu 

přispěl  v roce 2007 maga-
zín společnosti. Stejně jako 
v roce předchozím vycházel 
jako dvouměsíčník a přinesl 
novinky ze života společ-
nosti, ale i z oblasti kultury
a sportu.
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Setkání zaměstnanců
V roce 2007 se setkávali zaměst-
nanci SčVK při tanci i sportu. První 
loňské neoficiální zaměstnanecké 
setkání se uskutečnilo v dubnu u 
příležitosti Dne vody. V červnu se 
potkali sportující zaměstnanci. Ob-
líbené sportovní hry se stejně jako
v předešlém roce odehrávaly v Mos-
tě 22. a 23. června. Zúčastnilo se 209 
sportovců. Novinkou byl nejen golf, 
zařazený mezi soutěžní sporty, ale 
také změna v hodnocení, kdy každý 
hrál sám za sebe. Při sportu se vo-
dohospodáři sešli loni ještě jednou,
a to při podzimním bowlingovém 
turnaji. Stejně tak na tanec nezane-
vřeli a u příležitosti vánočních svátků 
a ukončení náročného roku se sešli 
již po druhé v krušnohorském Mas-
karonu. Společnost nezapomněla 
ani na své bývalé zaměstnance a při-
pravila pro ně výlet po pamětihod-
nostech České republiky. 

  

Akce pro děti
V loňském roce měly děti zaměstnanců možnost vyjet v zimě na lyžařský vý-
cvik do Loučné pod Klínovcem. Společně také oslavily Den dětí nazvaný Dětské 
odpoledne a seniorský podvečer. Nezapomnělo se ani na letní prázdniny. Děti 
vyjely do Doks na letní pobytový tábor. Konec roku byl opět ve znamení setkání 
při Mikulášské nadílce. 
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Solidarita

Ohleduplnost a pomocná ruka k okolí byla poskytována v rámci 
projektů realizovaných společností ve spolupráci s Nadačním 
fondem Veolia v roce 2007. 
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Krok do života
I nadále se společnost snažila po-
moci mladým lidem opouštějícím 
dětský domov. Projekt Krok do života 
je reakcí na stále přetrvávající sociál-
ní problém.  Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. ve spolupráci s Na-
dačním fondem Veolia se rozhodly 
právě tomuto projektu dát zelenou. 
Podaly pomocnou ruku mladému 
člověku odcházejícímu z dětského 
domova v Mostě. Dívence projekt 
Krok do života našel kmotra z řad 
zaměstnanců společnosti, pomohl
s vybavením a zařízením bytu.

Svůj první krok do života se podařilo 
pomoci zvládnout i třem mladým 
mužům z dětského domova Dolní Lá-
nov. Chlapci dosáhli plnoletosti, do-
končili si své vzdělání a díky zařazení 
do projektu ihned po ukončení poby-
tu v dětském domově našli své první 
prozatímní bydlení v přízemí rodinné 
vily v Prosečné. V Ústí nad Labem se 
díky spolupráci s magistrátem města 
podařilo najít první domov pro dva 
mladé lidi. 

Dny otevřených dveří
Prohlubovat zájem o vzdělání v rám-
ci vodohospodářství se společnost 
snažila mnoha aktivitami v loňském 
roce. Jako každoročně u příležitosti 
Dne vody otevřela brány svých pro-
vozoven a pozvala žáky škol k exkur-
zi na úpravnách vody a čistírnách 
odpadních vod. V průběhu celého 
roku měli žáci možnost seznámit se 
prostřednictvím odborného výkla-
du s problematikou úpravy a čištění 
vody. 

Soutěže pro školy
Vodní laborant
Pro žáky základních škol byla již třetím rokem připra-
vena soutěž Vodní laborant. Žákům umožnila před-
vést získané dovednosti s vodním kufříkem. Tuto po-
můcku společnost distribuovala v roce 2004 do více 
než 350 škol. Všem, jež o kufřík dodatečně požádaly, 
je společnost věnovala i v loňském roce. 

Masky kolem světa
Společnost se i v loňském roce zapojila do mezinárod-
ní soutěže pro děti, kterou organizuje společnost Ve-
olia Environement tentokrát ve spolupráci s Muzeem 
Branly v Paříži. Výchovně vzdělávací kampaň určená 
dětem ve věku osm až jedenáct let s názvem „Masky 
kolem světa“ měla za úkol probudit v dětech touhu 
objevovat dědictví pravěkých kultur a odhalovat je 
skrze legendy, mýty, zvyky a rituály.

Z oblasti spravované společností se do soutěže zapo-
jilo 519 dětí ze 27 tříd.

Třetí soutěží v rámci výuky o vodě byla podzimní Inter-
netová soutěž pro starší žáky základních škol. Soutěže, 
kdy žáci komunikují se společností pomocí e-mailu nebo 
telefonu, jsou velice oblíbené mezi dětmi i pedagogy. 
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Spolupráce s veřejností
Pro seznámení široké veřejnosti
s ekologickou tématikou podpořila 
společnost ve spolupráci se Severo-
českou vodárenskou společností a.s. 
vznik naučné stezky v Ústí nad La-
bem – Neštěmicích. Naučná stezka 
přispěje k tomu, aby se i veřejnost 
mohla zábavnou formou seznámit 
s náročnou činností, která zajistí, že 
voda se po použití opět vrací do pří-
rody v původní kvalitě.

Kvalitu pitné vody společnost de-
monstrovala na konferenci Rozvoj 
Ústeckého regionu, kterou podpořila 
svou účastí. Vodárenská společnost 
ve svém příspěvku zdůraznila, že zá-
kladem její činnosti je péče o kvalitu 
pitné vody, dodávané zákazníkům
v severočeském regionu.  

Hry III. letní Olympiády dětí
a mládeže v Ústí nad Labem
Společnosti SčVK a SVS se postara-
ly, aby účastníci olympijských her 
konaných v roce 2007 v Ústí nad La-
bem měli pitný zdroj vždy při ruce. 
3 435 sportovců, kteří se zúčastnili 
Her III. letní Olympiády dětí a mlá-
deže v Ústí nad Labem, pili vodu, 
kterou společnosti stočily do láhví 
pro možnost dopravy na sportoviště.
Do krajského města putovalo celkem 
68 tisíc litrů vody. Nelišila se kvalitou 
ani chutí od vody, která na severu 
Čech teče z vodovodních kohoutků.

Akademické sportovní hry
V Liberci společnost přispěla k orga-
nizaci vysokoškolských sportovních 
her. Finančním příspěvkem pomoh-
la k uspořádání týdenního klání 
sportovců z celé republiky.  

Programy i pro starší 
spoluobčany
Svůj zájem společnost věnovala 
nejenom dětem, ale i seniorům. 
V roce 2007 předala domovu 
důchodců v Liberci – Františko-
vě petanquové hřiště. Nabídla 
tak, v rámci svého působení, 
další z řady projektů ze sociál-
ní oblasti, které Nadační fond 
Veolia vytváří a rozvíjí. Vedle 
environmentálních a výchov-
ných projektů zaměřených na 
děti a znevýhodněné mladé lidi 
vznikl nový záměr jehož účelem 
je směřovat pozornost zejmé-
na k seniorské populaci. Cílem 
projektu je podpora aktivního 
života seniorů a současně po-
sílení mezigeneračního soužití 
obyvatel domovů pro seniory
a obyvatel žijících v jeho okolí. 
Pro velký zájem o tento sport, 
který je ze své podstaty vhod-
ný pro všechny generace, bylo
v Liberci vybudováno ještě jed-
no petanguové hřiště a třetí 
hřiště bylo předáno v Mostě. 
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Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. společně se Severočeskou vodá-
renskou společností a.s. využívají při 
úpravě a distribuci pitné vody mo-
derní vodárenské technologie, které 
přispívají ke zlepšení kvality pitné 
vody.

Obě společnosti úzce spolupracují 
při realizacích technologických opat-
ření a investičních akcí, které v oblas-
ti zásobování obyvatel pitnou vodou 
musí řešit nejen obnovu stárnoucího 
majetku, ale v poslední době stále 
častěji zlepšování kvality pitné vody. 
Tlak legislativy české a evropské má 
zásadní dopad na požadovaný ob-
jem investičních prostředků, které je 
nutné vynakládat na realizaci opat-
ření zajišťujících dodávku kvalitní 
pitné vody.

Leopold – drenážní systém zlepšu-
jící separační účinnost filtrace. Byl 
instalován na ÚV Hradiště. Další in-
stalace bude provedena na ÚV Souš. 
Připravují se instalace i na dalších 
úpravnách.

Praní rekonstruovaných filtrů na 
ÚV Hradiště vybavených moderním 
drenážním systémem Leopold

Hygienické zabezpečení pitné vody 
technologií využívající ultrafialové 
záření. Ultrafialové záření je složkou 
světelného spektra a je nositelem 
velké energie. Ve vodárenství se nej-
častěji využívá vlnová délka v rozsa-
hu 250 – 260 nm. Světlo projde oba-
ly mikroorganismu a poškodí jeho 
genetickou informaci obsaženou
v buněčném jádře. Takovýto mikro-
organismus je tzv. inaktivován, není 
schopen se množit a posléze hyne. 
Použití UV-záření k hygienickému 
zabezpečení pitné vody je velice 
čistou a efektivní technologií, která 
nevnáší do upravené vody nežádou-
cí chemické látky. 

Přínosy technologie UV-záření

• Snížení dávky chlóru
• Snížení pachové zátěže
• Snížení tvorby vedlejších produktů 
   desinfekce chlórem
• Zvýšení hygienické bezpečnosti

Středotlaká UV-lampa produkující 
širokospektrální světelné záření 
instalovaná na ÚV Litvínov

Aplikace moderních metod v rámci úpravy pitné vody
Vzhledem k tomu, že je nutné zabez-
pečit hygienickou nezávadnost pitné 
vody i během její dopravy na velké 
vzdálenosti, používá se jako další stu-
peň desinfekce chloraminace. Proto-
že mikroorganismy jsou již usmrceny 
UV-zářením, jsou dávky chloraminů ve 
srovnání s dříve používaným chlórem 
výrazně nižší. Dokladem tohoto tvrze-
ní je níže uvedený graf, který ukazuje 
snížení koncentrace volného chlóru
v distribuci Jirkov v letech 2003-2007, 
současně však narůstá procento vy-
hovujících mikrobiologických a bio-
logických rozborů. Chloraminy jsou
v distribuované vodě stabilnější a není 
nutné provádět výraznou dochloraci 
pitné vody v uzlových bodech distri-
bučních sítí. Dalším pozitivem chlora-
minů je to, že ve srovnání s chlórem 
nejsou v pitné vodě téměř cítit, což je 
odběrateli velmi kladně hodnoceno.

Uvedené technologie již byly apli-
kovány, na úpravně vody Souš (Jab-
lonecko) a Jirkov (Chomutovsko).
V loňském roce byly technologií 
UV-záření osazeny další čtyři úprav-
ny: Bedřichov (Liberecko), Chřibská 
(Varnsdorfsko), Litvínov (Mostec-
ko), III. Mlýn (Chomutovsko). 

Dvojice nízkotlakých UV-lamp 
produkujících světelné záření vlnové 
délky kolem 250 nm instalovaných na 
ÚV Bedřichov

Distribuce zásobovaná z ÚV Jirkov -  % vyhovujících mikrobiologických
a biologických rozborů  ve vztahu k průměrné koncentraci volného chlóru

rok 2003

% vyhovujících rozborů         prům. koncetrace  -Cl2 volný

rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

96,9

98,3 98,7
99,4

100
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Oblast Informatiky 
V oblasti informatiky byl v SčVK kla-
den největší důraz na bezpečnost.
Z toho důvodu společnost investo-
vala finanční prostředky do kontroly 
externích přístupů a odfiltrování ne-
žádoucích pokusů o vstup do IT sítě. 
Zároveň byl implementován nový an-
tivirový software na pracovní stanice 
a servery.

V rámci plánované obnovy IT prostředí 
byly instalovány nové servery a rozšíři-
lo se diskové pole s optickými moduly, 
a to s ohledem na rostoucí požadav-
ky elektronické dokumentace. Pro 
usnadnění práce i mimo kancelář byli 
zaměstnanci na manažerských pozi-
cích vybaveni notebooky.

S cílem snížit náklady za telefonní 
hovory pokračoval útvar informač-
ních technologií SčVK v instalaci di-
gitálních ústředen napojených na 
interní síť. Zahájen byl také podpůrný 
projekt dostavby LAN prostředí pro
rekonstruovaná zákaznická místa
v rámci unifikace a zlepšení služeb 
zákazníkům a tím soustředění posky-
tovaných služeb do jednoho místa. 
Společnost zahájila kroky k optima-
lizaci tiskového řešení reprodukce
ve společnosti, doplněním centrál-
ních multifunkčních strojů se zaříze-
ním umožňující kontrolu, povolení 
a evidenci tištěných výstupů. 

V roce 2007 byly na osvědčeném ře-
šení datového skladu MIS rozšířeny 

výstupy dle požadavků na majetko-
vou a provozní evidenci, informač-
ní listy ČOV a podporu při návrhu
a kontrole plánu režijních prostředků. 
Bylo implementováno prostředí ke  
zpracování elektronických požadavků 
na bázi FORM FILER 602, byly vypra-
covány první elektronické formuláře 
a další budou následovat na základě 
požadavků. Cílem je zjednodušení 
evidence obecně jakéhokoliv zdůvod-
něného požadavku na již osvědčeném  
prostředí. 

Upgrade SW údržby pokračoval pod-
le požadavků a byl spuštěn v novém 
prostředí v průběhu roku. 

Dle investičního plánu společnost 
realizovala první etapu přechodu 
na nové prostředí obchodního SW 
PWOD_win na platformu dot.NET. 
V rámci sjednocení elektronické 
evidence dokumentů bylo rozšířeno 
prostředí DMS (dokument mana-
gement systému). Nárůstem počtu 
uživatelů jednotlivých aplikací bylo 
nutné zajistit nákup  licencí pro pro-
středí ORACLE, Microsoft SQL a ter-
minálového prostředí CITRIX.

Účetní software CODA byl upgrado-
ván na vyšší verzi. S ohledem na cent-
ralizaci byly zajištěny vazby dle nasta-
vených procesů v ostatních aplikacích. 
Plánovaně byly dokupovány digitální 
mapy měst pro GIS. 
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Oblast obnovitelných 
zdrojů
Společnost SčVK již řadu let provo-
zuje 10 KGJ na 8 odběrných místech 
a 10 MVE na 9 odběrných místech. 
Množství elektrické energie je u KGJ 
limitováno provozními možnostmi 
ostatních technologií a u MVE spo-
třebou vody. Odborníci SčVK hle-
dali další možnosti ekonomického 
přínosu těchto zařízení. Legislativa
v roce 2007 jim neumožňovala vy-
užít souběhu „zeleného bonusu“
a výkupní ceny při prodeji elektřiny 
příslušné distribuční soustavě – ČEZ. 
Společnost by přišla o poměrně vý-
znamnou část tržby v částce, která 
překračovala 750 000 Kč. V souvis-
losti s možnostmi, které společnosti  
nabídl v loňském roce liberalizovaný 
trh s elektřinou, zahájila společnost 
prodej elektřiny z MVE jinému ob-
chodníkovi, který zajistil ve výsledku 
vyšší výkupní cenu, než byla stanove-
na Energetickým regulačním úřadem 
(ERÚ). 

Prodej jinému obchodníkovi, než je 
náš zákonný odběratel, byl zahájen 
po jednání s ERÚ, který upravil zně-
ní některých pravidel pro obchod
s elektrickou energií. SčVK se tak 
stala nejen inovátorem, ale vlastně 
naprostým průkopníkem v České 
republice, kterému se v jednom od-
běrném místě podařilo nakupovat 
elektřinu od jednoho obchodníka
a prodávat vyrobenou elektřinu jiné-
mu obchodníkovi.

Zásluhou tohoto kroku získala spo-
lečnost platby za energii spotřebova-
nou z obnovitelných zdrojů (zelený 
bonus) a za prodanou elektrickou 
energii. Celkový přínos tohoto ino-
vačního kroku lze vyčíslit téměř na 
1,5 mil. Kč.



Výkonnost
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V loňském roce se v 75 
úpravnách vody provo-
zovaných SčVK vyrobilo 
celkem 89 941 tis. m3 vody, 
což je o 4 042 tis. m3 méně 
než v roce předešlém. Kle-
sající trend výroby
a prodeje vody přímo sou-
visí s neustále se snižující 
spotřebou pitné vody na 
osobu, přičemž počet záso-
bovaných lidí lehce na-
růstá. Pokles výroby vody 
současně souvisí i s úniky 
vody v trubní síti, kterých 
bylo v roce 2007 méně než 
v roce 2006.

Výroba vody v  roce 2007 (v m3)

Produktivita výroby a dodávky pitné vody

Voda nefakturovaná

Společnost Severočeské vodovody a ka-
nalizace, a.s. zásobuje pitnou vodou úze-
mí prostírající se na více jak jedné třeti-
ně České republiky. Pitnou vodu dodává
1,1 milionu obyvatelům kraje Ústecké-
ho, Libereckého a obhospodařuje i úze-
mí Semilska a Rychnova nad Kněžnou. 
Prostřednictvím své dceřiné společnosti 
působí i na Sokolovsku.

Nejdůležitějšími zdroji kapacitou vyro-
bené pitné vody jsou, jak ukazuje také 
tabulka, v Ústeckém kraji Hradiště, Lit-
vínov-Šumná a v Libereckém kraji Souš
a Bedřichov.
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Hradiště 16 197 557
Třetí Mlýn   2 692 416
Jirkov   1 695 539
Holedeč   1 062 720
Litvínov-Šumná   4 452 915
Meziboří   9 571 284
Brandov        21 542
Ostrov   1 185 314
Malešov   4 432 608
Velké Žernoseky   3 298 731
Vrutice   2 784 494
Chřibská   1 202 145
Hřensko   2 642 699
Zahrádky   2 778 798
Souš   4 666 194
Bedřichov   5 709 971
Hrabačov      220 468
Příkrý      471 607

Voda
vyrobená

Voda
nefakturovaná

2006 2007

2006 2007

Voda 
fakturovaná

Z toho
pro vlastní 

potřebu

Počet zás.
obyvatel

Spotřeba 
vody

na os. a den
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Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
(SčVK) každoročně vkládá velké úsilí do preventivních 
opatření, která ve svém důsledku pomáhají odhalovat 
a odstraňovat problémy na potrubních systémech 
dříve než dojde k poruše či havárii. Tento způsob po-
mohl vloni navýšit výkonnost společnosti, což dokla-
duje pokles objemu nefakturované vody v loňském 
roce o 3 428 tis. m3.

VÝROBA VODY



Mírný pokles fakturované 
vody pouze potvrzuje 
několikaletý všeobecný 
trend snižování 
spotřeby pitné vody 
v severočeských 
domácnostech. 
Pravděpodobnou příčinou 
poklesu spotřeby pitné 
vody se jeví krátká léta 
bez tropických teplotních 
hodnot. 

Hospodaření s vodou

Výroba celkem tis.m3 89 941

Voda k realizaci tis.m3 92 379

Voda fakturovaná celkem tis.m3 64 344

Voda fakturovaná - domácnosti tis.m3 46 378

Voda fakturovaná - ostatní tis.m3 17 967

Ztráty vody v trubní síti tis.m3 22 558

Délka vodovodní sítě km 9 096

Počet vodovodních přípojek  počet 192 425

Délka vodovodních přípojek km 1 353

Počet čerpacích stanic počet 359

Počet vodojemů počet 1 146

Počet úpraven vod počet 75

Vodoměry
V loňském roce SčVK vyměnila 26 381 vodoměrů. Celkem 10 299 se opravilo
a 30 415 vodoměrů bylo ověřeno. Na žádost odběratele bylo přezkoušeno 334 
vodoměrů. Nejčastěji se musely vyměnit vodoměry, které nezaznamenávaly žád-
né hodnoty a to v 538 případech. Dalším nejrozšířenějším důvodem poškození 
byl mráz. I přes loňskou krátkou a na mráz skoupou zimu muselo být vyměněno 
277 vodoměrů poškozených právě mrazem. A poslední skupinou poškození byla 
nečitelnost číselníku měřícího zařízení. Těchto případů bylo v roce 2007 celkem 
180.

Vývoj počtu odstraněných havárií
V roce 2007 odstranili specialisté SčVK 3 368 havárií na vodovodních řadech
a 2 009 na přípojkách. Oproti roku 2006 se počet havárií vloni snížil. Na vodovod-
ních řadech o 471 a havárií na přípojkách se událo o 246 méně. 

2004 2005 2006 2007

Počet fakturačních vodoměrů 185 936 186 527 186 690 197 803

Havárie odstraněné

2006 2007

38
39

33
68

22
55

20
09

vodovodní řady           přípojky

Nižší počet havárií v roce 2007 
byl způsoben příznivějšími 
klimatickými podmínkami a velmi 
mírnou zimou. 

. a odo od
ě. 



Stejně tak v množství fakturovaných 
odpadních vod zůstává trend mírného poklesu 
prodeje. Oproti roku 2006 se snížila hodnota 
odpadní fakturované vody o 81 tis. m3. 
Rok 2007 znamená další zlepšování kvality 
čištěných odpadních vod. O této skutečnosti 
vypovídá množství nevyhovujících rozborů 
vzorků odpadních vod.
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Délka  kanalizační sítě km 3 928

Počet kanalizačních přípojek počet 110 010

Délka kanalizačních přípojek km 898

Počet čerpacích stanic počet 388

Počet čistíren odpadních vod počet 215

Celkový počet měřidel počet 200 721

Počet obyvatel napojených na kanalizaci počet 937 424

Počet obyv.napojených na ČOV počet 885 942

Množství čištěných odpadních vod tis.m3 95 169

Množství produkovaných kalů t suš. 17 847

Odpadní voda fakturovaná tis.m3 55 667

Kontrola kvality pitné a odpadní vody 
Pracovníci útvaru kontroly jakosti SčVK prováděli v roce 
2007 kontrolu kvality vody pitné, odpadní a kalů na špič-
kové úrovni. Tento útvar poskytuje komplexní služby
v oblasti analýz a odběrů vzorků. Svoji činnost zajišťo-
val útvar v laboratořích v Liberci, Ústí nad Labem, Mostě
a Sokolově. Všechna čtyři střediska laboratoří jsou akredi-
tována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s (ČIA) podle 
ĆSN EN ISO/IEC 17025:2005, která je v souladu s ČSN ISO 
9001:2001. Akreditace umožňuje střediskům provádět 
nejen rozbory pitné, surové povrchové a surové podzemní 
vody, ale i rozbory odpadních vod a kalů. 

Velký důraz klade útvar kontroly jakosti na proces vzorko-
vání i na vlastní odběry vzorků, které mohou mít zásadní 
vliv na výsledky zjištěné analýzou v laboratoři. Akreditace 
samostatného  vzorkování umožňuje pracovníkům středi-
sek provádět akreditované odběry vzorků i pro jiné labo-
ratoře. V rámci samostatného vzorkování byl v roce 2007 
rozšířen rozsah akreditace o předúpravu polycyklických 
aromatických uhlovodíků a triazinových pesticidů. 

V loňském roce bylo v laboratořích SčVK provedeno celkem 
472 298 analýz pitných vod a 136 663 analýz odpadních 
vod a kalů. V meziročním srovnání analyzovaných vzorků 
je vidět, že došlo ke zlepšení kvality čištění odpadních vod 
i kvality dodávané vody pitné. Výkonnost se v této části 
zvýšila zásluhou průběžných investic vlastnických subjek-
tů do vodohospodářské infrastruktury, provozní činností 
SčVK a její orientací na průběžné zvyšování účinnosti pro-
cesu úpravy vod pitných a čištění vod odpadních.

% nevyhovujících rozborů na výstupu z ČOV

rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

17,3
16,8

13,9
12,1

11,0

% nevyhovujících mikrobiologických
a biologických analýz pitné vody

rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

1,37
1,54

1,42
1,50

1,45

% nevyhovujících chemických analýz
pitné vody

rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

2,94
2,55

2,06
1,70

1,54



Finanční část
ROZVAHA

v tis. Kč 2007 2006

AKTIVA 3 230 282 2 967 488

A. Pohledávky za upsaný vlast.kapitál 0 0

B. Stálá aktiva 1 041 191 981 112

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 39 935 40 687

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 610 220 605 261

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 391 036 335 164

C. Oběžná aktiva 2 185 106 1 981 416

C.I. Zásoby 33 148 31 358

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 148 459 1 929 739

C.IV. Finanční majetek 3 499 20 319

D. Ostatní aktiva 3 985 4 960

v tis. Kč 2007 2006

PASIVA 3 230 282 2 967 488

A. Vlastní kapitál 1 964 554 1 825 198

A.I. Základní  kapitál 584 271 584 271

A.II. Kapitálové fondy 92 401 92 379

A.III. Fondy ze zisku 864 014 775 730

A.IV. Hosp. výsl. minulých let 4 074 4 263

A.V. Hosp. výsl. běžného období 419 794 368 555

B. Cizí zdroje 1 264 247 1 142 227

B.I. Rezervy 52 493 41 644

B.II. Dlouhodobé závazky 23 349 23 496

B.III Krátkodobé závazky 1 188 405 1 077 087

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

C. Ostatní pasiva 1 481 63
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v tis. Kč 2007

Tržby za prodej zboží 155

Náklady vynaložené na prodej zboží 130

Výkony 3 650 538

Výkonová spotřeba 2 258 271

Přidaná hodnota 1 392 292

Osobní náklady 673 303

Daně a poplatky 124 057

Odpisy stálých aktiv 89 907

Ostatní provozní výnosy 73 192

Ostatní provozní náklady 57 263

Provozní  výsledek hospodaření 520 954

Finanční  výnosy 39 313

Finanční  náklady 9 972

Finanční výsledek hospodaření 29 341

Mimořádné výnosy 0

Mimořádné náklady 0

Mimořádný  výsledek hospodaření 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 550 295

Daň z příjmu  - splatná 130 648

Daň z příjmu  - odložená -147

Výsledek hospodaření za účetní období 419 794



VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

2007

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 20 319

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 550 295

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 32 330

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv 89 907

  A.1.2. Změna stavu: -9 897

    A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 0

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek -9 897

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -17 806

  A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů -100

  A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku -16 500

  A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -21 507

  A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 8 233

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami 582 625

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -106 000

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení -216 812

  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení 112 736

  A.2.3. Změna stavu zásob -1 924

  A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami 476 625

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -109

A.4. Přijaté úroky 23 259

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -112 343

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 16 500

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 403 932

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv -174 898

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -84 751

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -14 525

  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku -75 622

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 24 068

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 22 968

  B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 1 100

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 10 538

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -140 292

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti 0

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -280 460

  C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia  event. rezervního fondu

  C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

  C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 

  C.2.4. Úhrada ztráty společníky

  C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku -24 034

  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně -256 426

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -280 460

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -16 820

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 3 499
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Dozorčí rada pracovala dle předem sestaveného ročního plá-
nu práce. Průběžně zajišťovala hlavní úkol, který jí stanoví zá-
kon a platné stanovy, tj. dohled na výkon působnosti předsta-
venstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

V roce 2007 se dozorčí rada soustředila zejména na průběžnou 
kontrolu hospodaření společnosti, tj. plnění strategie rozvoje, 
obchodního a finančního plánu, včetně vývoje nákladů a tržeb 
z hlavní činnosti společnosti, výsledky hospodaření dceřiných 
společností a efektivitu projektů průmyslového outsourcingu, 
kontrolu plnění investičního plánu společnosti, majetkové pře-
vody a na činnost útvaru vnitřního auditu a kontroly. Dozorčí 
rada se seznámila s výsledky přezkoumání řádné účetní závěr-
ky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osoba-
mi auditorem KPMG Česká republika, s. r. o.

V činnosti představenstva ani v hospodaření společnosti 
dozorčí rada neshledala žádné nedostatky a konstatuje, že 
představenstvo i management společnosti zabezpečují chod 
společnosti v souladu se strategií rozvoje společnosti. Dozor-
čí rada nezjistila žádný případ, kdy by představenstvo jednalo
v rozporu s právními předpisy, stanovami a usnesením valné 
hromady.

Dozorčí rada projednala a přezkoumala řádnou účetní závěrku 
za rok 2007 a návrh představenstva na rozdělení zisku, k těm-
to podkladům nemá připomínek a doporučuje valné hromadě 
řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku schválit. Do-
zorčí rada přezkoumala rovněž zprávu o vztazích mezi propo-
jenými osobami zpracovanou představenstvem a se zprávou 
souhlasí.

V Teplicích dne 19. 2. 2008
Petr Polák

předseda dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady
za rok 2007



Sídlo společnosti:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice

Zákaznická linka
840 111 111 
726 828 282 

fax: 417 562 585
e-mail: info@scvk.cz
internet: www.scvk.cz 

Kontaktní telefonní čísla - spojovatelka
GŘ Teplice    417 808 111
Specializovaný závod ÚV a ČOV Teplice 417 816 511
závod Ústí nad Labem   475 316 311
závod Most    476 446 111
závod Liberec - Vratislavice                     482 416 711

Kontakty


