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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 
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Orgány akciovéOrgány akciové
společnostispolečnosti
k 31. 12. 2008k 31. 12. 2008 PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Rostislav Čáp  předseda

Ing. Philippe Guitard místopředseda

Ing. Miroslav Harciník místopředseda

Ing. Pavel Svoboda  

Ing. Etienne Marie Patrice Petit    

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA

Ing. Ivo Sušický 

DOZORČÍ RADA
Petr Polák   předseda 

Ing. Milan Kuchař  místopředseda 

Ing. Milan Hruša 

Pavel Páša  

Mgr. Petr Medřický 

Ing. Jan Kerner

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 ředitelka

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008



Klíčové údaje
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Obrat společnosti:       3,7 mld. Kč

Hospodářský výsledek:       400,7 mil. Kč

Počet zaměstnanců:       1758

Výroba vody:       86 270 tis. m3

Ztráty vody:       21 722 tis. m3

Množství vyčištěné vody:       94 703 tis. m3

Počet havárií na vodovodní síti:       3291

Počet havárií na kanalizační síti:       283



Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se Vám do rukou výroční 
zpráva společnosti Severočeské vo-
dovody a kanalizace, a.s., která je 
souhrnem uzavřeného roku 2008. 
Roku, který byl ve znamení zásadní-
ho negativního trendu ve spotřebě 
pitné vody i poklesu objemu čištěné 
odpadní vody. Dosažení hospodář-
ského výsledku za tento rok je spo-
jeno s tvrdou prací managementu a 
aktivním přístupem obou hlavních 
akcionářů.

Naše společnost může prezentovat 
následující výsledky - každoroční 
průzkum spokojenosti zákazníků 
potvrdil další zlepšení v kategoriích 
spokojenosti s kvalitou dodávané 
pitné vody či souvisejících služeb. V 
oblasti péče o zaměstnance jsme 
se společně zaměřili na zkvalitně-
ní BOZP, podařilo se nám výrazně 
snížit úrazovost a v ukazateli počtu 
pracovních dnů zameškaných v dů-
sledku pracovních úrazů jsme do-
konce poklesli na 1/3 hodnoty z roku 
2007. V oblasti BOZP jsme na sklon-
ku roku navíc získali i certifikaci dle 
normy ČSN OHSAS 18 001:2008. I v 
oblasti péče o životní prostředí jsme 
dosáhli řady úspěchů, zejména dal-

ším zlepšením kvality dodávané pit-
né vody a vyčištěné vody odpadní, 
podtrženým opět získáním certifi-
kátu ISO 14 001 v této oblasti. Není 
možné opomenout ani úspěchy při 
další redukci ztrát vody v trubní síti 
a celkového objemu vody nefaktu-
rované či odhalování černých od-
běrů, kde nás ovšem i v roce 2009 
čeká řada dalších opatření. Kvalitní 
vztahy s hlavním obchodním part-
nerem a akcionářem - Severočeskou 
vodárenskou společností a.s. - byly 
potvrzeny naším vzájemným ob-
chodním obratem. V sociální oblasti 
jsme se stali první vodárenskou spo-
lečností ze skupiny Veolia Voda ČR s 
programem sociální zodpovědnosti 
- firemního dobrovolnictví, kdy dává-
me sociálně a zdravotně potřebným 
k dispozici náš pracovní i osobní čas 
namísto peněz.

Nemohu zapomenout ani na úspě-
chy naší projekční a inženýrské 
složky - zvítězili jsme v soutěži Vo-
dohospodářská stavba roku v obou 
relevantních kategoriích a montéři 
společnosti dosáhli stříbrné pozice 
v soutěži zručnosti na výstavě VOD-
KA. Zachovali jsme tradice pravidel-
ných kulturních a sportovních akcí a 
podařilo se nám nalézt sociální smír 

při každoročním projednání kolek-
tivním smlouvy - to vše je i závaz-
kem do dalších let. 

Není však možné odhlédnout od 
negativních trendů v našem okolí, 
mezi které patří stále klesající spo-
třeba pitné vody nebo nastupující 
hospodářská krize, vůči které nejsou 
odolné ani obory, jako je ten náš. V 
tomto roce nás překvapil více jak 
4,6% meziroční propad solidárního 
vodného, který přes maximální sna-
hu o kompenzace redukcí nákladů 
i mimořádnými výnosy vyústil ve 
snížení předpokládaného hospo-
dářského výsledku. Tento trend byl 
bohužel trvalý a představuje pro nás 
i pro celý obor budoucí ohromnou 
výzvu. Přesto se domnívám, že spo-
lečnost potvrdila i v roce 2008 kre-
dit výkonné, moderní a dynamické 
společnosti a rád bych touto cestou 
poděkoval všem zaměstnancům 
společnosti. 

Ing. Rostislav Čáp
Předseda představenstva
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Úvodní slovoÚvodní slovo
předsedy předsedy 
představenstvapředstavenstva

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008



Organizační stuktura SčVK
k 31. 12. 2008

Představenstvo společnosti

Generání ředitel společnosti

Akcionáři společnosti

Dozorčí rada společnosti

Útvar informačních 
technologií Útvar právní Systémový integrátor

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

Útvar technicko
provozní činnosti

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

Zákaznický útvar

Útvar nákupu a logistiky

Útvar financí
a controlingu

Finanční ředitel 
společnosti

Personální ředitel 
společnosti

Technický ředitel 
společnosti
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Přístup
k zákazníkovi
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Zákaznická centra

Zákaznická centra jsou místa, kde dochází
k prvotním kontaktům zákazníka se 
společností ve věci řešení požadavků
a poskytování informací. Mnohdy jsou to místa 
jediného kontaktu zákazníka se společností 
a proto společnost nezapomíná dbát na jeho 
spokojenost.  

Na začátku roku 2008 došlo k rozšíření 
působení společnosti o oblasti Roztoky u Prahy 
a Špindlerův Mlýn. V souvislosti s tím došlo
i k navýšení počtu zákaznických center a 
kontaktních míst na 15. 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008
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Druhým rokem pokračovala standar-
dizace těchto míst, jejíž cílem byla 
co nejlepší dostupnost pro všechny 
zákazníky. Zřízení bezbariérového 
přístupu. Poskytování kompletního 
servisu společnosti, tzn. jak služby 
z obchodní tak z technické oblasti.  
Nezapomínalo se ani na vhodnost 
prostředí, vybavení interiéru, ven-
kovní označení.

Po standardizaci zákaznických cen-
ter v Teplicích, Mostě, Ústí nad La-
bem a v Litoměřicích se v loňském 
roce přistoupilo k rekonstrukci centra 

v Liberci, Jablonci nad Nisou a Turno-
vě.  Doposud společnost investovala 
do vylepšení ZC 8 567 205 Kč. 

Vstřícným krokem k zákazníkům 
bylo i prodloužení provozních hodin. 
Od ledna 2008 jsou zákaznická cen-
tra připravena pomoci zákazníkům 
společnosti  ve dnech pondělí a stře-
da od  8 do 17 hodin a v pátek od 8 
do 14 hodin. V úterý a ve čtvrtek ob-
slouží zákaznická centra zákazníky, 
kteří si předem telefonicky sjednali 
schůzku. 

Zákaznická centra
Nové webové stránky

V závěru loňského roku společ-
nost zprovoznila nové internetové 
stránky, které nabízejí zákazníkům 
přehledné informace o společnos-
ti a nabízených službách. Moderní 
forma komunikace se společností 
byla  umožněna odběratelům
i v rámci prohlížení svých dat 
v zákaznickém informačním 
systému. K 31. 12. 2008 bylo do 
tohoto systému zaregistrováno 
467 zákazníků.

Plaťte méně 

Od října roku 2008 jsme umož-
nili zákazníkům „méně platit“ 
za vodu. Provedení platby na 
terminálech SAZKA v porovnání 
s poštovní složenkou je o 10 Kč 

levnější. 

Přístup k zákazníkovi

Společnost se i v roce 2008 snažila být nablízku svým zákazní-
kům. Telefonní kontakt se společností umožňovala zejména zá-
kaznická linka - call centrum.  V roce 2008 této služby využilo 
téměř 102 tis. volajících. Zákazníci si prostřednictvím telefon-
ního hovoru zjišťovali především obecné informace, informace 
týkající se faktur a plateb a provozní informace související s do-
dávkami vody a odváděním odpadních vod. Od ledna 2008 si 
klienti mohli své obchodní záležitosti telefonicky řešit i v sobotu 
dopoledne. 
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Z globálního pohledu jsou dlouhodo-
bě největší kategorií „Domácnosti“,
a to jak z hlediska počtu (74%), tak

Zákazníci společnosti získávali in-
formace i prostřednictvím zákaznic-
kého časopisu Voda pro Vás. V loň-

Po významném poklesu odběrů vody 
u velkých průmyslových odběratelů
v roce 2008 se již kategorie „Průmy-

i z hlediska objemu prodané vody 
(57%). V počtu zákazníků tvoří nej-
větší podíl individuální zákazníci.

ském roce putovala k odběratelům 
dvě čísla, v červnu a prosinci. Každé 
obsahovalo nejdůležitější aktuality 
jednak za skupinu Veolia Voda jako 
celek i z jednotlivých společností do 
skupiny patřících. Výhodou tohoto 
informačního kanálu je dostupnost 
i pro klienty, kteří nemají přístup k 
internetu. Časopisy jsou zákazní-
kům distribuovány až do poštovních 
schránek. 

sl“ v tabulce TOP 10 největších odbě-
ratelů nevyskytuje.

Struktura zákazníků

Zákaznický časopis

TOP ODBĚRATELÉ

SMS INFO

Dalším krokem k vylepšení 
informovanosti zákazníků byla 
již druhým rokem nabízená 
služba SMS INFO.
K 31. 12. 2008 se k této službě 
zaregistrovalo 4200 zákazní-
ků, kteří prostřednictvím SMS 
zpráv získávají  od společnosti 
informace na kdy je napláno-
vaná odstávka vodovodního
či kanalizačního potrubí, 
informace o velkých haváriích 
vodovodního a kanalizačního 
potrubí  v okolí bydliště, o 
výjimečných událostech
s dopadem na zdraví či bez-
pečnost obyvatel jako jsou 
povodně nebo další události 
ohrožující plynulost dodávek. 
Zákazníci si mohou nechat 
SMS zprávou zasílat i aktuální 
ceny vodného a stočného nebo 
provozní dobu zákaznických 
center a call centra společnos-
ti. Společnost informuje své 
zákazníky i při sebemenších 
odstávkách vody, které se 
dotknou jen několika obyvatel. 
Celkem již odeslala
14 500 SMS zpráv. 

Systém jakosti

Všechna zákaznická centra i 
call centrum pracovaly podle 
postupů stanovených v doku-
mentaci sytému jakosti podle 
norem EN ISO 9000:2000. 
Oblast služeb zákazníkům je 
ve společnosti certifikována již 
od prosince 2001. 

Pořadí 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 Teplárna Liberec, a.s.

6 Bytové družstvo DRUŽBA

7 Stavební bytové družstvo Krušnohor

8 ČEZ Teplárenská, a.s.

9 Krajská zdravotní, a.s.

10 Stavební bytové družstvo „Mír“ Teplice

38 390
ostatní

6590
domácnosti - bytové 

domy, družstva

124 299
domácnosti - individuální 

zákazníci

38 390

6590

124 299

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008
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VODA PRO VÁS

Voda 
pro vás

Zákaznický časopis společnosti 

VEOLIA VODA 

ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

číslo 1/2008

Cena 

vody

Dětské 

projekty

Luštěte 

a vyhrajte

2
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Na samém začátku nového roku 

bych vám rád dal nahlédnout 

pod pokličku naší zákaznické 

kuchyně a představil vám ve 

zkratce, co nového pro vás 

letos chystáme. Jako moderní 

zákaznicky orientovaná spo-

lečnost se snažíme být svým 

zákazníkům co nejblíže a plnit 

jejich očekávání. Protože stále 

větší počet z vás projevuje zájem 

o rychlou elektronickou komunikaci, roz-

šíříme do všech našich společností např. 

možnost elektronického zasílání faktur, 

kterou měli doposud pouze zákazníci 

v Praze a části středních Čech. 

Velkou změnou projdou internetové 

stránky našich společností, kde bude mít 

zákazník kromě řady důležitých a zají-

mavých informací také přístup na svůj 

zákaznický účet (možnost sledovat ode-

čty vodoměrů, údaje o platbách záloh, 

fakturaci apod.). Další novinkou bude 

plošné používání aktivních formulářů, 

kdy zákazník vyplní formulář na počítači 

a rovnou ho odešle ke zpracování našim 

pracovníkům v oddělení zákaznických 

služeb. Tyto možnosti měli doposud pou-

ze zákazníci z některých regionů.

Jako reakci na váš stoupající zájem 

o informace o kvalitě dodávané pitné 

vody připravujeme rozšíření služby SMS 

INFO. Zákazník bude mít možnost získat 

aktuální hodnoty vybraných paramet-

rů kvality vody v jeho regionu přímo na 

svůj mobilní telefon, přičemž veškeré 

informace v rámci této služby budou 

zasílány zdarma. Informace o kvalitě 

vody podle regionu 

najdete samozřej-

mě také na webo-

vých stránkách, 

nově zde budou 

publikovány i úda-

je o kvalitě vyčiš-

těné odpadní vody 

na odtoku z čistíren 

odpadních vod. 

Věřím, že vás naše nová nabíd-

ka služeb osloví a přispěje ke zkvalit-

nění naší vzájemné komunikace. Vedle 

nových možností vám však zůstáváme 

plně k dispozici v zákaznických centrech 

určených pro osobní kontakt i v našich 

telefonních centrech – na zákaznických 

telefonních linkách, které jsou dostupné 

24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Jsme 

s vámi, kdykoli nás potřebujete.

Závěrem mi dovolte, abych vám popřál 

šťastné vyplutí do roku 2008.

Philippe Guitard, 

generální ředitel Veolia Voda 

pro střední Evropu a Rusko

Milí čtenáři, vážení zákazníci,

jsem velice rád, že vás na prahu nového roku mohu pozdravit prostřednictvím zákaznického 

magazínu, který právě držíte v rukou. Uvnitř časopisu vám tentokrát přinášíme důležité infor-

mace o ceně vody a principech její tvorby, aktuální zprávy z oblasti vodárenství ve vašem regionu, 

představíme vám některé ze sociálně zaměřených projektů našeho nadačního fondu nebo novou 

mezinárodní soutěž pro děti Města kolem světa a nakonec můžete vyluštit křížovku a možná vyhrát 

jeden z pěkných dárků.



11

Zodpovědnost

Zkvalitnění BOZP

Rok 2008 byl pro společnost Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. v rámci 
skupiny Veolia Voda rokem zaměřeným na 
bezpečnost práce. V oblasti péče
o zaměstnance byla věnována zvýšená 
pozornost zkvalitnění BOZP, díky níž se 
podařilo výrazně snížit úrazovost oproti 
letům předešlým. Kvalitu BOZP
ve společnosti potvrdilo i získání certifikace 
BOZP - ČSN OHSAS 18001:2008



I v loňském roce společnost 
kladla pozornost na vzdělá-
vání zaměstnanců. S cílem 
motivovat, získat, adaptovat 
a stabilizovat mladé inžený-
ry pro vysoce kvalifikované 
pozice byl realizován pro-
jekt adaptačního procesu 
určený pro absolventy vyso-

kých škol. 

Současně se systematicky pracova-
lo s talenty v segmentu technických 
pozic, zejména v útvaru projekce. 

Díky spolupráci s Institutem envi-
ronmentálních služeb a jeho nabí-
zeným programům maturitního a 
bakalářského studia je ve společnos-

ti 16 zaměstnanců, kteří si zvyšují 
kvalifikaci.

6 manažerů si rozšiřuje vzdělání stu-
diem programů MSc. a MBA. Dalších 
5 zaměstnanců společnosti zařaze-
ných v nástupnických plánech do ka-
tegorie talent studuje magisterské 
studium a jeden doktorandské stu-
dium na ČVUT.

Celkové náklady společnosti na 
vzdělávání činily v roce 2008 částku
8 563 000 Kč. 

Velký důraz byl kladen na vzdělávání 
zaměstnanců v oblasti poskytování 
první pomoci, poznávání rizik a opat-
ření k jejich eliminaci.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti

12

Rok 2008 přinesl řadu novinek i do 
oblasti lidských zdrojů. Společnost 
Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. se rozšířila o další provozované 
oblasti a zaměstnance. Vznikl In-
tegrovaný závod Turnov, který byl 

Po celý rok 2008 probíhala intenziv-
ní jednání managementu s odbory 
společnosti jejichž výsledek přinesl 
příznivé navýšení mezd. Zaměstnan-
cům byla navýšena hodnota strave-
nek a příspěvek zaměstnavatele k 
penzijnímu připojištění. Společnost 
Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. i v loňském roce potvrdila, že je 
sociálně zodpovědnou společnos-
tí, která umí naslouchat potřebám 
svých zaměstnanců a vést s nimi so-
ciální dialog. 

K 31. 12. 2008 bylo ve společnosti 
zaměstnáno 1758 lidí. Na vedoucích 
pozicích pracovalo 164 mužů a 37 
žen. 161 pracovníků bylo vysokoškol-
sky vzdělaných. 648 zaměstnanců 
mělo středoškolské vzdělání. Fluktu-
ace zaměstnanců v roce 2008 činila 
16,06%.

Jedním z benefitů pro zaměstnan-
ce společnosti je využití pracovního 
týdne pro rekondici, tzv. rekondiční 
týden. Zaměstnanec má nárok vy-
užít 5 pracovních dnů nad rámec 
dovolené pro rekondiční pobyt.
V loňském roce byla rozšířena na-
bídka pobytů o lázně Třeboň. Rekon-
dičních pobytů využilo v roce 2008 
celkem 351 zaměstnanců. 137 za-
městnanců navštívilo lázně Třeboň. 

výsledkem fúze společností Severo-
české vodovody a kanalizace, a.s. a 
HYDRIA spol. s r.o. 
Od 1. července došlo k centralizaci 
útvaru technicko provozní činnosti 
pod provozního ředitele. Po celý rok 

Lidské zdroje

Kolektivní smlouva

Zaměstnanci

Benefity pro zaměstnance

se připravoval projekt integrace Spe-
cializovaného závodu úpraven vod
a čistíren odpadních vod do struktu-
ry společnosti k jehož realizaci došlo 
od 1. 1. 2009  

24 se zúčastnilo pobytu v lázních 
Poděbrady a 190  využilo k rekondici 
víceúčelové zařízení Bedřichov. 

Další z výhod pro zaměstnance spo-
lečnosti je služba „zaměstnanecké 
telefony“, která umožňuje zaměst-
nancům společnosti využít telefonní 
připojení operátora O2 ve zvýhodně-
ném tarifu. Do konce prosince 2008 
bylo v rámci této služby poskytnuto 
1170 telefonních čísel. 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008
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Společnost Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. je nejrozsáhlejší vo-
dárenskou společností. Zaměstnává 
pracovníky od Sokolova až po Turnov. 
Zájmem vedení společnosti je, aby 
všichni zaměstnanci byli informová-
ni o životě společnosti. 

V roce 2008 byl proveden průzkum 
interní komunikace s cílem zjistit 
úroveň interní komunikace, spokoje-
nost zaměstnanců s obdrženými in-
formacemi a poptávku. V průzkumu 
byly sledovány čtyři směry. Informo-
vanost zaměstnanců, způsob získá-
vání informací, o jaký druh informací 
je zájem a návrhy na zlepšení infor-
mačních kanálů. 

Vzhledem k rozsáhlosti provozova-
ného území uspořádala společnost
i v loňském roce  několik společen-
ských a sportovních setkání pro za-
městnance. Tato setkání jsou mnoh-
dy jedinou šancí v roce pro vzájemné 
se potkání spolupracovníků. 

V rámci Světového Dne vody Seve-
ročeské vodovody a kanalizace, a.s. 
ve spolupráci se Severočeskou vodá-
renskou společností a.s. a s.p. Povodí 
Ohře uspořádaly slavnostní setkání 
zaměstnanců všech tří společností
v Teplicích v Krušnohorském mas-
karonu. Druhou společenskou příle-
žitostí bylo vánoční setkání zaměst-
nanců v prosinci 2008. 

Sportovní události společnosti byly 
v loňském roce rozšířeny o jarní a 
podzimí bowlingový turnaj, kterých 

Z výsledků vyplývá, že Nejvyužíva-
nějším kanálem interní komunikace 
je intranet společnosti. následuje 
získávání informací od svého nadří-
zeného a třetím informačním kaná-
lem je magazín společnosti.

Co se týče druhu informací nejvíce 
lidí se zajímá o informace, které se 
týkají organizačních změn ve společ-
nosti. 

se zúčastnilo 208 zaměstnanců. Oba 
turnaje byly vždy zakončeny finálo-
vým utkáním, kterého se zúčastnili 
ti nejlepší hráči ze všech oblastí. Nej-
lepší hráč z kategorie muži a nejlepší 
hráčka z kategorie žen si odvezli z tur-
naje putovní pohár, který ochraňovali 
do dalšího boulení. 

Již tradičně se konaly sportovní hry 
zaměstnanců. Na slavnostní zahájení 
a slavnostní zakončení byli přizváni
i zástupci města. 

Společnost v roce 2008 nezapomněla 
ani na své bývalé zaměstnance, pro 
které připravila setkání. Již tradičně 
si užívaly děti zaměstnanců na zim-
ním táboře v Loučné pod Klínovcem 
a na letním táboře v Doksech, odkud 
si přinesly spoustu zážitků a poznaly 
spoustu nových kamarádů. 

Interní komunikace

Setkání zaměstnanců

Bezpečnost práce

Pro rok 2008 byl stanoven úkol: 
Potvrdit kvalitu dodávaných 
služeb a provozovaných činností 
společnosti získáním certifikace 
dle norem ISO 9001 a 14001.
V oblasti BOZP a ochrany životní-
ho prostředí dle vyhlášky OHSAS 
18001. V průběhu roku proběhly 
přípravné práce tak, aby v říjnu 
mohla úspěšně proběhnout 
certifikace. Byla stanovena ko-
mise pro zavedení ISO norem a 
vyhlášky OHSAS. Přípravné práce 
během roku se soustředily na 
implementaci požadavků norem 
a vyhlášky do řídící a provozní 
dokumentace společnosti. Do 
každodenní praxe byly zavedeny 
nové postupy u všech činností 
společnosti, což si vyžádalo 
zvýšené úsilí všech zainteresova-
ných zaměstnanců.
V říjnu 2008 proběhla úspěšně 
certifikace dle stanoveného 
úkolu. Udržení a stálé zlepšování 
kvality dle ISO 9001, 14001 a 
OHSAS 18001 bude i v nadchá-
zejícím období jednou z priorit 
činnosti společnosti.

V roce 2008 byla věnována 
zvýšená pozornost kontrolní čin-
nosti v oblasti BOZP, snižování 
rizikovosti činností ochranným 
opatřením technického charak-
teru, vzdělávání všech zaměst-
nanců společnosti a předávání 
rizik spolupracujícím subjektům.

Zodpovědnost

CELKEM

PRACOVNÍ 
ÚRAZY ZA ROK 
2007 CELKEM

28

PRACOVNÍ 
ÚRAZY ZA ROK 
2008 CELKEM

21

-

---
----
í
-



Solidarita

14

Společnost Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. se v roce 2008 jako 
první z vodárenských společností České 
republiky zapojila do projektu firemního 
dobrovolnictví. Stala se tak první velkou 
společností na severu Čech, která se 
aktivně chopila příležitosti pomáhat ne 
penězi, jak se již stává zvykem, ale prací 
vlastních zaměstnanců.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008
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29 zaměstnanců společnosti se sta-
lo průkopníky firemního dobrovol-
nictví v rámci dvou akcí. V září v Ústí 
nad Labem 12 dobrovolníků z řad 
zaměstnanců společnosti pomohlo 
občanskému sdružení pro duševně 
nemocné Fokus. Vodohospodáři při-
jali roli stěhováků. Pomocí svých sil 
a dopravních prostředků společnosti 
pomohli přemístit veškeré zařízení 
Fokusu ze sídla v ústecké části Stře-
kov do nových prostor ve Vaňově.     

Další dobrovolnická akce se uskuteč-
nila 4. prosince v Liberci. Tentokrát se 
sešlo  17 dobrovolníků, zaměstnan-
ců, kteří pomohli zdravotně postiže-
ným lidem z občanského  sdružení 
D.R.A.K. při organizaci adventní akce 
„Slavnost svaté Barbory“. Kromě pří-
prav na oslavu pomohli dobrovolníci 

i během samotné slavnosti. Vyko-
návali asistenční službu dětem na 
vozíku, aby mohly bezpečně projet 
stanovišti v budově i mimo ni. Do-
provázeli i ostatní handicapované 
účastníky na jejich pouti mezi jed-
notlivými dílnami, kde jim pomohli 
s vázáním barborek, pečení cukroví a 
výrobou dárečků.   

Firemní dobrovolnictví je v dnešní 
době velmi frekventovaným pojmem. 
Jedná se o dobrovolnou pomoc firem 
neziskovému sektoru – firmy uvolní 
na určitý čas své pracovníky, případ-
ně techniku a zajišťují touto formou 
pomoc potřebným. Díky kontaktu s 
handicapovanými lidmi a okamži-
tým viditelným výsledkům je tato 
forma pomoci ve světě jednou z nej-
oblíbenějších filantropických aktivit. 

Firemní dobrovolnictví
MiNiGranty

V roce 2008 společnost Severo-
české vodovody a kanalizace, a.s. 
ve spolupráci s Nadačním fon-
dem Veolia Voda nabídla svým 
zaměstnancům MiNiGRANTY. 
Tzv. finanční podporu dobrovol-
nických a veřejně prospěšných 
aktivit. Dala tak příležitost za-
městnancům, kteří se ve volném 
čase nějak angažují a nebo chtějí 
pomoci s podporou projektu, o 
jehož potřebnosti a důvěryhod-
nosti jsou přesvědčeni.
V regionu, kde působí Severočes-
ké vodovody a kanalizace, a.s. ob-
držely  podporu tři MiNiGRANTY.  
Do Roztok na fotografickou 
soutěž putovalo 5000 Kč,
20 000 Kč pomohlo Základní 
škole Varnsdorf zrealizovat 
projekt Den dětí zdravě a 50 000 
Kč obdržela Základní praktic-
ká škola Arkadie o.p.s. na letní 
integrovaný tábor.  O podporu 
prostřednictvím zaměstnanců 
společnosti SčVK žádalo celkem 
64 dobrovolných sdružení
a neziskových organizací. 
MiNiGRANTY svou podstatou 
přispívají k rozvoji českého 
firemního dobrovolnictví. Vytváří 
příležitost pro dobré skutky
a radost ze sdílení, která k dob-
rovolnictví neodmyslitelně patří. 
Nominované projekty posuzova-
la tříčlenná hodnotící komise
a výsledný verdikt schválila 
správní rada nadačního fondu.

Solidarita

Název projektu:  Cíl projektu: 
Co a komu realizace projektu p!inese? 

 
 
 
 
Popis projektu: 

Stru"n# popi�te sled jednotlivých "inností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení projektu:  

Ukon!ení projektu:  

Rozpo!et projektu P!ehledn# uve$te, jaké náklady vzniknou? 

Vý�e polo�ky rozpo!tu Název polo�ky rozpo!tu 
 

  
  
  
  
  
  
 Od"vodn#ní: 
Zd%vodn#te pot!ebu realizace projektu a d%vody Va�eho zapojení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikace: 

Popi�te, jakým zp%sobem se ve!ejnost dozví, �e projekt je podpo!en NF Veolia. 

 
 
 
 

 

Formulá$ � �ádost o MiNiGRANT 

&íslo �ádosti:  
(doplní pracovník nada"ního fondu) 

 
Vyplní zam#stnanci spole"ností Veolia Voda1 
Jméno a p$íjmení zam#stnance:   
Jsem zam#stnanec / zam#stnankyn# spole!nosti: za�krtn#te jednu uvedenou mo�nost 

 1. JVS a.s.  MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
 1. S"V, a.s.  St!edo"eské vodárny, a.s. 
 Královehradecká provozní, a.s.  VODÁRNA PLZE' a.s. 
 Pra�ské vodovody a kanalizace, a.s.  

nebo &eská voda � Czech Water, a.s. 
 Severo"eské vodovody a kanalizace, a.s. 

nebo Vodohospodá!ská spole"nost Sokolov, s.r.o. 
Útvar/odd#lení/za$azení:   
Kontaktní adresa:  
Telefon/Email                        @ 

Datum vypln#ní a podpis  

 
 
Vyberte z následujících dvou mo�ností A nebo B a za�krtn#te po�adovanou !ástku: 
A) Projekt realizuji sám  
(darovací smlouvu podepí�i já jako fyzická osoba)  
�ádám o finan"ní "ástku 

 5 000 K" nebo  20 000 K" 

B) Doporu"uji projekt organizace  
(darovací smlouvu podepí�e zástupce organizace) 
�ádám o finan"ní "ástku 

 5 000 K" nebo  20 000 K" nebo  50 000 K" 
 
 
Jaký je Vá� vztah k projektu: za�krtnout m%�ete více mo�ností 

 jsem autor projektu � realizuji ho sám 
 jsem autor projektu � realizuje organizace 
 pomáhám s financováním tohoto projektu 
 jsem "len nebo dobrovolník organizace  

 podílím se p!ímo na realizaci projektu 
 podílím se na !ízení projektu 
 podílím se na propagaci projektu 
 jiný: 

 
 
Informace o organizaci vypl(te pouze v p!ípad# mo�nosti B) 

Název organizace:  
Kontaktní osoba:  
Telefon/Email                        @ 
Adresa:  
Web:  
Poslání a zam#$ení organizace 
 
 
 
 
Získal projekt nebo organizace ji� v minulosti podporu ze strany Nada"ního fondu Veolia nebo 
spole"nosti Veolia Voda &R, a.s., nebo n#které spole"nosti ze skupiny Veolia Voda? 

 Ano � Kdy:  Ne                              Nevím 

1 Kolonky ve formulá!i lze roz�i!ovat a stejn# tak lze podle Va�ich pot!eb p!idávat nové !ádky. Dbejte v�ak na jednoduchost 
a stru"nost a sna�te se, aby Vá� formulá! ve výsledku nep!esáhl 3 strany A4. I v tomto p!ípad# platí, �e �mén# je n#kdy více�. 
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Společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. v rámci skupiny 
Veolia Voda pomáhá bořit mezi-
generační bariéry. Využila k tomu 
jednoduchý recept. Hru, kterou mo-
hou hrát všechny generace. Takovou 
hrou je petanque, který se dá hrát 
bez ohledu na věk a fyzickou vyba-
venost. Společnost se již v roce 2007 
rozhodla zapojit do projektu Nadač-
ního Fondu Veolia Voda a pomoci s 

I v roce 2008 společnost spolupra-
covala se školami a napomáhala tak
k výchově mladých vodohospodářů. 

Počátkem roku nabídla školám me-
zinárodní kampaň zaměřenou na vy-
tváření vztahu dětí k životnímu pro-
středí nazvanou Města kolem světa 
aneb příběhy našich životů očima 
našich měst. Základní školy měly již 
pátým rokem možnost soutěžit spo-
lečně s dětmi ze základních škol růz-
ných států světa, kde působí společ-
nost Veolia Environnement. Stejně 
jako v předešlých soutěžích všichni 
soutěžící obdrželi originální pedago-
gické pomůcky a s jejich pomocí měli  
za úkol vymyslet a napsat text, který 
vypráví jejich město o svých přáních 
a jejich splnění. Soutěže se zúčast-
nilo 22 kolektivů žáků 3. – 5. tříd 
základních škol z Budyně nad Ohří, 

budováním petanqueových hřišť v 
oblasti, kde působí.
V roce 2008 společnost vybudovala 
pro veřejnost hřiště na pentanque v 
Teplicích, Lounech, Kadani a Litvíno-
vě. 
Projekt výstavby petanqueových 
hřišť je nabídkou pro širokou ve-
řejnost, která chce ve volném čase 
sportovat nebo se jinak aktivně rea-
lizovat. Pétanque je ze své podstaty 

Loun, Vejprt, Stružnice, Chomutova, 
Krupky, Děčína, Duchcova, Teplic a 
České Lípy. 
Na podzim společnost vyzvala školy 
k internetové soutěži Vodní putová-
ní. Hra byla určena žákům vyššího 
stupně základních škol. Do soutěže 
se zaregistrovalo celkem 151 tříd 
(3078 žáků) z Ústeckého a Liberec-
kého kraje. Počínaje 6. říjnem 2008 
každé pondělí nacházeli žáci na in-
ternetových stránkách www.scvk.cz 
a www.veoliavoda.cz sérii otázek a 
úkolů pro daný týden. Soutěže, kdy 
žáci komunikují se společností po-
mocí e-mailu nebo telefonu, jsou ve-
lice oblíbené mezi dětmi i pedagogy. 
Spolupráce pokračovala i se střední-
mi školami. Po celý rok umožňovali 
zaměstnanci úpraven vod a čistíren 
odpadních vod studentům středních 

Petanqueová hřiště slouží všem

Intenzivní spolupráce se školami

sport vhodný pro všechny generace. 
Vzhledem k jednoduchým pravidlům 
a dostupnosti herního vybavení ne-
komplikuje přístup ke hře začáteč-
níkům nebo „nesportovcům“. Může 
jej hrát každý bez rozdílu věku. Je to 
sport, který boří věkové i fyzické roz-
díly. 
Z petanqueového hřiště ve svém 
městě má radost primátor Teplic Ja-
roslav Kubera a netají se tím ani na 
webových stránkách města, kde zve 
spoluobčany do šanovského parku 
slovy: „Přijďte si vyzkoušet hru Fran-
couzů“.  Podporou této hry se netají 
ani starosta města Litvínova Milan 
Šťovíček. Litvínované mohou hrát 
petanque na hřišti u Scholy Huma-
nitas. Umístění hřišť na petanque je 
záměrně vybíráno tam, kde jej mo-
hou navštěvovat děti, mládež, do-
spělí i senioři. 

škol exkurze na provozovnách s od-
borným výkladem procesů. Exkurze 
byly umožněny i široké veřejnosti a 
v roce 2008 prvně i skupině neslyší-
cích občanů.  
U příležitosti Dne vody byla středo-
školákům nabídnuta účast v soutě-
ži. Úkolem týmů bylo volné grafické 
zpracování souvislosti vody a ekolo-
gie. 
V roce 2008 společnost také po-
kračovala s výukou žáků k ekologii 
prostřednictvím projektu Tajemství 
vody. Věnovala školám Vodní kufřík 
- malou přenosnou vodní laboratoř, 
která slouží k výuce přírodovědy, bio-
logie, ale i chemie či fyziky. Předává-
ní kufříků bylo doplněno i názornou 
ukázkou práce s kufříkem. 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008



Inovace

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jako první 
vodárenská společnost spustila v roce 2008 elektronickou 
fakturaci na EBPP konsolidačním principu. Tuto službu 
nabídla společnosti Česká spořitelna ve spolupráci s firmou 
TietoEnator, zajišťující technické řešení. V rámci využití této 
služby proběhla první výměna elektronických fakturačních 
a technických dat mezi firmami ČEZ Prodej a Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. V prvním kroku se jednalo
o fakturaci spotřeby elektřiny.

17
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Pro příjem faktur v elektronické podobě ( data ) byl pro energetika naprogramován samostatný modul programu Agenda, 
který umožňuje načtení dat, jejich kontrolu a odsouhlasení. Při odsouhlasení faktury provede tento modul přenos dat do 
modulu programu, který vede přehled o energetické spotřebě jednotlivých objektů společnosti. Na obrázku je zobrazeno 
okno s přehledem schválených faktur a okno zobrazující načtené stavy při odečtu elektroměru.

Nová forma elektronické fakturace 
nabídla získání technických dat a 
snížení pracnosti evidence spotřeby 
společnosti. Faktury od dodavatele 
elektřiny jsou přijímány systémem 
energetiků, kteří provádějí kontrolu 
a odsouhlasení faktur na monitoru 
svého počítače. V rámci odsouhla-
sení faktur systém okamžitě načte 
všechny údaje do technického ener-
getického programu. Odsouhlasené 

soubory poté předá pro automatické 
načtení do účetního systému. Zpro-
vozněním nové služby příjmu faktur 
byly vedle snížení pracnosti odbou-
rány chyby způsobené lidským fak-
torem.
Nový způsob fakturace umožňu-
je standardizaci při připojení více 
obchodních partnerů přes jediné 
rozhraní. Systém je postaven na 
stupňovatelné, vysoce dostupné a 

Elektronická fakturace na EBPP konsolidačním principu
bezpečné platformě TIX (TeitoEnator 
Information eXchange). Architektu-
ra TIX poskytuje pro výměnu elektro-
nických dokumentů centralizovanou 
platformu s otevřeným, flexibilním a 
stupňovatelným prostředím. 
Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. pracují na rozšíření využití této 
služby od ostatních dodavatelů dal-
ších služeb.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008
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Společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. v roce 2008 pokra-
čovala v prodeji elektřiny z obno-
vitelných zdrojů na volném trhu s 
elektřinou. Provozovala malé vodní 
elektrárny (MVE) instalované na vo-
dovodním řadu. Na ČOV provozovala 

Začátkem roku 2008 společnost za-
počala s ustavováním soustrojí mo-
derní technikou, pomocí laserového 
přístroje OPTALIGN PLUS.  Dlouhodo-
bé zkušenosti a testy dokázaly, že až 
50% poruch strojů nastává v důsled-
ku špatného ustavení – špatné sou-
ososti, proto společnost přistoupila
k inovaci v této oblasti.

kogenerační jednotky (KGJ ) spalující 
BIO plyn. 
Rok 2008 byl ve výrobě na obnovitel-
ných zdrojích velmi úspěšný. Ve srov-
nání s rokem 2007 se vyrobilo proti 
roku 2007 o 2 434 729 kWh elektřiny 
více. 

Hlavním očekáváním od zavedení 
této techniky bylo snížení nadměr-
ných axiálních a radiálních sil půso-
bících na ložiska a tím prodloužení 
jejich životností. Současně je oče-
káváno snížení opotřebení ucpávek 
strojů. Mělo by dojít i ke snížení spo-
třeby elektrické energie, ale nejdů-
ležitějším je zvýšení spolehlivosti a 
tím úspora nákladů na údržbu.

Obnovitelné zdroje

Ustavování strojů laserem

Oblast Informatiky 

V roce 2008 probíhala standard-
ní obnova  HW. Nákup serverů, 
nové zálohovací knihovny. Byl 
realizován projekt výstavby nové 
serverovny s veškerým potřeb-
ným vybavením. Pro zvýšení bez-
pečnosti byl nahrazen  Firewal 
a proxy. Na pracoviště projekce 
společnosti byly pořízeny plotry. 
Na dispečerských pracovištích se 
zajistila obnova všech dispečer-
ských PC. 

Nově zrekonstruovaným zákaz-
nickým centrům bylo vytvořeno 
IT zázemí včetně elektronického 
zabezpečení a telekomunikace. 
V rámci rekonstrukce budovy ge-
nerálního ředitelství společnosti, 
která probíhala v průběhu roku 
2008 došlo k rozšíření strukturo-
vané kabeláže. 
V roce 2008 byla zahájena první 
etapa přístupového a docházko-
vého systému
ve společnosti.  

Celkový objem proinvestovaných 
prostředků v oblasti  HW byl ve 
výši 12 678 323 Kč.

Dle investičního plánu se pokra-
čovalo na realizaci  přechodu na 
nové prostředí obchodního SW 
PWOD_win na platformu  dot.
NET a s tím souvisejících pod-
půrných projektů Microsoft SQL 
a terminálové prostředí CITRIX.

Byl prováděn upgrade IT prostře-
dí a  jednotlivých aplikací např. 
SW údržby, SW manažerských 
informací MIS,  SW call centra 
GENESYS. 

Došlo k  implementaci nového 
antivirového SW  v rámci sjed-
nocení pro celou skupinu Veolia 
a  zahájení přechodu na nový 
GIS. Plánovaně byly dokupovány 
digitální mapy měst pro GIS.

Objem proinvestovaných pro-
středků v oblasti  SW a map  byl 
ve výši 7 916 649 Kč.

Inovace
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Společnost Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. standardně využívala 
k výrobě pitné vody vodu povrchovou, 
která tvoří  50,1 % a vodu podzemní.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008
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Kontrola kvality surové, technologic-
ké, vyrobené  a dodávané pitné vody, 
odkanalizované a vypouštěné odpad-
ní vody je zajišťována útvarem kont-
roly jakosti. Kontrola kvality je po-
skytována na špičkové úrovni nejen
v oblasti analýz, ale i odběrů vzor-
ků. Je zajištěna ve 4 akreditovaných 
laboratořích, které jsou rozmístěny 
rovnoměrně po provozovaném úze-
mí, což umožňuje optimální rozlože-
ní kontroly z hlediska kvality i nákla-
dů. Všechna čtyři střediska laboratoří 
jsou akreditována Českým institu-
tem pro akreditaci, o.p.s (ČIA) podle 
ĆSN EN ISO/IEC 17025:2005, která 
je v souladu s ČSN ISO 9001:2001. 
Akreditace pokrývá nejen rozbory 
pitné, surové povrchové a surové 
podzemní vody, rozbory odpadních 
vod a kalů, ale i odběry vzorků  pro 
tyto matrice. 

Laboratoře společnosti jsou priorit-
ně určeny pro interní kontrolu, část 
jejich kapacity je však využívána i 
na zakázky od externích zákazníků.
V roce 2008 společnost rozšířila akre-
ditaci i na analýzy a odběry bazéno-
vých vod. Tato skutečnost nám dovo-
luje expandovat s nabídkami rozborů 
i mezi provozovatele veřejných bazé-
nů a hotelů. Objem externích výkonů 
byl mezi roky 2007 a 2008 navýšen
o 23 % na 9 270 tis. Kč.  
Kontrola kvality vody probíhá ne-
jen na akreditovaných pracovištích, 
ale i v provozních laboratořích na 
úpravnách vody, kde denní kontrolu 
vyráběné vody zajišťují pracovníci 
provozních laboratoří. Podílejí se ak-
tivně na řešení provozních úkolů a 
mimořádných událostí. Jejich místo 
v provozních laboratořích je nena-
hraditelné.

Kontrola kvality pitné a odpadní vody
Výroba vody

Hlavním zdrojem pro výrobu 
pitné vody jsou údolní nádrže 
v Krušných a Jizerských horách. 
Jedná se o nádrže Fláje, Příseč-
nice, Jirkov, Kamenička, Křímov, 
Chřibská, Josefův Důl a  Souš. 
Velkou výhodou těchto vodá-
renských nádrží je jejich umís-
tění ve vyšší  nadmořské výšce 
(600 - 800 m n.m.) s minimální 
zemědělskou činností v jejich 
blízkosti. To pozitivně ovlivňuje  
minimální výskyt organismů a 
nízký obsah dusičnanů.
Ze zdrojů podzemní vody vyu-
žívá společnost velmi kvalitní 
zdroje na Liberecku v oblasti 
Dolánek a  Libíče, na Českolip-
sku, Litoměřicku a dále v oblasti 
Hřenska a Děčína. Tyto zdroje 
jsou využívány s jednoduchou 
úpravou. Jedná se o hydroge-
ologické vrty nebo studny se 
stabilní kvalitou. 

Celkem společnost provozovala 
676 zdrojů surové pitné vody. 
Před dodávkou zákazníkovi ji 
upravovala na 65 úpravnách 
vody. Pitnou vodu dodávala
do domácností 9 156 kilometry 
potrubí hlavního vodovodního 
řadu se 191 568 vodovodními 
přípojkami v délce 1420 km. 
Za použití 1 144 vodojemů a 
339 čerpacích stanic byla voda 
dodávána více než
1,1 milionu obyvatel Ústecké-
ho a Libereckého kraje, oblastí 
Roztok u Prahy a Špindlerova 
Mlýna. Takto rozsáhlý distribuč-
ní systém je plně srovnatelný 
s největšími distribučními 
systémy v Evropě a je největším 
systémem v České republice.

Výkonnost

1998 1999 2000 2001 2 002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Počet 
fakturačních 
vodoměrů

159 664 161 655 163 483 166 201 169 909 173 042 185 936 186 527 186 690 197 803 200 461

% NEVYHOVUJÍCÍCH CHEMICKÝCH 
ANALÝZ PITNÉ VODY

% NEVYHOVUJÍCÍCH 
MIKROBIOLOGICKCH A BIOLOGICKÝCH 

ANALÝZ PITNÉ VODY

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008
2,55

1,54

2,06

1,42

1,70

1,50

1,54

1,45

1,48

1,20



Hospodaření s vodou - vodovodní síť
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2008

jednotky SčVK

Délka vodovodní sítě km 9 159

Počet vodovodních přípojek  počet 195 742

Délka vodovodních přípojek km 1 590

Počet čerpacích stanic počet 340

Počet vodojemů počet 1 144

Počet úpraven vod počet 65

Počet zásobovaných obyvatel počet 1 119 388

Voda vyrobená tis.m3 86 270

Voda k realizaci tis.m3 88 413

Voda fakturovaná tis.m3 61 498

              domácnosti tis.m3 35 579

              ostatní tis.m3 25 919

Voda nefakturovaná tis.m3 26 914

Voda pro vlastní tis.m3 5 192

Ztráty vody v trubní síti tis.m3 21 722

Celkový počet měřidel počet 204 390

Specifická spotřeba pitné l/obyv./den 87

2001 2 002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ztráty vody 33 067 29 908 29 244 26 172 24 534 25 505 22 333 21 722

% NEVYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ NA 
VÝSTUPU Z ČOV

2004 2005 2006 2007 2008

16,8

13,9
12,1

11,0 12,1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008



Nejvýznamnější zakázky

Dokončené realizované stavby v roce 2008
Jirkov – rekonstrukce ČOV, 2. etapa (rekonstrukce 
                vyhnívacích nádrží a strojovny VN)
Zahrádky – rekonstrukce ČOV (600 EO)
Děčín XXXII, ul. Vítězství – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Dubí, Cínovec – zdroj vody, modernizace
Rumburk – prodloužení kmenové stoky A1
Smržovka – Hlavní, rekonstrukce kanalizace

Stavby zahájené v roce 2008, kde společnost 
vykonává  autorizovaný dozor projektanta
Louny – rekonstrukce ČOV
Želénky – rekonstrukce ČOV
Podbořany – rekonstrukce ČOV
Litvínov – rekonstrukce ČOV

Společnost se po celý rok 2008 sna-
žila o zkvalitňování poskytovaných 
komplexních služeb v oblasti vodo-
hospodářské infrastruktury všem 
zákazníkům, zejména Severočeské 
vodárenské společnosti a.s. Pro-
střednictvím technického úseku za-
jišťovala přípravu a realizaci obnovy, 
modernizaci a pořizování infrastruk-
turálního majetku Severočeské vodá-

renské společnosti a.s. v souladu se 
smlouvami o nájmu majetku a o spo-
lupráci v IPČ a stavební výrobě uza-
vřenými mezi Severočeskou vodáren-
skou společností a.s. a Severočeskými 
vodovody a kanalizacemi, a. s.
Na základě zkušeností z již realizova-
ných staveb se společnost podílela 
na optimalizaci investičních a pro-
vozních nákladů staveb a dosažení 

Hospodaření s vodou - kanalizační síť

Inženýrsko - projektová činnost
zajištění souladu technických poža-
davků provozovatele a vlastníka.
Inženýrsko projektová činnost spo-
lečnosti významně přispěla ke spl-
nění stanovených hospodářských 
výsledků  společnosti. Vlastní výko-
ny inženýrsko-projektové činnosti 
v roce 2008 dosáhly 73 mil. Kč. 

Výkonnost
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2008

jednotky SčVK

Délka  kanalizační sítě km 3 953

Počet kanalizačních přípojek počet 119 633

Délka kanalizačních přípojek km 1 072

Počet čerpacích stanic počet 413

Počet čistíren odpadních vod počet 216

Počet obyvatel napojených na kanalizaci počet 943 464

Počet obyv.napojených na ČOV počet 894 395

Množství čištěných odpadních vod tis.m3 94 703

Množství produkovaných kalů t suš. 17 720

Odpadní voda fakturovaná tis.m3 54 825

Významné stavby s ukončenou projektovou
a inženýrskou přípravou v roce 2008
Děčín, ul. Kamenická – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
ÚV Souš – Harrachov, vodovodní přivaděč
Harrachov – rekonstrukce ČOV
Česká Lípa – rekonstrukce ČOV
Nový Bor – rekonstrukce ČOV
Doksy, Staré Splavy – rekonstrukce ČOV,
Jablonné v Podještědí – rekonstrukce ČOV
Zákupy – rekonstrukce ČOV 
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v tis. Kč 2008 2007

AKTIVA 3 462 948 3 230 282

A. Pohledávky za upsaný vlast.kapitál 0 0

B. Stálá aktiva 1 024 935 1 041 191

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 34 252 39 935

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 619 353 610 220

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 371 330 391 036

C. Oběžná aktiva 2 432 086 2 185 106

C.I. Zásoby 37 946 33 148

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 370 522 2 148 459

C.IV. Finanční majetek 23 618 3 499

D. Ostatní aktiva 5 927 3 985

v tis. Kč 2008 2007

PASIVA 3 462 948 3 230 282

A. Vlastní kapitál 2 094 004 1 964 554

A.I. Základní  kapitál 584 271 584 271

A.II. Kapitálové fondy 92 353 92 401

A.III. Fondy ze zisku 1 012 602 864 014

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

A.V. Hosp.výsl.běžného období 400 704 419 794

B. Cizí zdroje 1 366 916 1 264 247

B.I. Rezervy 22 810 52 493

B.II. Dlouhodobé závazky 27 132 23 349

B.III Krátkodobé závazky 1 316 974 1 188 405

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

C. Ostatní pasiva 2 028 1 481

ROZVAHA

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008
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v tis. Kč 2008 2007

Tržby za prodej zboží 53 155

Náklady vynaložené na prodej zboží 45 130

Výkony 3 758 572 3 650 538

Výkonová spotřeba 2 364 756 2 258 271

Přidaná hodnota 1 393 824 1 392 292

Osobní náklady 725 235 673 303

Daně a poplatky 123 635 124 057

Odpisy stálých aktiv 90 812 89 907

Ostatní provozní výnosy 75 142 73 192

Ostatní provozní náklady 58 608 57 263

Provozní  výsledek hospodaření 470 676 520 954

Finanční  výnosy 45 559 39 313

Finanční  náklady 8 522 9 972

Finanční výsledek hospodaření 37 037 29 341

Mimořádné výnosy 0 0

Mimořádné náklady 0 0

Mimořádný  výsledek hospodaření 0 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 507 713 550 295

Daň z příjmu  - splatná 103 225 130 648

Daň z příjmu  - odložená 3 784 -147

Výsledek hospodaření za účetní období 400 704 419 794

Výnosy selkem 3 879 326 3 763 198

Náklady celkem 3 478 622 3 343 404

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
v tis. Kč 2008 2007

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 3 499 20 319

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti   0

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 507 713 550 295

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 22 100 32 330

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv 91 027 89 907

  A.1.2. Změna stavu: -9 157 -9 897

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

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek -9 157 -9 897

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -22 306 -17 806

  A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů 0 -100

  A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku -16 201 -16 500

  A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -28 863 -21 507

  A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 7 600 8 233

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
      kapitálu, finančními a mimořádnými položkami 529 813 582 625

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -107 025 -106 000

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení -209 695 -216 812

  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení 129 116 112 736

  A.2.3. Změna stavu zásob -4 366 -1 924

  A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků -22 080 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními  a mimořádnými položkami 422 788 476 625

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -147 -109

A.4. Přijaté úroky 29 010 23 259

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -138 494 -112 343

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

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 16 201 16 500

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 329 358 403 932

B.1. Nabytí stálých aktiv -104 952 -174 898

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -93 924 -84 751

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -10 589 -14 525

  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku -439 -75 622

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 35 889 24 068

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 32 389 22 968

  B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 3 500 1 100

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 9 000 10 538

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -60 063 -140 292

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

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -271 256 -280 460

  C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia  event. rezervního fondu -2 0

  C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0

  C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0

  C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0

  C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku -2 832 -24 034

  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy -268 422 -256 426

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -271 256 -280 460

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -1 961 -16 820

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 1 538 3 499

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2008
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Dozorčí rada pracovala dle předem 
sestaveného ročního plánu práce. 
Průběžně zajišťovala hlavní úkol, 
který jí stanoví zákon a platné sta-
novy, tj. dohled na výkon působnos-
ti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti.

V roce 2008 se dozorčí rada soustře-
dila zejména na průběžnou kontro-
lu hospodaření společnosti, tj. pl-
nění strategie rozvoje, obchodního 
a finančního plánu, včetně vývoje 
nákladů a tržeb z hlavní činnosti 
společnosti, výsledky hospodaření 
dceřiných společností a efektivitu 
projektů průmyslového outsour-
cingu, 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 závěrky, výroční zprávy 
a zprávy o vztazích mezi propojený-
mi osobami auditorem KPMG Čes-
ká republika Audit, s.r.o.

Na svém prosincovém zasedání 
vzala na vědomí odstoupení mís-
topředsedy DR Ing. Milana Kuchaře
z členství v dozorčí radě a jmenova-
la v souladu s čl. 34, odst. 4, Stanov 
společnosti náhradním členem do-
zorčí rady p. Ing. Pavla Svobodu. Ná-
sledně pak Ing. Pavla Svobodu zvoli-
la místopředsedou dozorčí rady.

V činnosti představenstva ani
v hospodaření společnosti dozorčí 
rada neshledala žádné nedostat-
ky a konstatuje, že představenstvo
i management společnosti zabez-
pečují chod společnosti v souladu 
se strategií rozvoje společnosti. 

Dozorčí rada nezjistila žádný pří-
pad, kdy by představenstvo jednalo
v rozporu s právními předpisy, stano-
vami a usnesením valné hromady.

Dozorčí rada projednala a přezkou-
mala řádnou účetní závěrku za rok 
2008 a návrh představenstva na 
rozdělení zisku, k těmto podkladům 
nemá připomínek a doporučuje val-
né hromadě řádnou účetní závěrku 
a návrh na rozdělení zisku schválit. 
Dozorčí rada přezkoumala rovněž 
zprávu o vztazích mezi propojený-
mi osobami zpracovanou předsta-
venstvem a se zprávou souhlasí.

V Teplicích, dne 19. února 2009

Petr Polák
předseda dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady za rok 2008
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Sídlo společnosti:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
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840 111 111 
726 828 282 

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