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Základní údaje
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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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Statutární orgány společnosti 
k 31. 12. 2009

  PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp předseda představenstva
Ing. Philippe Guitard místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Harciník místopředseda představenstva 
Ing. Milan Kuchař člen představenstva
Ing. Etienne Petit člen představenstva
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA člen představenstva
Ing. Ivo Sušický, CSc. člen představenstva 

  DOZORČÍ RADA
Petr Polák  předseda dozorčí rady 
Ing. Pavel Svoboda místopředseda dozorčí rady 
Ing. Milan Hruša  člen dozorčí rady
Pavel Páša  člen dozorčí rady
Mgr. Petr Medřický člen dozorčí rady 
Ing. Jan Kerner člen dozorčí rady 

  VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA    generální ředitel
Ing. Aleš Neruda finanční ředitel
Ing. Jaroslav Živec provozní ředitel
Ing. Milan Hruša technický ředitel
Mgr. Lenka Štíbrová personální ředitelka
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Klíčové údaje

Obrat společnosti: 3,9 mld. Kč

Hospodářský výsledek: 414 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1752
Výroba vody: 84, 890 tis.m3

Ztráty vody: 22,221 tis. m3

Množství vyčištěné vody: 95,697 tis.m3

Počet havárií na vodovodní síti: 4452
Počet havárií na kanalizační síti: 1076
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Úvodní slovoÚvodní slovo
předsedy předsedy 
představenstvapředstavenstva

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi Vás seznámit se souhr-
nem údajů charakterizujícím spo-
lečnost Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s., v roce 2009, který 
byl ve všech oblastech velmi ná-
ročným rokem. Hospodářská krize, 
která zasáhla ekonomiku celého 
státu, měla dopad i na hospodaření 
společnosti. V jejím důsledku došlo
k mimořádnému poklesu odbytu 
ve vodném a stočném. Nemalý do-
pad měla i na tvorbu opravných po-
ložek k pohledávkám v souvislosti
s vyvolanou platební neschopností 
mnoha průmyslových zákazníků.
I přes tyto velmi nepříznivé aspek-
ty se podařilo dosáhnout požado-
vaného hospodářského výsledku 
společnosti, proto je zde na místě 
vyzdvihnout aktivní spolupráci ak-
cionářů a výbornou práci manage-
mentu, díky které se toto podařilo.
V rámci organizace společnosti lze 
rok 2009 nazvat rokem stabiliza-
ce. Po předešlých dvou letech, kdy 
proběhlo několik reorganizačních 
změn, nedošlo v loňském roce
k žádným podstatným změnám, 
které by si vyžádaly významné sní-
žení stavu zaměstnanců. Celoroč-
ní spoluprací s odbory se podařilo 
nastavit vstřícné podmínky pro za-
městnance a předejít tak hromad-
nému propouštění.   
Velký úspěch byl zaznamenán
v oblasti BOZP. Důsledným dodržo-
váním nových pravidel BOZP a nor-

my OHSAS 18001, podle níž byla 
společnost certifikována, se v roce 
2009 podařilo snížit pracovní úra-
zovost na historicky nejnižší hod-
notu za dobu činnosti společnosti. 
Rovněž závažnost pracovních úra-
zů vyjádřená počtem zameškaných 
pracovních dnů v důsledku léčení
z pracovních úrazů byla na nejnižší 
úrovni. K posílení bezpečnosti práce 
přispěla i změna způsobu provozo-
vání průmyslové čistírny odpadních 
vod v Roztokách, jejíž fungování do 
té doby přinášelo rizika. 
V rámci provozní činnosti byla po-
sílena hodnota přístupu k zákaz-
níkovi. V polovině roku byl do spo-
lečnosti naimplementován vyšší 
stupeň zákaznického informačního 
systému DOT – NET a zákazníkům 
bylo umožněno placení pohledávek 
za vodné a stočné na terminálech 
Sazky. Od 1. října 2009 byl zaveden 
projekt „Závazky vůči zákazníkovi“, 
ve kterém se společnost v deseti 
zcela konkrétních bodech zavazuje 
zajistit svým zákazníkům snadnou 
a rychlou dostupnost svých služeb. 
Kvalitu poskytovaných služeb nám 
na sklonku roku potvrdil velmi dob-
rý výsledek průzkumu spokojenos-
ti zákazníka, který byl prováděn 
již pátým rokem. Rovněž získání 
ocenění Stavba roku za projekci a 
inženýring vodohospodářské stav-
by „Dubí, Cínovec - zdroj vody, mo-
dernizace“ svědčí o špičkové úrovni 
služeb poskytovaných společností 

municipalitám v regionu severních 
Čech. Jedná se o vybudování nové 
několikastupňové úpravny vody
s automatickým režimem a s využi-
tím špičkové technologie.  
Svou sociální zodpovědnost potvr-
dila společnost tím, že pomohla 
při řešení krizové povodňové situ-
ace na Děčínsku. Dále při akcích
z oblasti firemního dobrovolnictví,
za které obdržela cenu za pří-
kladnou práci „Křesadlo 2009“ od 
hejtmanky Ústeckého kraje a pri-
mátora statutárního města Ústí 
nad Labem. Prostřednictvím pro-
jektu Minigranty Nadačního fondu 
Veolia, určeného zaměstnancům 
společností skupiny Veolia Voda, 
se podařilo podpořit několik sociál-
ních sdružení a aktivit zde na seve-
ru Čech.  
Rok 2009 byl velmi obtížným ro-
kem. Denně tak byl vyvíjen tlak na 
hledání úspor, které byly vzhledem 
k poklesu v oblasti tržeb nutné, a 
značný důraz byl kladen na aktivity 
v oblasti ostatních činností.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří 
se přes veškeré nesnáze zasloužili 
o splnění hospodářského výsledku 
společnosti. 

Ing. Rostislav Čáp
Předseda představenstva
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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 Oblastní závod 
Liberec

Oblastní závod
Ústí n. L.

Oblastní závod 
Most

Útvar inženýrských 
činností

Centrální údržba
a doprava

Útvar technicko
provozní činnosti

Oblastní 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

Organizační struktura k 31. 12. 2009
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Přístup k zákazníkoviPřístup k zákazníkovi
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. provozovala v roce 
2009 standardním způsobem 15 zákaznických center pro osobní kon-
takt se zákazníky. Umístění zákaznických center je situováno do všech 
významných měst Ústeckého a Libereckého kraje, v Roztokách u Prahy a 
ve Špindlerově Mlýně.



9

V roce 2009 byl již třetím rokem
realizován projekt standardizace zá-
kaznických center s cílem umožnit 
zákazníkovi snadný přístup k vodě. 
K sedmi již zrekonstruovaným místům 

v Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem, Li-
toměřicích, Liberci, Jablonci nad Nisou, 
Turnově se přidala zákaznická centra 
v Chomutově, České Lípě a v Děčíně. 
Všechna tato nová centra nyní nabízí 

Zákaznická centra

Call centrum společnosti

Nové internetové stránky

Závazky vůči zákazníkům

Zákaznický informační systém

snadnější dostupnost a vyřízení žá-
dostí z obchodní i technické oblasti na 
jednom místě. 

I v roce 2009 byla zákaznická telefonní linka velmi využíva-
nou formou komunikace zákazníků se společností. Prostřed-
nictvím telefonního kontaktu s call centrem společnosti si 
zákazník mohl ověřit informace týkající se faktur a plateb. 
Zjistit si provozní údaje související s dodávkami pitné vody 
a odváděním odpadních vod. Celkem operátorky call centra 
společnosti vyřídily 105 tisíc hovorů. 

Od ledna 2009 společnost spustila nové webové stránky spo-
lečnosti, které mají modernější design a přehlednější umís-
tění informací. I nadále je zákazníkům nabízena možnost 
nahlížet do svých dat. K prohlížení dat ze zákaznického infor-
mačního systému na internetu bylo k 31. 12. 2009 zaregistro-
váno 780 zákazníků.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se dlou-
hodobě věnuje zvyšování kvality poskytovaných služeb a
reaguje tak na stále rostoucí požadavky svých zákazníků. Tuto 
svou strategii „orientace na zákazníka“ potvrdila v říjnu 2009 
připojením se k novému a v Česku ojedinělému projektu „Zá-
vazky zákaznických služeb“. 

V deseti zcela konkrétních bodech se společnost zavázala 
zajišťovat svým zákazníkům snadnou a rychlou dostupnost 
svých služeb. Větší a otevřenější informovanost o poskyto-
vaných službách. V neposlední řadě se zavázala být vůči zá-
kazníkům v případě jejich tíživé situace solidární. V případě 
nedodržení stanovených lhůt zákazník obdrží od společnosti 
jako omluvu věcný dárek. Cílem tohoto projektu je posílení 
důvěry svých zákazníků v poskytované služby.

V dubnu 2009 přešla společnost na nový zákaznický informač-
ní systém. Z předešlého systému byla všechna data úspěšně 
převedena do nového prostředí. Následně bylo dopracováno 
softwarové prostředí, nastavily se pracovní postupy a vytvo-
řily se potřebné dokumenty, exporty a vizualizace. Některé 
funkce nového systému budou dokončeny v letošním roce.
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V měsících září a říjnu roku 2009 byl re-
alizován již šestý každoroční pravidelný 
průzkum spokojenosti zákazníků s čin-
ností společnosti. Formou telefonických 
hovorů bylo osloveno 1 000 respondentů 
v rámci Ústeckého a Libereckého kraje. 

Jako další službu v rámci zkvalitňo-
vání přístupu k zákazníkovi, nabídla 
společnost svým zákazníkům levnější 
formu placení za vodné a stočné. Za-
tímco za poštovní složenku by zákaz-
ník zaplatil 22 Kč na terminálech SAZ-
KY je poplatek 15 Kč. Zákazník SčVK 
již nemusí sledovat provozní hodiny 
pošty. Pro platbu za vodné a stočné 
může využít kterýkoli ze 4500 termi-

I v loňském roce společnost nabízela 
všem svým zákazníkům možnost za-
registrování se ke službě SMS INFO. 
Tato služba umožňuje zdarma získá-
vat od společnosti informace na kdy je 
naplánovaná odstávka vodovodního 
či kanalizačního potrubí, informace
o velkých haváriích vodovodního a 
kanalizačního potrubí v okolí bydliš-
tě, o výjimečných událostech s dopa-
dem na zdraví či bezpečnost obyvatel 
jako jsou povodně nebo další události 
ohrožující plynulost dodávek. Zákazní-
ci si mohou nechat SMS zprávou zasí-

Zákazníci se mohli vyjádřit k úrovni 
poskytovaných služeb, k profesionali-
tě zaměstnanců, ke kvalitě dodávané 
pitné vody, k provozním podmínkám 
zákaznických center a informovanosti.   
Společnost SčVK dopadla v závěreč-

nálů, které jsou v supermarketech, 
večerkách, sázkových kancelářích a
u čerpacích stanic. V roce 2009 využi-
lo tuto novou možnost placení faktur
2 687 zákazní-
ků, kteří uhradili 
5 016 mil. Kč za 
vodné a stočné.

lat i aktuální ceny vodného a stočného 
nebo provozní dobu zákaznických cen-
ter a call center společnosti. Ke službě 
SMS info se k 31. 12. 2009 zaregistro-
valo 6 972 zákazníků.

Průzkum spokojenosti zákazníka

Platby na terminálech 

SMS INFO 

ném hodnocení velmi dobře. 92,6 %
zákazníků se vyjádřilo, že jsou spíše 
spokojeni nebo velice spokojeni se 
službami společnosti. Zcela nespoko-
jených je 3,2 % zákazníků. 

Struktura zákazníků
Z globálního pohledu je dlouhodo-
bě největší kategorie „Domácnosti“, 
a to jak z hlediska počtu (74 %), tak
i z hlediska objemu prodané vody
(58 %). V počtu zákazníků tvoří nej-
větší podíl individuální zákazníci, kam 
patří majitelé rodinných domů, bytová 
družstva a správcovské firmy.

Prostřednictvím SMS zpráv byli zákaz-
níci informováni i o odstávkách vody, 
které se dotknou jen několika oby-
vatel. Společnost již celkem odeslala 
29700 zpráv. 

Jak jste celkově spokojen/a konkrétně s kvalitou 
pitné vody?

  velice spokojen/a - 49,8 %

  spíše spokojen/a - 41,9 %

  spíše nespokojen/a - 7,2 %

  zcela nespokojen/a - 1,1 %

Jak jste celkově spokojen/a s úrovní poskytovaných 
služeb Vašeho dodavatele pitné vody a provozovatele 
kanalizace?

  velice spokojen/a - 33,6 %

  spíše spokojen/a - 59,0 %

  spíše nespokojen/a - 4,2 %

  zcela nespokojen/a - 3,2 %
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ZodpovědnostZodpovědnost

Lidské zdroje
Od 1. 1. 2009 došlo k integraci Specializovaného závodu úpraven vod a 
čistíren odpadních vod do struktury společnosti.  V rámci organizační 
struktury byly vytvořeny nové organizační jednotky – oblastní závody. 
Oblastní závod Most, Ústí nad Labem, Liberec a Turnov. Na každém
z uvedených závodů vznikla nová pozice specialisty správy obnovy ma-
jetku. Hlavní náplní této pozice je zvýšená péče o provozovaný majetek.  
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Společnost klade velký důraz na 
vzdělávání, které nabízí zaměstnan-
cům možnost odborného profes-
ního růstu souvisejícího s řádným 
výkonem sjednané profese každého 
zaměstnance. Vzdělávání je formou 
motivace zaměstnanců. Hlavním or-
ganizátorem vzdělávacích aktivit byl 
i v roce 2009 na základě partnerské 

Vzdělávání v oblasti BOZP (školení 
a výcviku) probíhalo na všech stup-
ních a byli do něj zahrnuti všichni 
zaměstnanci. Pravidelné seznamo-
vání s předpisy, bezpečnostními a 
technologickými postupy zvyšuje 
povědomí o BOZP a snižuje rizika 

smlouvy Institut enviromentálních 
služeb, a.s. (IES).
V roce 2009 si kvalifikaci formou 
kombinovaného studia zvyšovalo 28 
zaměstnanců. Na každého jednoho 
zaměstnance připadly v průměru
4 proškolené pracovní dny. 
Institut environmentálních služeb 
v roce 2009 prvně realizoval tzv.

práce. Rozsah je dán zařazením, ná-
ročností vykonávané práce a obslu-
hou speciálních zařízení. Vzdělávání 
je rozděleno na školení BOZP, kterým 
procházejí všichni zaměstnanci a od-
borná školení, zejména v bezpečnos-
ti technických zařízení.

Vzdělávání

Vzdělávání BOZP

V. I. P. program jehož úkolem bylo po-
skytnout všem účastníkům ucelené 
a motivující informace o společnosti 
Veolia Environnement a všech divi-
zích. Program byl zaměřen zejména 
na nové pracovníky všech divizí Ve-
olia Environnement. Ze společnosti 
Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. se zúčastnilo 12 zaměstnanců.

Po dobrých zkušenostech z doby před 
4-5 lety, byl opětovně realizován výcvik 
1. pomoci pro všechny zaměstnance, 
který zajistili  záchranáři integrované-
ho záchranného systému Praha.
V roce 2009 prošlo školením BOZP 
1368 zaměstnanců.  

Pracovní úrazy

Rok 2006 2007 2008 2009

počet úrazů - cíl 29 28 26 25

snížení počtu X 1 2 1

% X 3,5 7 4

skutečnost 29 28 21 12
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Zaměstnanci 
K 31. 12. 2009 společnost zaměstnávala 1752 zaměstnanců. 

 

Věková pyramida 2009 ( je to z fyzického počtu zaměstnanců k 31.12.2009):

do 24 let

53

26 - 30 let

80

36 - 40 let

247

l 31 - 35 let

182

46 - 50 let

263

l 41 - 45 let

252

51 - 55 let

307

56 - 60 let

297

nad 60 let

71

Počet odpracovaných let u společnosti

  do 5ti let - 493 zaměstnanců

  6 až 10 let - 237 zaměstnanců

  11 až 20 let - 634 zaměstnanců

  více než 20let - 388 zaměstnanců
493

237634

388
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V roce 2009 společnost navázala ak-
tivity v rámci BOZP na certifikaci dle 
Vyhlášky OHSAS 18001, kterou spo-
lečnost získala v závěru roku 2008 a 
byla jí potvrzena systémovost v otáz-
kách BOZP a environmentu. Činnost 
útvaru BOZP byla zaměřena na apli-
kaci systému řízení BOZP do všech 
hlavních i pomocných činností ve 
společnosti. Implementovány byly 
zejména nové předpisy a poznatky 
v BOZP do řídící dokumentace spo-
lečnosti a zajistila se jejich praktic-
ká aplikace v provozu. Následným 
dozorovým auditem certifikační 
společnosti dle OHSAS 18001, který 
úspěšně proběhl v říjnu 2009 byla 
potvrzena efektivita tohoto úsilí.    

Programy BOZP
Důležitým prvkem v systému řízení 
BOZP je stanovení programů s jasný-
mi cíli. Na rok 2009 bylo stanoveno
5 programů, jejichž hlavním cílem 
bylo snížit rizikovost činností a zvý-
šit bezpečnostní standardy ve spo-
lečnosti.

Kontroly BOZP
Důležitou součástí práce v BOZP byla 
i v loňském roce  kontrolní činnost 
specialistů BOZP. Kontrolní činnost 
byla prováděna dle  plánu kontrol, ale 
i namátkově.  Ke zjištěným závadám 
byla přijata opatření a stanoveny 
termíny a odpovědnosti k zajištění 
nápravy. Systém kontrol byl sledován 
a pravidelně vyhodnocován. Za rok 
2009 bylo vykonáno 128 kontrol.

Pracovní úrazovost
Hlavním ukazatelem stavu BOZP 
je vývoj pracovní úrazovosti. Trvalý 
tlak na dodržování pravidel BOZP a 
zavádění nových postupů v bezpeč-
nosti při výkonu práce a v technic-

BOZP 2009

ké bezpečnosti zařízení, se projevil 
nejen v lepší organizaci práce, ale
i v příznivém vývoji pracovní úra-
zovosti v roce 2009. Ve srovnání
s minulým obdobím došlo k sníže-
ní pracovní úrazovosti na historicky 
nejnižší počet pracovních úrazů, po 
dobu trvání společnosti.  Za rok 2009 
je evidováno 12 pracovních úrazů.
Závažnost pracovních úrazů vyjádře-
na počtem zameškaných pracovních 
dnů vyplývající z doby léčení násled-
ků pracovních úrazů, má také přízni-
vý vývoj. Evidováno je 242 zameška-
ných pracovních dnů.
Vývoj úrazovosti v roce 2009 předčil
i stanovené cíle, viz.přehled.
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Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. v rámci celé skupiny Veolia Voda 
a na základě smlouvy s mobilním 
operátorem O2 poskytují svým za-
městnancům možnost využívat tzv. 

Společnost organizuje setkávání za-
městnanců při sportovních hrách, 
u příležitosti Světového dne vody,
v závěru roku, ale i v rámci dobrovol-
nických aktivit a činností. Vzhledem 
k rozlehlosti provozovaného území 
jsou tyto aktivity mnohdy jedinou 
příležitostí k setkání kolegů a vzá-
jemnému poznání. Tyto aktivity jsou 
nedílnou součástí interní komunika-
ce a je o ně mezi zaměstnanci znač-
ný zájem. 

Dle kolektivní smlouvy společnost umožňuje zaměstnan-
cům využít týden dodatkové dovolené na rekondici.  V roce 
2009 využilo této možnosti celkem 241 zaměstnanců.  Re-
kondiční pobyty se organizovaly v období únor až květen a 
září až listopad v lázních Po-
děbrady, Třeboni a v rekreač-
ním zařízení v Bedřichově.

Dalším nástrojem interní komunika-
ce byl i nadále magazín společnosti. 
V pěti vydaných číslech informoval 
zaměstnance o novinkách ve společ-
nosti.  O pořádaných akcích v rámci 
skupiny Veolia Voda a Nadačního 
fondu Veolia.

Intranet společnosti je jedním z nej-
více využívaných zdrojů informací.
I v loňském roce přinášel zaměst-
nancům novinky ze všech oblas-
tí. Současně prošel inovací, která 
umožňuje každému útvaru vkládat 
novinky ze svého oboru přímo, bez 
prostředníka.   

zaměstnanecké telefony. V rámci 
této služby může každý zaměstna-
nec u telefonu registrovaného v da-
tabázi společnosti požádat o další, 
tzv. skupinovou registraci a připojit 

Sportovní hry 2009 uspořádal ob-
lastní závod Most. 270 zaměstnanců
využilo možnosti pobavit se a společ-
ně si rekreačně zasportovat. Většina 
sportů byla soustředěna v oblíbeném 
areálu Benedikt a nedalekých prosto-
rách základní školy a sportovní haly. 
Stejně tak ubytování v hotelu Cascade 
v centru města bylo příjemné. Nechy-
běla ani zábava. Kromě sportovních 
výkonů se konečně měli možnost 
potkat lidé z různých míst republiky, 

Benefity pro zaměstnance

Setkávání zaměstnanců

Rekondiční pobyty

Magazín společnosti Intranet společnosti

tak ke zvýhodněnému telefonnímu 
tarifu až tři rodinné příslušníky. Pod-
mínky stanovuje vnitroorganizační 
předpis společnosti. 

kde společnost působí a společně si 
vyměnit názory a pobavit se. 
Velice oblíbeným každoročním sportov-
ním kláním se stal turnaj O pohár gene-
rálního ředitele v bowlingu. Při jarním
i podzimním utkání se ve volném čase 
sešli zaměstnanci všech závodů v mís-
tech jejich bydliště, aby ze svého středu 
vyslali nejlepší hráče do finálového utká-
ní. K jarnímu a podzimnímu finále se ti 
nejlepší sjeli do Mostu a do Děčína. 

Krásný
nový rok

z a m ě s t n a n c ů  s p o l e č n o s t i  S eve ro č e s ké  vo d ovo d y  a  ka n a l i za c e ,  a . s .  -  č .  5 / 2 0 0 9
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SolidaritaSolidarita

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. obdržela v březnu 2009 
ocenění za příkladnou činnost v rámci firemního dobrovolnictví certifikát 
Křesadlo. Toto ocenění pro lidi, kteří dělají neobyčejné věci, bylo v Ústeckém 
kraji prvně uděleno firmě. Společnost jej dostala za sociální zodpovědnost, 
kterou prostřednictvím svých aktivit prokazuje. Jako první společnost 
Severních Čech se připojila k realizaci projektů z oblasti firemního 
dobrovolnictví. Chopila se tak příležitosti pomáhat ne penězi, jak se již stává 
zvykem, ale prací vlastních zaměstnanců. 
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V Děčíně přivítalo jaro šest zaměst-
nanců společně s 15 klienty ústavu 
sociální péče ve Staré Olešce, a to na 
akci nazvané Volání jara ve Střední 

Projekt Petang - sport pro všechny, 
podporovala společnost ve spoluprá-
ci s Nadačním fondem Veolia také
v loňském roce. Další hřiště vybudo-
vala v Žatci a Klášterci nad Ohří.  

zahradnické a zemědělské škole An-
tonína Emanuela Komerce. 
Rok 2009 byl ve znamení pomáhat 
bez ohledu na věk potřebných. Na 

své si tak přišli i senioři 
z Domova důchodců Po-
hoda v Turnově, pro které 
zaměstnanci uspořádali 

Petang je ze své podstaty sportem 
pro všechny. Společnost proto dbá 
na výběr umístění hřišť. Záměrně 
jsou budována tam, kde skýtají mož-
nost stmelování generací.  

V roce 2009 zaměstnanci společnosti pomohli při akcích ve čtyřech městech

Petang

na konci května výlet po Českém ráji. 
Pět dobrovolníků pomohlo účast-
níkům se zhoršenou pohyblivostí
i zdravotně postiženým bezproblé-
mově zvládnout nástup a výstup
z dopravního prostředku.  Bez této 
pomoci by senioři nemohli spatřit 
krásy Českého ráje.  

Neméně významné bylo zvelebení a zazimování za-
hrady Domova důchodců v Sloupu v Čechách. Prá-
ce se podařilo zaměstnancům společnosti vykonat 
ještě před příchodem zimy. Pro seniory znamenalo 
shrabání listí a rozebrání dlažby obrovskou pomoc.

Další velice významnou akcí byl dětský den pro děti z Kojenec-
kého ústavu v Mostě, kterého se účastnila hlavně mužská část 
zaměstnanců.
Strávením odpoledne na zahradě kojeneckého ústavu tak splnili 
dětem jejich největší přání a to mít možnost pohrát si i s chlapy. 
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MiNiGRANTY  se i v roce 2009 staly 
příležitostí pro zaměstnance společ-
nosti Severočeské vodovody a kana-
lizace, a.s., kteří se ve volném čase 
angažovali anebo pomáhali podpo-
rovat projekt, o jehož potřebnosti 
a důvěryhodnosti byli přesvědčeni.
O podporu dobrých skutků požádalo 
35 zaměstnanců. 
V regionu, kde společnost působí, 
obdrželo podporu sedm MiNiGRAN-
TŮ.  Peníze vodohospodářů pomohly 
Společnosti pro podporu lidí s men-
tálním postižením – Most k reali-
zaci projektu OÁZA. Celkem 35 dětí

V roce 2009 společnost opět na-
vázala na tradici spolupráce se zá-
kladními školami a podílela se na 
výchově mladých vodohospodářů 
prostřednictvím soutěží a výukových 
programů. Na počátku roku nabíd-
la mezinárodní kampaň, která byla 
zaměřena na vztah dětí k životnímu 
prostředí a ochranu planety Země. 

Soutěž pod ná-
zvem „Nakresli mi 
svou planetu“ byla 
určena žákům 3. 
až 5. tříd. Žáci 6. až 

9. ročníků základních škol si ověři-
li své teoretické znalosti o vodě, ale
i praktické dovednosti s vodním kuf-
říkem v soutěži Vodní laborant kona-

s mentálním postižením vyjelo na 
týdenní rehabilitační pobyt na Šu-
mavu. „I my jezdíme do školy samy,“ 
byl název projektu, který zahrnoval 
dopravu zdravotně postižených dětí 
do školy. Projekt realizovala Asociace 
rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, o. s. - klub Jablonec nad Ni-
sou. Finance pomohly při vstupu do 
života i dětem ze sociálních zařízení 
pod názvem Doupovský ranč. Podpo-
ru získala i EPI-RODINA, přičemž epi-
leptické děti tak mohly v rámci tábo-
rového pobytu konečně bez obav ven 
do přírody. Bez ohledu na věk, zdraví 

né u příležitosti Světového dne vody. 
Tentokrát se mladí vodohospodáři 
sešli v muzeu vodárenství ve Vrutici. 
Vodní kufřík SčVK školám v oblasti 
kde působí, distribuuje již od roku 
2003. O všech připravovaných sou-
těžích společnost informuje školy 
a pedagogy prostřednictvím webo-
vých stránek www.scvk.cz, kde v roce 
2009 nově zřídila formulář pro regis-
traci škol. Tuto novou službu začalo 
na sklonku loňského roku využívat 
cca 61 škol. Internet slouží nejen jako 
informační kanál mezi společností a 
školami, ale je také prostředníkem 
při internetových soutěžích. Na pod-
zim 2009 se nové internetové sou-
těže SOS Planeta Země, která byla 

MiNiGranty

Soutěže pro školy

a sociální zařazení pomohl projekt 
občanského sdružení Kuprospěchu 
„Spolu s vodou“. Novou motorovou 
pilu si vysloužilo Občanské sdružení 
za kvalitní žití a léčebnou metodu 
Sebastiana Kneippa z Kraslic v rámci 
projektu Voda pro zdravý život.  
MiNiGRANTY svou podstatou při-
spívají k rozvoji českého firemního 
dobrovolnictví. Vytváří příležitost pro 
dobré skutky a radost ze sdílení, která 
k dobrovolnictví neodmyslitelně pat-
ří. Nadační fond Veolia společně se 
společností podpořil vybrané projek-
ty v celkové hodnotě 250 tisíc Kč. 

určena 6. až 8. ročníkům základních 
škol a víceletých gymnázií zúčastni-
lo celkem 11tisíc žáků z 530 tříd celé 
České republiky jen z naší oblasti, Li-
bereckého a Ústeckého kraje to bylo 
52 základních škol. 
Spolupráce pokračovala i na úrovni 
středních škol. Studenti mohli po celý 
rok navštěvovat provozované úpravny 
vod a čistírny odpadních vod. 
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InovaceInovace
Moderní trendy v laboratořích
V průběhu celého roku byla obnovována vybavení 
jednotlivých laboratoří v souladu s moderními trendy 
v oboru. Za účelem zlepšení kvality poskytovaných 
výsledků byl do laboratoře Most zakoupen průtokový 
analyzátor  FIA pro stanovení amonných iontů, 
dusitanů a dusičnanů ve všech typech vod.  Přístroj 
FIA umožní laboratoři rychlé a sériové zpracování 
vzorků, zároveň se pracovníci laboratoře mohou 
věnovat zvyšujícím se nárokům na zabezpečení 
požadované dokumentace ČIA. Během roku 2009 byla 
zmodernizována provozní laboratoř na ÚV Jirkov.
Na úsecích vzorkování jsou jednotlivá střediska 
postupně vybavována novými terénními vozy. 
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V roce 2009 byly realizovány projekty 
obnovy HW zejména pro nové apli-
kace GIS, ZIS a virtuální prostředí. 
Byly to zejména nákupy serverů, dis-
kového pole a aktivních komunikač-
ních zařízení. 
V rámci projektu Standardizace zá-
kaznických center bylo vybudováno 
IT zázemí včetně telekomunikací. 
Postupovalo se v plánovaných rekon-
strukcích LAN sítí na provozech.  Dle 
plánu byly instalovány další digitál-
ní ústředny s možností komunikace 
na interní síti. Byla vybudována další 
místa přístupového a docházkového 
systému ve společnosti.  
Projekt Centrální serverovny, který 
byl zahájen v roce 2008 byl v loň-
ském roce dokončen. Zahájen byl 
projekt vybudování záložní datové 

serverovny s dislokací mimo cent-
rum. Realizovány byly i další pláno-
vané projekty menšího rozsahu.
Celkový objem proinvestovaných 
prostředků v oblasti HW byl ve výši 
7 110 797 Kč.
Dle investičního plánu v oblasti SW 
a aplikací byl dokončen projekt no-
vého zákaznického systému ZIS na 
platformě  DOT NET. Jedná se o in-
formační systém, který byl nastaven 
tak zvaně „na míru“ dle požadavků 
specialistů jednotlivých společností 
skupiny Veolia Voda. Záměrem bylo 
sjednotit a zkvalitnit zákaznické 
procesy. V loňském roce se podařilo 
systém implementovat. S tím sou-
viselo zajištění prostředí Microsoft 
SQL, terminálové prostředí CITRIX,
a ostatních podpůrných systémů.

Oblast informatiky
Dokončen byl rozsáhlý projekt pře-
chodu na nové prostředí geografic-
kého informačního systému GIS.
Z velké části bylo převedeno IT pro-
středí pro aplikace na virtuální pod-
systém VMware. Tím byla docílena 
jednotná IT správa, zvýšena bezpeč-
nost a došlo ke snížení počtu fyzic-
kých serverů.
Byl prováděn upgrade IT prostředí a 
jednotlivých aplikací např. SW údrž-
by, SW manažerských informací MIS 
atd. V oblasti bezpečnosti byly zajiš-
těny licence pro jednotlivé části SW.
Díky přechodu dvou robustních 
informačních systémů na novou 
platformu byl objem proinvestova-
ných prostředků v oblasti SW ve výši
12 227 431 Kč.
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Společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. v roce 2009 opět 
přistoupila k leteckému vápnění vo-
dárenské nádrže Souš v Jizerských 
horách za účelem zlepšení kvality 
surové vody v nádrži.
Akce byla inspirována skandináv-
skými metodami užívanými k řešení 
obdobně acidifikovaných vodních 
útvarů. Po aplikaci vápence se zvýší 
hodnota pH, alkalita i vodivost vody 
v nádrži. Pravidelně se také význam-
ně sníží koncentrace problematic-
kých látek v surové vodě, zejména 
hliníku. 
Druhotný účinek pravidelného váp-
nění, je potvrzen vytvořením vhod-
ných podmínek v nádrži pro vznik 
silné populace sivena amerického. 
Nezanedbatelným výsledkem pravi-
delného vápnění je i pozvolný návrat 
původního obyvatele potoků Jizer-
ských hor – pstruha obecného.
K úpravě vody je užíván velmi jemně 
mletý přírodní vápenec z Krkonoš. Ke 
kontrole kvality tohoto substrátu se 
vedle běžných laboratorních rozborů 
provádí také analýzy, kterými je po-
tvrzeno, že se jedná o materiál vhod-

Severočeské vodovody a kanalizace 
se na podzim roku 2009 zapojily do 
projektu v rámci skupiny Veolia Voda 
„Čerstvá kohoutková? Stačí říct!“. 
Nabídly spolupráci gastronomickým 
podnikům Ústeckého a Libereckého 
kraje, které se rozhodly podávat hos-
tům pitnou vodu z kohoutku. 
Spuštěním projektu tak majitelé re-
staurací, kaváren a pohostinství mají 
možnost zapojit se do zajímavého 
projektu, jehož cílem je podpořit pití 
vody z vodovodního kohoutku. V roce 
2009 se do projektu zapojilo celkem 

ný k přímému styku s pitnou vodou. 
Vzhledem k tomu, že letecký zásah 
byl prováděn nad zdrojem pitné 
vody, který je navíc situován do úze-
mí Chráněné krajinné oblasti Jizerské 
hory, souběžně s leteckou aplikací 
byla zajištěna i podrobná monitoro-
vací kampaň. V několikahodinových 
intervalech byly hodnoceny nejen 
požadované změny jakosti vody v ná-
drži, ale pod přísnou kontrolou byly 
také případné doprovodné efekty zá-
sahu. Vedle klasických laboratorních 
analýz z odebraných 
vzorků vody, byla pro 
okamžitá hodnoce-
ní nesmírně cenná 
data získaná špičko-
vým multiparamet-
rálním analyzátorem 
americké firmy YSI.
S využitím tohoto 
systému byly probí-
hající změny v nádrži 
s několikahodino-
vým zpožděním opět 
zveřejňovány i na in-
ternetu. 

27 restaurací a kaváren. Společnost 
provedla v každém přihlášeném gas-
tronomickém pod-
niku odběr vody 
a následný roz-
bor. Majiteli pak 
předala certifikát

s výsledkem a darovala mu karafy 
na podávání vody z kohoutku. 

Letecké vápnění vodárenské nádrže Souš

Nový projekt „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!“

Celou akci plně financovala společ-
nost Severočeské vodovody a kanali-
zace, a.s. Při zásahu společnost spo-
lupracovala se státním podnikem 
Povodí Labe. Připravovaná operace 
byla projednána s dotčenými účast-
níky a odsouhlasena Krajským úřa-
dem Libereckého kraje. Souhlasné 
stanovisko také vydala Krajská hy-
gienická stanice se sídlem v Liberci 
a Správa chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory. 
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VýkonnostVýkonnost

Na kontrolu kvality byl i v loňském roce kladen ve společnosti velký 
důraz. Kontrolu kvality surové, technologické, vyrobené a dodávané 
pitné vody, odkanalizované a vypouštěné odpadní vody prováděly čtyři 
akreditované laboratoře, které jsou rozmístěny rovnoměrně
po provozovaném území.
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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. Akre-
ditace pokrývá nejen rozbory pitné, 
surové povrchové a surové podzem-
ní vody, rozbory odpadních vod, kalů, 
bazénových a technologických vod, 

ale i odběry vzorků pro tyto matrice. 
Společnost zajišťovala nejen odběry 
a následné analýzy odebraných vzor-
ků, ale také přípravu plánů kontroly 
jak vody pitné, tak vody odpadní.
Laboratoře zajišťují zejména kont-
rolu kvality ve vlastní společnosti, 
ale nabízí také rozbory pro externí 
zákazníky. Objem externích výkonů 

Kontrola kvality pitné a odpadní vody 
v roce 2009 byl 9 861 tis. Kč, opro-
ti roku 2008 byl vyšší o 600 tis. Kč. 
Útvar kontroly jakosti je kromě na-
vyšování externích výkonů schopen 
plně pokrýt zvyšující se nároky na 
počty rozborů dle požadavků legisla-
tivy jak pitné, tak odpadní vody bez 
navýšení počtu pracovníků.

Počet vzorků pitné vody odebraných na síti

Počet kontrolních vzorků na odtocích z ČOV 
a kanalizačních výustech

% nevyhovujících mikrobiologických a biologických
analýz pitné vody

2005

2005

2005

6 292

3 106

1,42

2006

2006

2006

6 108

3 283

1,50

2008

2008

2008

6 607

3 521

1,20
,

2007

2007

2007

6 453

3 492

1,45

2006

,

2009

2009

2009

6 866

3 824

1,28
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jednotka 2009 SčVK

Délka vodovodní sítě km 9 220

Počet vodovodních přípojek  počet 197 202

Délka vodovodních přípojek km 1 610

Počet čerpacích stanic počet 335

Počet vodojemů počet 1 139

Počet úpraven vod počet 67

Počet zásobovaných obyvatel počet 1 124 929

Voda vyrobená tis. m3 84 890

Voda k realizaci tis. m3 86 896

Voda fakturovaná tis. m3 59 460

              domácnosti tis. m3 35 426

              ostatní tis. m3 24 034

Voda nefakturovaná tis. m3 27 436

Voda pro vlastní spotřebu tis. m3 5 100

Ztráty vody v trubní síti tis. m3 22 221

Celkový počet měřidel počet 205 953

Specifická spotřeba pitné vody l/obyv./den 86

jednotka 2009 SčVK

Délka  kanalizační sítě km 3 916

Počet kanalizačních přípojek počet 119 488

Délka kanalizačních přípojek km 1 093

Počet čerpacích stanic počet 448

Počet čistíren odpadních vod počet 220

Počet obyvatel napojených na kanalizaci počet 945 004

Počet obyv. napojených na ČOV počet 908 005

Množství čištěných odpadních vod tis. m3 95 697

Množství produkovaných kalů t suš. 18 493

Odpadní voda fakturovaná tis. m3 53 382

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Voda vyrobená 105 643 103 604 103 342 101 029 102 998 97 205 92 356 93 983 89 469 86 270 84 890

Voda fakturovaná 70 208 68 538 66 471 66 451 69 652 67 521 64 238 64 573 63 599 61 498 59 460

Havárie na vodovodních řadech 3 234 3 469 3 514 3 394 3 452 3 677 3 601 3 839 3 338 3 291 4 452

Havárie na kanalizačních řadech 562 639 599 298 418 835 914 571 284 283 1 076

Voda odkanalizovaná 63 015 60 990 59 362 58 427 60 189 58 495 56 212 55 748 54 953 54 825 53 382

Čištěná odpadní voda 92 117 90 716 91 319 88 230 89 344 91 107 94 200 93 001 93 077 94 703 95 697

Voda nefakturovaná 38 540 36 293 35 292 31 910 30 163 31 463 27 810 26 914 27 436

Ztráty vody 33 067 29 908 29 244 26 172 24 534 25 505 22 333 21 722 22 221

Počet fakturačních vodoměrů 161 655 163 483 166 201 169 909 173 042 185 936 186 527 186 690 197 803 200 461 203 884
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V rámci inženýrsko - projektové čin-
nosti společnost zajišťovala přípravu 
a realizaci obnovy, modernizace a po-
řizování infrastrukturálního majetku 
Severočeské vodárenské společnosti 
a.s. Toto vše v souladu se smlouva-
mi uzavřenými mezi Severočeskou 
vodárenskou společností a.s. a Seve-
ročeskými vodovody a kanalizacemi, 
a.s.
Cílem těchto činností bylo zkvalit-
ňování poskytovaných komplexních 
služeb v oblasti vodohospodářské 
infrastruktury všem zákazníkům, ze-
jména Severočeské vodárenské spo-
lečnosti a.s. Výsledky byly úspěšně 
prezentovány na mezinárodních od-
borných konferencích a publikovány 
v odborných časopisech.
Na základě zkušeností z již realizova-
ných staveb docházelo k optimaliza-
ci investičních a provozních nákladů 
staveb a dosažení zajištění souladu 
technických požadavků provozova-
tele a vlastníka. 
Inženýrsko - projektová činnost při-
spěla ke splnění stanovených hos-
podářských výsledků společnosti. 
Vlastní výkony inženýrsko-projek-
tové činnosti v roce 2009 dosáhly
70,6 mil. Kč. 

Nejvýznamnější zakázky technického úseku

Dokončené realizované stavby v roce 2009
Dubá  - rekonstrukce ČOV
Bystřany ČOV – rekonstrukce jímek a ČS primárního kalu
Podbořany – rekonstrukce ČOV
Krásná Lípa - náhrada zdroje Jedlová pro Krásnou Lípu
Česká Kamenice - Nerudova, odstranění výusti a rekonstrukce kanalizace
Česká Kamenice, Nerudova – Vrchlického, rekonstrukce vodovodu
Hřensko ÚV- rekonstrukce dávkování vápna

Stavby zahájené v roce 2009 – vykonáváme AD projektanta
Nový Bor – rekonstrukce ČOV
Jablonné v Podještědí – rekonstrukce ČOV
Doksy, Staré Splavy – rekonstrukce ČOV
Nové Zákupy – rekonstrukce ČOV
Harrachov – rekonstrukce ČOV
Žandov – rekonstrukce ČOV
Bystřany ČOV – rekonstrukce strojovny vyhnívání a VN
Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce ČOV
ÚV Souš – Harrachov, vodovodní přivaděč

Významné stavby s ukončenou projektovou a inženýrskou přípravou v roce 2009
Raspenava - splašková kanalizace
Břvany - rekonstrukce zásobního řadu
Tanvald, Jiřetín pod Bukovou - rekonstrukce vodovodního přivaděče
Svor, Rousínov - rekonstrukce vodovodu
Lučany n. N., Dolní Lučany - rekonstrukce vodovodu
Česká Lípa, 5. května - rekonstrukce vodovodů

Kvalitu odvedené práce potvrdilo i získání ocenění v soutěži Vodohospodářská 
stavba roku 2008. V kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a 
čištění odpadních vod IN 50 mil. Kč získala ocenění „Stavba roku 2008“ stavba 
Dubí, Cínovec zdroj vody, modernizace, jejíž investorem byla SVS.

Inženýrsko - projektová činnost
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Finanční část

Rozvaha
v tis. Kč 2009 2008

AKTIVA CELKEM 3 594 472 3 462 948

A. Pohledávky za upsaný vlast.kapitál 0 0

B. Stálá aktiva 1 052 075 1 024 935

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 31 848 34 252

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 633 936 619 353

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 386 291 371 330

C. Oběžná aktiva 2 539 542 2 432 086

C.I. Zásoby 38 865 37 946

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 496 954 2 370 522

C.IV. Finanční majetek 3 723 23 618

D. Ostatní aktiva 2 855 5 927

v tis. Kč 2009 2008

PASIVA CELKEM 3 594 472 3 462 948

A. Vlastní kapitál 2 223 765 2 094 004

A.I. Základní  kapitál 584 271 584 271

A.II. Kapitálové fondy 92 256 92 353

A.III. Fondy ze zisku 1 129 127 1 012 602

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

A.V. Hosp.výsl.běžného období 414 037 400 704

B. Cizí zdroje 1 370 492 1 366 916

B.I. Rezervy 21 872 22 810

B.II. Dlouhodobé závazky 28 981 27 132

B.III Krátkodobé závazky 1 319 639 1 316 974

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

C. Ostatní pasiva 215 2 028
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Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč 2009 2008

Tržby za prodej zboží 62 53

Náklady vynaložené na prodej zboží 50 45

Výkony 3 896 312 3 758 572

Výkonová spotřeba 2 472 134 2 364 756

Přidaná hodnota 1 424 190 1 393 824

Osobní náklady 743 200 725 235

Daně a poplatky 111 510 123 635

Odpisy stálých aktiv 90 588 90 812

Ostatní provozní výnosy 46 545 75 142

Ostatní provozní náklady 63 063 58 608

Provozní  výsledek hospodaření 462 374 470 676

Finanční  výnosy 72 239 45 559

Finanční  náklady 19 375 8 522

Finanční výsledek hospodaření 52 864 37 037

Mimořádné výnosy 0 0

Mimořádné náklady 0 0

Mimořádný  výsledek hospodaření 0 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 515 238 507 713

Daň z příjmu  - splatná 99 352 103 225

Daň z příjmu  - odložená 1 849 3 784

Výsledek hospodaření za účetní období 414 037 400 704

Výnosy celkem 4 015 158 3 879 326

Náklady celkem 3 601 121 3 478 622
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v tis. Kč 2009 2008

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  1 538 3 499  

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním 515 238 507 713

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 44 278 22 100

  A.1.1. Odpisy stálých aktiv 91 579 91 027

  A.1.2. Změna stavu: 15 139 -9 157

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

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti 15 139 -9 157

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -9 009 -22 306

  A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů -1 143 0

  A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku -23 767 -16 201

  A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -12 688 -28 863

  A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace -15 833 7 600

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
       kapitálu, finančními a mimořádnými položkami 559 516 529 813

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -151 765 -107 025

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení -150 222 -209 695

  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení 852 129 116

  A.2.3. Změna stavu zásob -2 395 -4 366

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

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
        finančními a mimořádnými položkami 407 751 422 788

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -165 -147

A.4. Přijaté úroky 12 853 29 010

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -87 091 -138 494

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

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 23 767 16 201

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 357 115 329 358

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv -111 242 -104 952

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -93 708 -93 924

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -13 149 -10 589

  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku -4 385 -439

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 31 491 35 889

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 12 108 32 389

  B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 19 383 3 500

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

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -70 751 -60 063

Peněžní toky z finančních činností

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

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -284 179 -271 256

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

  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 -900 -2 832

  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy -283 279 -268 422

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -284 179 -271 256

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 2 185 -1 961

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 3 723 1 538

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
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VÝROK AUDITORA
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VÝROK AUDITORA
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Dozorčí rada pracovala dle schvále-
ného ročního plánu práce. Průběžně 
zajišťovala hlavní úkol, který jí stano-
ví zákon a platné stanovy, tj. dohled 
na výkon působnosti představenstva 
a uskutečňování podnikatelské čin-
nosti společnosti.

Dozorčí rada na svém srpnovém za-
sedání opět zvolila místopředsedou 
dozorčí rady p. Ing. Pavla Svobodu.

V roce 2009 se dozorčí rada sou-
středila zejména na průběžnou 
kontrolu hospodaření společnosti, 
tj. plnění strategie rozvoje do 31. 
12. 2008, obchodního a finančního 
plánu včetně vývoje nákladů a tržeb
z hlavní činnosti společnosti, výsled-
ky hospodaření dceřiných společ-
ností a efektivitu projektů průmyslo-
vého outsourcingu, kontrolu plnění 

investičního plánu společnosti a ma-
jetkové převody. Dále se zabývala 
zásadami a aktivitami komunikace 
společnosti a činností útvaru vnitř-
ního auditu a kontroly. Byla průběž-
ně informována o přípravě strategie 
rozvoje společnosti do roku 2015. 

Dozorčí rada se seznámila s výsledky 
přezkoumání řádné účetní závěrky, 
výroční zprávy a zprávy o vztazích 
mezi propojenými osobami audito-
rem KPMG Česká republika Audit,
s. r. o.

V činnosti představenstva ani v hos-
podaření společnosti dozorčí rada 
neshledala žádné nedostatky. Do-
zorčí rada nezjistila žádný případ, 
kdy by představenstvo jednalo v roz-
poru s právními předpisy, stanovami 
a usnesením valné hromady.

Zpráva dozorčí rady za rok 2009
Dozorčí rada projednala a přezkou-
mala řádnou účetní závěrku za rok 
2009 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 propojenými 
osobami zpracovanou představen-
stvem a se zprávou souhlasí.

V Teplicích dne 23. 2. 2010

Petr Polák

předseda dozorčí rady
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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 číslo - spojovatelka: 417 808 111
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 

Zprava auditora a ucetni zaverka 
k 31. prosinci 2009 



KPMG Cesks republika Audit, s.r.o. Telephone +420222123111 
Pobrezni 648/1a Fax +420222123 100 

186 00 Praha 8 Internet www.kpmg.cz 
Ceska republika 

Zprava auditora pro akcionafe spolecnosti 
Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 

Provedli jsme audit pfilozene ucetni zaverky spolecnosti Severoceske vodovody 
a kanalizace, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2009, vykazu zisku a ztraty a prehledu 0 

peneznich tocich za rok 2009 a prflohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych 
vyznamnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. Udaje 0 spolecnosti Severoceske 
vodovody a kanalizace, a.s. jsou uvedeny v bode I pi'ilohy teto ucetni zaverky. 

Odpovednost statutdrniho organu ucetni jednotky za ucetni zaverku 

Za sestaveni a verne zobrazeni ucetni zaverky v souladu s ceskyrni ucetnimi predpisy 
odpovida statutami organ spolecnosti Severoceske vodovody a kanalizace, a.s .. Soucasti tete 
odpovednosti je navrhnout, zavest a zajistit vnitrni kontroly nad sestavovanirn a vernym 
zobrazenim ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespravnosti zpusobene 
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatnovat vhodne ucetni metody a provadet pfimerene 
ucetni odhady. 

Odpovednost auditora 

Nasi odpovednosti je vyjadfit na zaklade provedeneho auditu vyrok k tete ucetni zaverce. 
Audit jsme provedli v souladu se zakonern 0 auditorech a Mezinarodnimi auditorskyrni 
standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. 
V souladu s ternito piedpisy jsme povinni dodrzovat eticke normy a naplanovat a provest 
audit tak, abychom ziskali primefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne 
nespravnosti. 

Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace 
o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi 
na usudku auditora, vcetne posouzeni rizik, ze ucetnf zaverka obsahuje vyznamne 
nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi posuzovani techto rizik auditor 
prihledne k vnitrnfrn kontrolam, ktere jsou relevantni pro sestaveni a verne zobrazeni ucetni 
zaverky. Cilem posouzeni vnitfnich kontrol spolecnosti je navrhnout vhodne auditorske 
postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitmich kontrol. Audit tez zahrnuje posouzeni 
vhodnosti pouzitych ucetnich metod, prirnerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim 
i posouzeni celkove vypovidaci schopnosti ueetni zaverky. 

Dornnivame se, ze ziskane dukazni informace tvofi dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadteni 
naseho vyroku. 

Obchodni rajstffk vedenv 
Mestskvm soudem v Praze 
addll C. vlcfka 24185. 

KPMG Ces'Ka republika Audit, 5.r.0., a Czech limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member Ie 49619187 
firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. Ole C249619187 



Vyrok auditora 

Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava ve vsech vyznamnych oh ledech verny a poctivy 
obraz aktiv, pasiv a financni situace spolecnosti Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
k 31. prosinci 2009 a nakladu, vynosu a vysledku jej Iho hospodafeni a peneznich tokf za rok 
2009 v souJadu s ceskymi ucetnirni ptedpisy. 

Y Praze, dne 3. unora 2010 

KPMG Ceska republika Audit, S.LO. 

Osvedceni cislo 71 

Eric Stelfox 
Partner Partner 

Osvedceni cislo I] 97 



ROZVAHA 
v plnem rozsahu 
k 31. prosinci 2009 

( v tislclch Kc ) 
Obchodnlfirma a sidlo 

Idenliflkacnl cislo 

49099451 

Oznae, 
AKTIVA 

rad. Bezne Ilcetni obdobi 
Min.llcetni 

obdobi 

Brutto Korekce Netto Netto 

a b e 1 2 3 4 

AKTIVA CELKEM (f.02+03+31+63) 001 4820054 -1 225582 3594472 3462948 

A. Pohledavky za upsany zakladni kapital 002 

B. Dlouhodoby majetek (f.04+13+23) 003 2225331 -1 173256 1 052075 1 024935 

B.1. Dlouhodoby nehmotny majetek (r.05 az 12) 004 165493 -133645 31848 34252 

B.I.1. Znzovaei vYdaje 005 

2. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 006 45017 - 37 370 7647 10694 

3. Software 007 120392 - 96247 24145 21354 

4. Oeenitelna prava 008 28 - 28 

5. Goodwill 009 

6. Jiny dlouhodoby nehmotny majetek 010 

7. Nedokoneeny dlouhodoby nehrnotny majetek 011 56 56 1300 

8. Poskvtnuta zalohv na dlouhodobv nehrnotnv rnaletek 012 904 
B.II. Dlouhodoby hrnotny majelek (r.14 ai 22) 013 1673547 -1039611 633936 619353 

B.l1.1. Pozemky 014 32996 - 13 32983 33105 

2. Stavby 015 571683 -213145 358538 347421 

3. Samostatne rnovite veei a soubory movityeh vee; 016 1047672 - 826 453 221 219 217 758 

4. Peslitelske eelky trvalyeh porostu 017 

5. Dospela zvlrata a jejieh skupiny 018 

6. Jiny dlouhodoby hmotny majetek 019 132 132 132 

7. Nsdokonceny dlouhodoby hrnotny majetek 020 21063 21063 20936 

8. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek 021 1 1 1 

9. Oeeliovaci rozdil k nabyternu majetku 022 

B.IlI. Dlouhodoby !inanen! majetek (r.24 az 30) 023 386291 386291 371330 

8.111.1. Podily v ovladanyeh a rizenyeh osobach 024 212767 212767 169854 

2. Podily v Ileetnieh jednctkach pod podstatnym vlivem 025 155657 155657 173897 

3. Ostatnf dlouhodobe cenne papiry a podily 026 7725 7725 7822 

4. PUjckya livery - ovladajiel a ridici osoba, podstatny vliv 027 9000 9000 18000 

5. Jiny dlouhodoby !inanenl majetek 028 1142 1142 1 757 

6. Ponzovany dlouhodoby flnancn! majelek 029 

7. Poskytnute zalohy na dlouhodoby ftnancn! majetek 030 



Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Rozvaha (nekcnscudcvana) 
k 31. prosinci 2009 

Oznac. AKTIVA rad. Bezne ueetni obdobi Min.ucetni 
obdobi 

Brutto Korekce Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

C. ObUna aktiva (i'.32+39+48+58) 031 2591868 - 52 326 2539542 2432086 

C.1. Zasoby (1'.33 az 38) 032 40514 -1 649 38865 37946 

C.1.1. Material 033 36143 - 1649 34494 34516 

2. Nedokoncena vyroba a polotovary 034 4347 4347 3406 

3. vyrobky 035 

4. Mlada a ostatni zvlfata a jejich skupiny 036 23 23 23 

5. Zbozi 037 1 1 1 

6. Poskytnute zalohy na zasoby 038 

C.II. Diouhodobe pohledavky (1'.40 az 47) 039 

C.II.1. Pohledavky z obchodnfch vztahu 040 

2. Pohledavky - ovladajlc! a ridid osoba 041 

3. Pohledavky - podstatny vliv 042 

4. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ucastniky sd 043 

5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 044 

6. Dohadne ucty aktivni 045 

7. Jine pohledavky 046 

8. Odlczena dariova pohledavka 047 

C.II I. Kratkodobe pohledavky (1'.49 az 57) 048 2547631 - 50 677 2496954 2370522 

C.lII.l. Pohledavky z obchodnfch vztahu 049 382817 - 50 677 332140 378902 

2. Pohledavky - ovladailcl a i'idid osoba 050 942785 942785 782166 

3. Pohledavky - podstatny vliv 051 

4. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ucaslniky sd 052 

5. Socialni zabezpeceni a zdravotni pojistemi 053 

6. Stat - dariove pohledavky 054 159759 159759 190038 

7. Kratkodobe poskytnute zalohy 055 28024 28024 14367 

8. Dohadne ucty aktivni 056 1028454 1028454 1 001 705 

9. Jine pohledavky 057 5792 5792 3344 

C.IV. Kratkodoby financni majetek (1'.59 az 62) 058 3723 3723 23618 

C.IV.l. Penize 059 3300 3300 244 

2. UCty v bankach 060 423 423 1294 

3. Kratkodobe cenne papiry a podily 061 22080 

4. Ponzovany knitkodoby finanen! majetek 062 

0.1. Casove rozllseni (1'.64+65+66) 063 2855 2855 5927 

0.1.1. Naklady pristich obdobl 064 2855 2855 5927 

2. Komplexn! naklady pristfch obdobi 065 

3. Pi'ijmy pristfch obdobl 066 



Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Rozvaha (nekonsolidovanll) 
k 31. prosinci 2009 

Oznac. PASIVA fad. Bezne Minule 
obdobi obdobi 

a b c 5 6 

PASIVA CELKEM (r.68+86+119) 067 3594472 3462948 

A. Vlastni kapital (r.69+73+79+82+85) 068 2223765 2094004, 

AI. Zakladni kapital (f.70+71+72) 069 584271 584271 

A.I.1. Zakladni kapital 070 584271 584271 

2. V1astni akcie a vlastni obchodni podily (-) 071 

3. Zmeny zaldadnfho kapltalu 072 

All. Kapltalove fondy (r.74 at 78) 073 92256 92353' 

A.II.1. Emisni azio 074 

2. Ostatni kapltalove fondy 075 92180 92180 

3. Ocefiovacl rozdily z pfecenenl majetku a zavazku 076 76 173 

4. Oceriovacl rozdily z pfecensni pn pfemenach 077 

5. Rozdil z premen spolecnosti 078 

A.III. 
Rezervnf fondy, nedelitelny fond a ostatni fondy ze zlsku 
(f.80+81) 

079 1129127 1 012602 

A.1I1.1. Zakonny rezervnf fond/Nedelitelny fond 080 116854 116854 

2. Statutarnl a ostatni fondy 081 1012273 895748 

A.IV. Vysledek hospodafenl rnlnulych let (r.83+84) 082 4074 4074 

A.IV.1. Nerozdeleny zisk rnlnulych let 083 4074 4074 

2. Neuhrazena ztrata minulych let 084 

AV. Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobl (+/-) 085 414037 400704 

B. Cizi zdroje (r.87+92+103+115) 086 1 370492 1 366916 

B.1. Rezervy (f.88 at 91) 087 21872 22810 

B.1.1. Rezervy podle zvlastnlch pravnlcn pfedpisu 088 120 120 

2. Rezerva na duchody a podobne zavazky 089 

3. Rezerva na dan z prijmu 090 

4. Ostatni rezervy 091 21 752 22690 

B.II. Dlouhodobe zavazky (r.93 at 102) 092 28981 27132 

B.II.1. Zavazky z obchodnich vztahu 093 

2. Zavazky - ovladajlci a ridici osoba 094 

3. Zavazky - podstatny vliv 095 

4 Zavazky ke spolecnlkum, clenum druzstva a k ucastnikum 
. sdruzenl 096 

5. Dlouhodobe pnjate zalohy 097 

6. Vydane dluhopisy 098 

7. Dlouhodobe smenky k uhrade 099 

8. Dohadne ucty pasivni 100 

9. Jine zavazky 101 

10. Odloteny danoyY zavazek 102 28981 27132 



Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Rozvaha (nekonsolidovanil)
 
k 31. prosinci 2009
 

Oznac, rad.PASIVA BUne Minule 
obdobi obdobi 

a 5
b c 6
 

B.III. 103
Kratkodobe zavazky (r.104 ai 114) 1 319639 1 316974
 

B.1I1.1.
 Zavazky z obchodnich vztahu 104
 210686 212492
 

105
2. Zavazky - ovladajlcl a ridid osoba 4900 5000
 

3. Zavazky - podstatny vliv 106
 

4 Zavazky ke spoiecnlkum, clenum druistva a k ucastnikum
 107
 866 755
 . sdruieni 

5. Zavazky k zamestnancurn 108
 37575 37646
 

109
6. Zavazky ze socialnlho zabezpecenl a zdravotniho pojisteni 17546 17 239
 

7. Stat - dafiove zavazky a dotace 110
 8530 9218
 

8. Kratkodobe prijate zalohy 111
 768409 769453
 

9. Vydane dluhopisy 112
 

10. Oohadne licty pasivni 113
 267018 265171
 

11. Jinezavazky 114
 4109
 

B.IV. Bankovni livery a vypomoci (r.116+117+118) 115
 

B.IV.1. Bankovni livery dlouhodobe 116
 

2. Kratkodobe bankovni livery 117
 

3. Kratkodobe financnl vYpomoci 118
 

C.I. 119
Casove rozliseni (i'.120+121) 215 2028
 

C.I.1. vydaje prfstich obdobl 120
 

121
2. Vynosy pfistich obdobi 215 2028
 

Datum: 

3. unora 2010
 4tJ~M 
Ing.MiroslavHarcinlk 

misto redseda redstavenstva 



vYKAZ ZISKU A ZTRATV 
druhove cleneni 

za rok konclcl 31. prosincem 2009 
( v tisicich Kc ) 

Obchodni firma a sidlo 

Identifikacni cislo 

49099451 

Oznac, TEXT cislo Skutecnost v lice!. obd. 

a b 

fadku 

c 

beznem 

1 

rnlnulern 

2 

I. Tdby za prodej zboz! 01 62 53 

A. Naklady vynalozene na prodane zbozl 02 50 45 

+ Obchodni made (1'.01-02) 03 12 8 

II. vykony (1'.05+06+07) 04 3896312 3758572 

11.1. Tdby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb 05 3892635 3754934 

11.2. Zmena stavu zasob vlastni cinnosti 06 941 546 

11.3. Aktivace 07 2736 3092 

B. Vykonova spoti'eba (1'.09+10) 08 2472 134 2364756 

B.1. Spotreba rnaterlalu a energie 09 691337 672169 

B.2. Sluzby 10 1780797 1692587 

+ Pi'idana hodnota (1'.03+04-08) 11 1424190 1393824 

C. Osobni naklady (1'.13 az 16) 12 743200 725235 

C.1. MZdove naklady 13 528515 512878 

C.2. Odmeny clenum organu spolecnosti a druzstva 14 4960 4727 

C.3. Naklady na socialnl zabezpeeenl a zdravotni pojisteni 15 185815 185032 

CA. Socialnl naklady 16 23910 22598 

D. Dane a poplatky 17 111510 123635 

E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku 18 90588 90812 

III. 
Tdby z prodeje dlouhodobeho majetku a rnaterialu 
(1'.20+21) 

19 29630 52633 

111.1 Tdby z prodeje dtouhodcbeno majetku 20 12108 32389 

111.2 Tdby z prodeje materialu 21 17 522 20244 

F. 
Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a 
rnaterialu (1'.23+24) 

22 19643 28852 1 

F.1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku 23 3099 10083 

F.2. Prodany material 24 16544 18769 

G. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti 
a komplexnich nakladu pfistfch obdobi 

25 15139 ·9157 

IV. Ostatni provozni vYnosy 26 16915 13352 

H. Ostatni provoznf naklady 27 28281 29756 

V. Pi'evod provoznich vYnosu 28 

I. Pfevod provoznich nakladu 29 . Provoznl yYsledek hospodai'enl 

(1'.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29) 

30 462374 470676 



•••• 

severoeeske vodovody a kanalizace, a.s. 
Vykaz zlsku a ztraty - druhove eleneni (nekcnscftdovany)
 
za rok koncici 31. prosincem 2009
 

Oznac. TEXT cislo Skutecnost v uce!. obd. 

radku rninulem 

a 

beznem 

1
b c 2
 

VI. TrZby z prodeje cennych paplru a podilu 31
 19383
 

J. Prodane cenne papiry a podily 32
 18240
 
I
 

VII. vynosy z dlouhodobeho financnlho majelku (r.34+35+36) 33
 23767 16201
 

Vynosy z podilu v oviadanych a rizenych osobach a v
 
V11.1. 34
 23767
 16201


uCelnich [ednotkach pod podstatnym vlivem
 

V11.2.
 Vynosy z oslalnich dlouhodobych cennych paplru a podllu 35
 

VI1.3. Vynosy z ostatnlho dlouhodobeho flnancniho majelku 36
 

VIII. vynosy z kratkodobeho financnlho majelku 37
 

K. Naklady z financnlho majetku 38
 

IX. vynosy z preceneni cennych paplru a derivatu 39
 

L. Naklady z pfecenenl cennych papiru a derlvatu 40
 

M. Zrnena slavu rezerv a opravnych polozek ve financni oblasti 41
 - 15 833
 7600
 

X. Vynosove uroky 42
 12853 29010
 

N. Nakladove uroky 43
 147
165
 

XI. Ostatnl financnl vynosy 44
 403
 348
 

O. Ostatnl financni naklady 45
 970
 775
 

XII. 46
Pfevod financnlch vynosu 

P. 47
Prevod financnlch nakladu . 48
 52864 37037
 

(r.31-32+33+37-38+39-40-41 +42-43+44-45+46-47)
 

Finaneni yYsledek hospodai'eni 

Q. Dan z prijmu za beznou cinnost (r.50+51) 49
 101 201
 107009
 

0.1. -splatna 50
 99352 103225
 

0.2. -odlozena 51
 1849 3784
 .. VysJedek hospodai'eni za beznou elnnost 52
 414037 400704
 

(r.30+48-49)
 

XIII. Mimoradne yYnosy 53
 

R. Mimoradne naklady 54
 

S. 55
Dan z prfjmu z mirnofadne cinnosli (r.56+57) 

S.1. -splatna 56
 

S.2. -odlozena 57
 . Mimofadny yYsledek hospodai'eni (i'.53-54-55) 58
 

T. Pfevod podilu na vysledku hospodafeni spolecnlkurn (+1-) 59
 ... 60
 414037 400704
 

(r.52+58-59)
 

Vysledek hospodai'eni pi'ed zdanenlm
 

Vysledek hospodai'eni za ueetni obdobi (+1-) 

61
 515238 507713
 

(r.30+48+53-54)
 

Datum: 

3. unora 2010
 



Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pi'ehled 0 peneznich tocich (nekonsolidovany)
 
za rok koncici 31. prosincem 2009
 

(v tisiclch Kc)
 

Bez. lie. Min. lie. 
obdobi obdobi 

P. StaY peneznieh prostfedku a peneznich ekvlvalentu na zaeatku lieetniho obdobi 1538 3499 

Penezni toky z hlavni vjdeleene einnosti o 
Z: Ucetni zisk nebo ztrata z Mine cinnosti pfed zdanenfrn 515238 507713 

A.1. Upravy 0 nepeneznl operace 44278 22100 

A.1.1. Odpisy stiilych aktiv 91 579 91 027 

A.1.2. Zrnenastavu: 15139 - 9157 

A.1.2.1. goodwillu a oceriovaciho rozdilu k nabyternu majetku o o 
A.1.2.2. rezerv a opravnych pclozek 15139 - 9157 

A.1.3. Zisk(-) ztriita(+) z prodeje stalych aktiv - 9 009 - 22306 

A.1.4. Zisk(-) ztrata(+) z prodeje cennych paplru - 1 143 o 
A.1.5. vynosy z dividend a podilu na zisku - 23767 - 16 201 

A.1.6. Vyuctovane nakladove a vynosove liroky -12688 - 28863 

A.1.7. Plipadne upravy 0 ostatni nepeneznl operace - 15833 7600 

A·, Cist;y penezni tok z provozni einnosti pi'ed zdanenlm, zmenami pracovniho 559516 529813 

kapltalu, flnancnfml a mlmoi'iidnyml pclozkam! o o 
A.2. Zrnena potfeby pracovniho kapitalu 

A.2.1. Zrnena stavu pohledavek z provozni cinnosli a aktivnich uctu casoveho rozlisenl 

A.2.2. Zrnena stavu kratkodobych zavazku z provozni cinnosti a pasivnfch uctU casoveho rozllsenl 

A.2.3. Zrnena stavu zasob 

A.2.4. Zrnena stavu flnancnlho majetku, kterY neni zahmut do peneznfch prostfedku 

A.·· Cfst;y penezni tok z provozni einnostl pi'ed zdanenlrn, finaneniml 

a mimoi'iidnyml polozkami 
A.3. Zaplacene uroky s vyjimkou kapltahzovanych uroku - 165 - 147 

A.4. PFijate uroky 12853 29010 

A.5. Zaplacena dan z pfijmu za beznou cinnost a domerky dane za minulii obdobi - 87 091 -138494 

A.6. Pfijmy a vydaje spojene s mimofiidnymi ucetnimi pfipady o o 
A.7. PFijate dividendy a podily na zisku 23767 16201 

A..•• Clst;y penezni tok z provozni elnnosti 357115 329358 

PenUni toky z Investleni einnostl o o 
B.1. Nabyti stalych aktiv - 111 242 -104952 

B.1.1. Nabyti dlouhodcbeho hrnotneho majetku - 93 708 - 93924 

B.1.2. Nabyti dlouhodobeho nehrnomeho majetku - 13 149 - 10 589 

B.1.3. Nabyti dlouhodobeho flnancnlho majetku - 4 385 - 439 

B.2. Pfijmy z prodeje stalych aktiv 31491 35889 

B.2.1.prijmy z prodeje dlouhcdobeho hrnotneho a nehrnotneho majetku 12108 32389 

B.2.2.Prijmy z prodeje dlouhodcbenc financniho majetku 19383 3500 

B.3. PUjcky a uvery spriznenym osobarn 9000 9000 

B.... Cist;y penezni tok vztahujici se k Investicni einnosti ·70751 -60063 

- 151 765 

- 150222 

852 

- 2 395 

o 
407751 

o 

- 107 025 

- 209 695 

129 116 

- 4366 

- 22080 

422788 

o 

Penelni toky z finanenich elnnostl o o 
C.1. Zmena stavu dlouhodobych, popf. kratkodobych zavazku z financnl oblasti o o 
C.2. Dopady zmsn vlastnfho kapitiilu na penezni prostredky - 284179 - 271 256 

C.2.1. ZvYseni zakladnlho kapitiilu, emisniho azia event. rezervniho fondu o - 2 

C.2.2. Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnlkum o o 
C.2.3. Dalsi vklady peneznlch prostfedku spolecniku a akcionaru o o 
C.2.4. Uhrada ztraty spolecnlky o o 
C.2.5. Platby z fondu tvorenych ze zisku - 900 - 2 832 

C.2.6. Vyplacene dividendy nebo podily na zisku vcetne zaplacene sn3zkove dane a tantierny - 283 279 - 268 422 

C...• ClstY penezni tok vztahujici se k finaneni einnostl - 284179 - 271 256 

F. 018t6zvjseni nebo snizeni peneznich prosti'edku 2185 -1961 

R. Stay peniiznich prostfedku a penezn(ch ekvlvalentu na konel lieetniho obdobi 3723 1538 



Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pfiloha ucetnizaverky [nekonsolldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislclch Kc) 

1. Charakteristika a hlavni aktivity 

Vznik a charakteristika spolecnosti 

Spolecnost Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. ("Spolecnost") byla zapsana do obchodniho 
rejstrfku dne 1.10.1993 a jeji sidle je v Teplicich. 

Predmetem podnikani Spolecnosti je: 

•	 Provozovani vodovodu a kanalizaci pro vetejnou potrebu 

•	 Rozbor vody 
•	 Vyhledavani poruch mericim vozem 
•	 Podnikani v oblasti nakladani s nebezpecnymi odpady 

•	 Investorsko-inzenyrska cinnost 
•	 Projektova cinnost ve vystavbe 

•	 Poradenstvi ve vodohospodarske cinnosti 
•	 Provadeni staveb vcetne jejich zmen, udrzovacich praci na nich ajejich odstraiiovani 

•	 Vyroba elektricke energie v malych vodnich elektrarnach 

•	 Cinnost ucetnlch poradcu, vedeni ucetnicrvt, vedeni daiiove evidence 

•	 Cinnost organizacnich a ekonomickych poradcu 
•	 Nakladani s odpady (vyjma nebezpecnych) 

•	 Ubytovani v rekreacnich zafizenich 
•	 Dalsi cinnosti souvisejici s cinnostmi hlavnimi: vodoinstalaterstvi, realitni cinnost, geologicke 

prace apod. 

Vlastnici Spolecnosti 

Akcionafi Spolecnosti k 31. prosinci 2009 jsou:
 

VEOLIA VODA, S.A. 50,10 %
 

Severoceska vodarenska spolecnost a.s. 49,13 %
 

Ostatni akcionari 0,77%
 

Celkem 100,00 %
 

(Vypis z registru emitenta ze dne 25.5.2009). 

Strana 1 



Severoceske vodovody a kanalizace, a.s, 
Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana] 

Rak konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislclch Kc) 

Sidlo Spolecnosti 

Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pritkovska 1689 
Teplice 
Ceska republika 

Identifikacni Cislo 

49099451 

Clenove piedstavenstva a dozorci rady k 31. prosinci 2009 

Clenove piedstavenstva Clenove dozorci rady 

lng. Rostislav Cap (predseda) Pan Petr Polak (pfedseda) 

Pan Philippe Guitard (mistopredseda) lng. Pavel Svoboda (mistopredseda) 

lng. Miroslav Harcinik (mistopredseda) Mgr. Petr Medficky 

Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA lng. Milan Hrusa 

lng. Milan Kuchar Pan Pavel Pasa 

lng. Iva Susicky, esc. lng. Jan Kerner 

Pan Etienne Marie Patrice Petit 

Zmeny v obchodnim rejstiiku 

Dozorci rada Spolecnosti zvolila 25. 8. 2009 sveho elena lng. Pavia Svobodu mistopredsedou 
dozorci rady. Tato zmena byla do obchodniho rejstrfku zapsana dne 19.10.2009. 

V roce 2009 nedoslo ve Spolecnosti k zlidnymjinym zmenam v obchodnim rejstfiku. 

Organizacni struktura 

Spolecnost je clenena nasledujicim zpusobem: 

Spolecnost Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. je samostatna pravnicka osoba, daiiovy subjekt 
a ueetni jednotka, skladajici se z nize uvedenych ctyf vnitropodnikovych hospodafskych jednotek 
(provoznich zavodu) a generalniho feditelstvl v Teplicich: 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pffloha ucetnl zaverky (nekonsoudovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislclch Kc) 

Zavody distribucni: 

Vratislavice
 
Usti nad Labem
 
Most
 
Integrovany zavod Tumov
 

Generalni feditelstvi zajist'uje ridici a spravni cinnosti celopodnikoveho rozsahu, cleni se na useky: 

• generalniho feditele 
• financnfho feditele 
• provozniho feditele 
• technickeho feditele 
• personalnfho feditele 

Seznarn spolecnosti, v nichi rna Spolecnost vetsi nei dvacetiprocentni podil na jejich zakladnim 
kapitalu 

Nazev spolecnosti Podil na zakladnim kapitalu
 

Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o.
 
Dimitrovova 1619, Sokolov 100%
 

Stredoceske vodarny, a.s.
 
U Vodojemu 3085, Kladno 32%
 

RAVOS, s.r.o.
 
Frantiska Diepo1ta 1870, Rakovnfk 98%
 

Ceska vodarenska, a.s.
 
Pfitkovska 1689/14, Teplice 100%
 

V roce 2009 doslo k prodeji obchodnfho podilu spolecnosti SLAVOS, s.r.o, Spolecnost
 
Karlovarska projektova zfuzovala v tomto roce se spolecnosti Vodohospodarska spolecnost
 
Sokolov, s.r.o
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pfiloha ucetni zaverky (nekonsolldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislclch Kc) 

2. Zasadni ucetni postupy poufivane Spelecnosti 

(a) Dlouhodoby nehmotny majetek 

Nakoupeny dlouhodoby nehmotny majetek je vykazan v pofizovacich cenach, ktere zahmuji 
cenu pofizeni vcetne nakladu s jeho pofizenim souvisejicich. 

Nehmotny majetek s pofizovaci cenou nepfevysujici 60000 Kc za polozku, jehoz doba 
pouzitelnosti je delsi nez jeden rok je pfi porizeni pine odepsan, 

(b) Dlouhodoby hmotny majetek 

Veskery nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je veden v pofizovacich cenach, ktere 
zahmuji cenu, za kterou byl majetek pofizen, a naklady sjeho poffzenim souvisejici. Vlastni 
aktivovane vykony jsou oceneny vlastnimi vyrobnimi naklady, Dlouhodobe pronajaty hmotny 

majetekje veden pouze v podrozvahove evidenci. 

Drobny dlouhodoby hmotny majetek, jehoz jednotkova cena je nizsi nez 40 tis. Kc a vyssi nez 

20 tis. Kc, je povazovan za dlouhodoby hmotny majetek a odepisuje se po dobu 24 mesicu, 
Drobny hmotny majetek je veden v zasobach a je pine odepsan pfi zacatku pouzivani do 
spotfeby, 

Veskery majetek Spolecnosti je odepisovan linearni metodou. V nasledujici tabulce jsou 
uvedeny doby odpisovani podle skupin majetku: 

Majetek Doba odpisovani 

Stavby, budovy 

Stroje a pi'istroje 

Automobily nakladnf 

Automobily osobni 

Patenty a ostatnl nehmotna aktiva 

Software 

50 let 

6-8 let 

8 let 

4 roky 

5 let 

5 let 

Oproti roku 2008 nedoslo v odpisovem planu k vyraznym zmenam, 

Technicke zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku pfesahujici 40 tis. Kc za rok je 
aktivovano. 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pfiloha ucetni zaverky (nekonsclldcvana) 

Rok konctcl 31. prosincem 2009 
(v tislclch Kt) 

(c) Dlouhodoby financni majetek 

Dlouhodoby financni majetek predstavuje majetkove ucasti, realizovatelne cenne papiry 
a podily a je uctovan v pofizovaci cene. Pofizovaci cena zahrnuje prime naklady souvisejici 
s pofizenim, napfiklad poplatky a provize maklerum, poradcum, burzam, 

Realizovatelne cenne papiry a podily jsou k rozvahovemu dni ocenovany realnou hodnotou. 
Zisky/ztraty z tohoto preceneni neovliviiuji vysledek hospodafeni spolecnosti az do doby 
realizace a jsou k rozvahovemu dni uctovany jako zmena Oceiiovacich rozdilu z precenenf 
majetku a zavazku ve vlastnim kapitalu spolecnosti. 

Majetkove ucasti pofizene v predchazejicich ucetnich obdobich jsou k rozvahovemu dni 
oceneny cenou pofizeni a v pfipade docasneho snizeni realizovatelne hodnoty pfislusne ucasti je 
tvorena opravna polozka, 

(d) Zasoby 

Zasoby materialu a zbozi jsou oceriovany pofizovaci cenou. Porizovaci cena zahrnuje naklady 
spojene s pofizenim zasob, napffklad celni poplatky, pfi deprave prepravne. 
Z vnitropodnikovych sluzeb zahrnuje pouze pfepravne, Pro prodeje a spotrebu materialu uziva 
Spolecnost metodu vazeneho prumeru. Vyjimku tvori vodomaterial odebirany od spolecnosti 
Hawle spo!. s r.o. Jesenice a VOD-KA a.s. Litomerice. Tyto materialy jsou vydavany 
v pevnych cenach, 

Opravna polozka k pomaluobratkovym a zastaralym zasobam je vytvofena na zaklade 
individualnfho posouzeni vyuzitelnosti zasob. 

Nedokoncena vyroba a hotove vyrobky jsou ocenovany stanovenou vnitropodnikovou cenou 
platnou pro bezny rok, ktera se blizi skutecnym vlastnim nakladum, 

(e) Obchodni pohledavky 

Pohledavky se vykazuji ve jmenovite hodnote snizene 0 opravnou polozku na pochybne 
pohledavky na zaklade kontroly vsech nesplacenych castek na konci roku. Opravne polozky 
jsou tvoreny na zaklade analyzy jejich dobytnosti. Nesplacene pohledavky jsou porovnavany 
s pfipadnymi nesplacenymi zavazky. Pfed tvorbou opravne polozky je proveden vzajemny 
zapocet techto pohledavek a zavazku. 

(f) Rezervy 

Rezervy se vykazuji v pfipade, kdy existuji soucasne smluvni nebo mimosrnluvni zavazky 
v dusledku minulych udalosti a kdy je pravdepodobne, ze k vyrovnani techto zavazku bude 
nezbytne vynalozeni prostredku a pfitom Ize provest spolehlivy odhad castky zavazku. Pokud je 
ocekavana nahrada rezervy, napfiklad na zaklade pojistne smlouvy, vykazuje se takova 
nahrada jako dohadna polozka, avsak pouze v pfipade, ze realizace nahrady je temer jista, 
Zruseni rezerv je uctovano jako snizeni nakladu. 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Priloha ucetni zaverky (nekonsoudovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislclcn Kc) 

Rezerva na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni u nevybrane dovolene je k rozvahovernu 

dni tvorena na zaklade analyzy nevycerpane dovolene za rok 2009 a prumerneho vydelku dle 

jednotlivych zamestnancu. Vlastni nevycerpana dovolena je vykazovana jako dohadna polozka. 

Dale se tvori rezervy na socialni a zdravotni pojisteni k odmenam a 13. platu. Odmeny a 13. plat 

jsou uctovany v dohadnych polozkach pasivnich. 

Ostatnf rezervy jsou tvofeny na hmotnou zainteresovanost managementu a na rnozna budouci 

rizika. 

Spolecnost tvofi daiiove ucinnou rezervu na asanaci skladky kalu podle zakona c. 125/1997 0 
odpadech ze dne 10. cervna 1997. 

Rezerva na opravy je tvofena na zavazky vyplyvajici z dlouhodobych smluv 0 provozovani 

majetku. 

Rezervu na dan z pfijmu vytvafi Spolecnost vzhledem k tomu, ze okamzik sestaveni ucetnf 

zaverky predchazi okamziku stanoveni ryse daiiove povinnosti. V nasledujicfrn ucetnim obdobi 

Spolecnost rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou daiiovou povinnost. 

V rozvaze je rezerva na dan z pffjmu snizena 0 zaplacene zalohy na dan z pfijmu, pfipadna 

vysledna pohledavka je vykazana v polozce Stat-dafiove pohledavky. 

(g) Prepocty cizich men 

Spolecnost pouzlva pro ptepocet transakcf v cizi mene pevny kurz, ktery se stanovuje na 

zaklade kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho CNB posledni pracovni den kalendamfho mesice a 

pouziva se pro ucetni pfipady uctovane v ptislusnem mesici, V prubehu roku uctuje Spolecnost 

pouze 0 realizovanych kurzovych ziscich a ztratach. 

Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dni prepocitavana podle kurzu 

devizoveho trhu vyhlaseneho CNB. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zachyceny 

ve vysledku hospodafeni. 

(h) Najaty majetek 

Spolecnost uctuje 0 najatem majetku tak, ze zahrnuje leasingove splatky do nakladu 

rovnomerne po dobu trvani najmu, PH ukonceni najmu a uplatneni moznosti odkupu je predmet 

leasingu zafazen do majetku spolecnosti v kupni cene. 

(i) Dan z prijmu 

Dan z prfjmu za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlozene dani. 

Splatna dan zahrnuje odhad dane vypocteny z daiioveho zakladu s pouzitim daiiove sazby platne 

v posledni den ucetnfho obdobi a veskere dornerky a vratky za minula obdobi, 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Priloha llcetni zaverky (nekonsolldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tisfcfch Kc) 

Odlozeny daiiovy zavazek se pocita z prechodnych rozdilu, ktere vznikaji z rozdilneho ucetnfho 

a danoveho pohledu na polozky zachycene v ucetnictvi, a to za celou existenci Spolecnosti 

(rozvahova metoda), s pouzitim dafiove sazby platne pro nasledujici obdobi, 

(j) Slozky peneznich prostredku a peneznich ekvivalentu (pro ucely cash flow) 

Pro ucely sestaveni prehledu 0 peneznich tocich jsou penezni prostredky a penezni ekvivalenty 

definovany tak, ze zahrnuji penize v pokladne, penize na ceste, penize na bankovnich uctech 

a dalsi financni aktiva, jejichz oceneni muze byt spolehlive urceno, a ktere mohou byt snadno 

premeneny v penemf prostredky. 

(k) Klasifikace zavazku 

Spolecnost klasifikuje cast dlouhodobych zavazku, bankovnich uveru a financnich vypomoci, 

jejichz doba splatnostije kratsi nez jeden rok vzhledem k datu ucetni zaverky, jako kratkodobe, 

(I) Obrat 

Vynosy se uctuji do obdobi, s nimz casove i vecne souviseji ajsou vykazany bez dane z pfidane 

hodnoty. Dohadne polozky aktivni na nevyfakturovane trzby za vodne a stocne jsou vypocteny 

jako nasobek prumerne denni spotreby na jednotliva odberni mista a poctu dni, ktere uplynuly 

od poslednfho odectu do data ucetnl zaverky. 

(m) Spriznene strany 

Spfiznenou stranou Spolecnosti se rozumi : 

•	 podniky, ktere se Spolecnosti tvofi skupinu podniku, 

•	 akcionafi, ktefi pfimo nebo nepfimo mohou uplatiiovat podstatny nebo rozhodujici vliv u 

Spolecnosti, a podniky, kde tito akcionafi maji podstatny nebo rozhodujici vliv, 

•	 clenove statutarnich, dozorcich a fidicich organa a osoby blizke temto osobam, vcetne 

podniku, kde tito clenove a osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv, 

•	 podniky, ktere maji spolecneho elena vedeni se Spolecnosti. 

(n) Konsolidace 

V souladu s ustanovenim § 62 odst. 5 vyhlasky c. 500/2002 Sb. je ucetni zaverka Spolecnosti a 

vsech ji konsolidovanych ucetnlch jednotek zahrnuta do konsolidovane ucetni zaverky 

spolecnosti VEOLIA VODA, S.A. se sidlem v Pafizi, Francouzska republika. Jeji 
konsolidovana ucetni zaverka bude zvefejnena v souladu s ustanovenlm § 62 odst. 6c) vyhlasky 

podle § 21a zakona 0 ucetnictvi. 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Prfloha licetni zaverky (nekonsoudovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tisicich Kc) 

(0)	 Nasledne udalosti 

Dopad udalosti, ktere nastanou mezi rozvahovyrn dnem a dnem podpisu ucetni zaverky je 
zachycen v ucetnl zaverce v pfipade, ze tyto udalosti poskytuji dopliiujici dukazy 
o podminkach, ktere existovaly k rozvahovemu dni. 

3.	 Zmena ucetnich metod a postupu 

Ve spolecnosti nedoslo v roce 2009 k zadnym zmenam ucetnich metod. 

4.	 Dlouhodoby majetek 

(a)	 Dlouhodoby nehmotny majetek 

Poi'izovaci cena 1.ledna 
2009 

Pofizeni Preuctovant Vyfazeni 31.prosince 
2009 

Software 
Ostatni nehmotny majetek 
Licence 
Vyzkum a vyvoj 
Nedokoncene nehmotne investice 
Zalohy na pofizeni nehmotneho 
majetku 

87219 
25020 

28 
44809 

1300 

904 

10923 

2170 
56 

2204 

-1300 

-904 

-2662 
-2312 

-1962 

97684 
22708 

28 
45017 

56 

0 

Celkem 159280 13149 0 -6936 165493 

Opravky 

Software 
Ostatni nehmotny majetek 
Licence 
Vyzkum a yYvoj 

-66444 
-24441 

-28 
-34 115 

-9369 
-580 

-4795 

2275 
2312 

1540 

-73538 
-22709 

-28 
-37370 

Celkem -125028 -14744 6127 -133645 

Zustatkovll hodnota 34252 -809 31848 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s, 
Ptlloha ucetni zaverky (nekonsotldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tisicfch Kc) 

(b) Dlouhodoby hmotny majetek 

Porizovaci cena 1.ledna 
2009 

Pofizenl Preuctovanl Vyi'azeni 31.prosince 
2009 

Pozemky 
Budovy a stavby 
Stroje a zai'izeni 
Ostatni hmotny majetek 
Nedokoncene hmotne investice 
Zalohy na poffzeni hmotneho 
majetku 

33 118 
552458 
922 176 
131307 
20936 

1 

11 
7209 

60501 
5384 

20603 

19413 
1063 

-20476 

-133 
-7397 

-59396 
-13 231 

32996 
571683 
924344 
123460 
21063 

1 

Celkem 1659996 93708 0 -80157 1673547 

Opravky 

Budovy a stavby 
Stroje a zartzenl 
Ostatni hmotny majetek 
Opravna polozka k pozemkum 

-205037 
-708980 
-126613 

-13 

-12833 
-57796 

-5290 

4725 
59033 
13 193 

-213 145 
-707743 
-118710 

-13 

Celkem -1040643 -75919 0 76951 -1039611 

Zustatkovl\ hodnota 619353 -3206 633936 

Nejvyznamnejsimi pfinistky dlouhodobeho majetku v roce 2009 bylo pofizenl uzitkovych 

automobili'l v celkove hodnote 26572 tis. Kc, kamerovy system pro optickou kontrolu kanalizace 

v hodnote 6 059 tis. Kc, vybaveni a rekonstrukce Upravny vody ve Spindlerove Mlyne v hodnote 

15 036 tis. xe. 

5. Najatj majetek 

(a) Financni leasing 

Spolecnost je smluvne zavazana platit leasingove splatky za financni leasing dopravnich 

prostredku, stroji'l a zafizeni nasledovne: 

2009 Leasingove 
splatky celkem 

Zaplaceno 
k 31.12.09 

Splatno 
do 1 roku 

Splatno 
od 1 do 5 let 

Uzitkove automobily 
Osobni vozy 
Mechanismy 

13999 
1 748 

22477 

3437 
1333 

19578 

2780 
415 

2899 

7782 

Celkem 38223 24347 6094 7782 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pflloha lIcetnf zaverky [nekonsolldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tlslclch Kc) 

Veskere leasingove smlouvy jsou splatne nejpozdeji do 5 let. 

2008 Leasingove Zaplaceno Splatno Splatno 
splatky celkem k 31.12.08 do 1 roku od 1 do 5 let 

Uzitkoveautomobily 5112 2615 1356 1 141 
Osobni vozy 
Mechanismy 22477 15498 4080 2899 

Celkem 27589 18113 5436 4040 

(b) Operativni najmy 

Spolecnost rna pronajaty vodohospodarsky a souvisejici majetek s trvanim najmu do 
31. prosince 2020. Najemne za rok 2009 cini 1 146813 tis. Kc (2008 - I 132365 tis. Kc), 

6. Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek nevykazany v rozvaze 

V souladu s ucetnfmi postupy, popsanymi v bode 2 (a, b), uctovala spolecnost cast dlouhodobeho 

hmotneho a nehrnotneho majetku do nakladu v race jeho porizeni. Celkova kumulovana pofizovaci 

hodnota tohoto dlouhodobeho hrnotneho a nehmotneho majetku, ktery je jeste v pouzivani, je 
nasledujici: 

Zastatek k 31.12. 
2009 2008
 

Dlouhodobyhmotny majetek 60657 58638 
Dlouhodoby nehmotny majetek (software) 7690 7621 

Celkem 68347 66259 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s, 
Pfiloha ucetni zaverky (nekonsolldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislclch Kc) 

7. Finaneni majetek 

(a) Podily v ovladanych a fizenych osobach 

2009 Vlastnicky 
podil 

% 

Pocet 
akcii 

Nominalni 
hodnota 

tis. xe 

Cena 
Pofizeni 

tis. xe 

Vysledek 
hospodareni 

tis. xe 

Vlastnf 
kapital 
tis.Kc 

Pfijem 
z dividend 

tis. xe 

Vodohospodarska 
spolecnostSokolov, s.r.o. 
Ceskavodarenska, a.s. 
RAvas, s.r.o. 

100% 
100% 
98% 

70 
-

100 
115065 
27080 
70622 

18840 
2004 
5446 

137518 
5003 

31839 

7500 

5016 

Celkem 212767 12 516 

!C' 

Udaje 0 vlastnim kapitalu vysledku hospodareni za rok 2009 jednotlivych spolecnosti nebyly zatim 
zauditovany. 

K 1.1.2009 zfuzovala spolecnost Karlovarska projektova, a.s se spolecnosti Vodohospodarska 
spolecnost Sokolov, s.r.o. Z tohoto duvodu byla rozpustena opravna polozka k tete majetkove 
ucasti ve rysi 15 833 tis. Kc, 

Spolecnost v race 2008 pofidila 100% vlastnicky podil ve spolecnosti Ceska vodarenska , a.s. (do 
konce roku 2008 I. NS rozvojova, a.s.) za pofizovacl cenu 22 080 tis. Ke. V race 2009 doslo ke 
zvyseni zakladnfho kapitalu teto spolecnosti 0 5 000 tis. Kc. Celkova hodnota invest ice cini 

k 31.12.200927080 tis. Kc. K 31.12.2008 byla tato investice vykazana v pozici kratkodobe cenne 
papiry a podily. 

2008 Vlastnicky Pocet Nominalni Cena Vysledek Vlastnf Ptfjem
 
podil akcii hodnota Pofizenf hospodafeni kapital z dividend
 

% tis. xe tis. xe tis. xe tis.Kc tis. xe
 

Vodohospodarska
 
spolecnostSokolov, s.r.o. 100% 77065 19554 121 361 7000
 
Karlovarska projektova,
 
a.s. 100% 35 200 38000 32 5109
 
RAvas, s.r.o. 98% 70622 5 1I8 31536 3896
 

Celkem 185687 10896 

K majetkove ucasti ve spolecnosti Karlovarska projektova, a.s. byla k 31.12.2008 vytvofena 
opravna polozka ve rysi 15 833 tis. Kc 

---' 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Priloha ucetni zaverky (nekonsondovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tisicich Kc) 

(b) Podily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem 

2009 Vlastnicky 
podil 

% 

Pocet 
akcii 

Nominalni 
hodnota 

tis. xe 

Porizovaci 
cena 

tis. xe 

Vysledek 
hospodafeni 

tis. xe 

Vlastni Pi'ijem 
kapital z dividend 

tis.Kc tis. xe 

Stredoceske vodarny, a.s. 32% 32 10 155657 65234 135697 9360 

Celkem 155657 9360 

Udaje 0 vIastnim kapitalu vysledku hospodareni za rok 2009 nebyly zatim zauditovany. 

Spolecnost SLAVOS, s.r.o. SIan)' byla k 31.12.2009 prodana spolecnosti Stredoceske vodarny, a.s. 

Kladno. 

2008 Vlastnicky Pocet Nominalni Pofizovaci Vysledek Vlastni Pfijem 
podil akcii hodnota cena hospodarenl kapital z dividend 

% tis. xe tis. Kc tis. Kc tis.Kc tis. xe 

Stredoceske vodarny, a.s. 32% 32 10 155657 54141 99713 3505 
SLAVQS, s.r.o. 48% 18240 3616 10650 1800 

Celkem 173897 5305 

(c) Realizovatelne cenne papiry  akcie 

Pocet 
cennych 

papiriI 

Nominalni 
hodnota 

tis. Kc 

Realnli 
hodnota 

2009 

Realna 
hodnota 

2008 

Porizovaci 
cena 

Dopad 
doVLK 

2009 

Vodamy Kladno - Melnik, a.s. 65945 5886 5886 5886 
VAK Mlada Boleslav, a.s. 27312 1674 1674 1674 
VAK Trutnov, a.s. 615 135 232 58 -97 
VAK Nachod, a.s. 301 30 30 30 

Celkem 7725 7822 7648 -97 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pfiloha ucetni zaverky (nekonsottdovana) 

Rok konclc! 31. prosincem 2009 
(v tislclch K~) 

(d) Pujcky a uvery - ovladajici a fidicl osoba, podstatny vliv 

Pujcka Nominalnl Splaceno Cerp{mo Norninalni 
hodnota hodnota 

2008 2009 

Severoceska vodarenska spolecnost a.s. 18000 9000	 9000 

(e) Jiny dlouhodoby financnl majetek 

Nominalnl Splaceno Tvoreno/ Nominalnt 
hodnota Cerpano hodnota 

2008 2009 

Zivotni pojist~ni fldicich pracovniku 1 757 -844 229 1 142
 

Celkem 1757 -844 229 1142
 

Uroceni poskytnutych pujcek uvedenych v bode 7 d) je popsano v bode 22. 

8.	 Zasoby 

Zmenu opravne polozky na zastarale zasoby a zasoby s pomalou obratkou lze rozclenit nasledovne: 

2009
 

Pocatecni znstatek k 1. lednu 173 
Tvorba opravne polozky 1649 
Pouziti k odpisu zasob -173 

Konecny zustatek k 31. prosinci	 1649 

9.	 Pohledavky 

2009 Pohledavky 
Z obchodniho styku 

Dohadne 
ucty aktivni 

Ostatni 
pohledavky 

Celkem 

Do splatnosti 
Po splatnosti 
Opravna polozka na 
pochybne pohledavky 

286160 
96657 

-50677 

1028454 1 136360 2450974 
96657 

-50677 

Celkem 332140 1028454 1136360 2496954 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pfiloha lIcetni zaverky (nekonsoudovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislclch Kc) 

2008 Pohledavky 
Z obchodniho styku 

Dohadne 
ucty aktivni 

Ostatni 
pohledavky 

Celkem 

Do splatnosti 
Po splatnosti 
Opravna polozka na 
pochybne pohledavky 

340004 
74974 

-36076 

I 001 705 989915 2331624 
74974 

-36076 

Celkem 378902 1001 705 989915 2370522 

Vsechny pohledavky jsou splatne do jednoho roku. 

Nejvetsi cast dohadnych uctu aktivnich tvofi polozka vodneho a stocneho ve vYsi 1 022 757 tis. Kc 

(2008 - 997457 tis. Kc), Zbytek z celkove sumy teto skupiny uctU tvofi v letosnim roce pfedevsim 

dohadna polozka na pfefakturaci energii ve vYsi 2 558 tis. Kc a ocekavane nahrady od pojist'oven 

ve vYsi 1 410 tis. Kc, V race 2008 tvofila zbytek teto skupiny uctu predevsim dohadna polozka na 

urok z cash poolingu ve vYsi 1 373 tis. Kc, 

Zmeny opravne polozky na pochybne pohledavky Ize rozdelit takto: 

Pocatecnl zustatek k 1. lednu 36076 
Tvorba opravne polozky 17493 
Pouziti na odpis - 2892 

Konecny zustatek k 31. prosinci 50677 

V race 2009 byly odepsany veskere promlcene pohledavky za obcany (dIe obcanskeho zakonfku) z 

roku 2006 a za pravnickymi a fyzickymi osobami (dIe obchodniho zakonfku) z roku 2005. 

10. Naklady pristich obdobi 

Naklady pffstich obdobi zahmujf zejmena casove rozliseni nakladu na sluzby spojene s Ieasingem 

ve vYsi 1 630 tis. Kc (2008 - 1 372 tis. Kc) 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pffloha ucetni zaverky(nekcnsolldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislclcn Kc) 

11. Zakladni kapital 

Schvalene a vydane akcie 

2009 2008 

Akcie na majitele v nominalni hodnote 1 000,

xe, pine splacene 584271 584271 

12. Piehled 0 zmenach vlastniho kapltalu 

(a) Pfehled pohybu vlastniho kapitalu 

Zakladni 
kapital 

Kapita 
l. 

fondy 

Zakon. 
rezervnf 

fond 

Ostatni 
fondy ze 

zisku 
Socialn 

i fond 

Zisk 
bemeho 

obdobi 

Neroz
deleny 

zisk Celkem 

Zustatek k 
1.1.2009 584271 92353 116854 893548 2200 400704 4074 2094004 

Pridely fondum 
Cerpani fondu 
Tantiemy 
clenum 
predstavenstva 
a dozorci rady 
Dividendy 
Zisk za rok 
2009 

-97 
117425 

-900 
-1l7425 

-5750 
-277 529 

414037 

- 997 

-5750 
-277 529 

414037 

Zustatek 
k 31.12.2009 584271 92256 116854 1010073 2200 414037 4074 2223765 

(b) Planovane rozdeleni zisku vytvoreneho v beznem obdobi 

Cist)' zisk po zdaneni v hodnote 400 704 tis. Kc za rok 2008 byl rozdelen a schvalen valnou 

hromadou dne 25.3.2009. Zisk roku 2009 bude po schvaleni valnou hromadou rozdelen pfiblizne 

v podobne struktufe jako v race 2008. 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Priloha ucetni zaverky (nekonsolldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tisicich Kc) 

13. Rezervy 

Titul rezervy 1. Iedna 
2009 

Tvorba r Pouziti 31. prosince 
2009 

Zakonne rezervy 
Asanace 120 120 

Rezerva na dan z pNjmu 

Ostatni rezervy 
Hmotna zainteresovanost 
Ostatni rizika 
Soc.a zdr.pojisteni k odmenam 
Soc.a zdr.pojisteni k 13.platu 
Soc.a zdr.pojistenl k 
nevycerpane dovolene 
Opravy a udrzovani - ostatni 

2 115 
823 

2940 
9119 

490 
7203 

2 115 

1525 
9076 

238 
5860 

- 2940 
- 9119 

- 490 
-7203 

4230 
823 

1525 
9076 

238 
5860 

Celkem 22810 18814 - 19 752 21872 

14. Zavazky 

Spolecnost vykazuje celkovy zustatek kratkodobych zavazku ve rysi 1 319 639 tis. Kc. (2008 

1316974 tis. Kc) 

Z toho zavazky z obchodniho styku Cini 210 686 tis. Kc, (2008 - 212 492 tis. Kc), kratkodobe 

zalohy predevsim na vodne a stocne tvofi 768 409 tis. Kc (2008 - 769 453 tis. Kc) a dohadne 

polozky pasivni jsou vykazovany ve rysi 267 018 tis. Kc (2008 - 265 171 tis. Kc). 

Spolecnost rna zavazky z obchodniho styku po lhute splatnosti ve rysi 1 544 tis. Kc (2008 - 2 587 
tis. KC). 

15. Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojiSteni 

Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni cini 17 546 tis. Kc (2008 - 17239 tis. 
Kc), Zadny z techto zavazku neni po splatnosti (2008 - 0 tis. Kc) 

16. Stat - dafiove zavazky a dotace 

Daiiove zavazky cini 8 530 tis. Kc (2008 - 9218 tis. Kc) ajsou vsechny ve splatnosti (2008 - po 
splatnosti 0 tis. Kc). 

Strana 16 



Severoceske vodovody a kanalizace, a.s, 
Priloha ucetni zaverky (nekcnsolldcvanaj 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tlslclch Kc) 

17. Dan z pfijmu 

Zisk pred zdanenlm 

Cista iiprava na danovy zaklad 

Danovy zaklad 

Dan z pi'ijmu pravnickych osob ve Y)'~i 20% (21%) 

Slevy na dani 

Vysledna dan z prijmu pravnickych osob 

Upresneni odhadu dane za minula obdobi 

Splatna dan celkem 

Odlozena dan 

2009 2008 

515238 507713 

-19 387 465 

495 851 508 178 

99170 106717 

-700 -648 

98470 106069 

882 - 2 844 

99352 103225 

1849 3784 

Zisk po zdaneni 414037 400704 

18. Odlozena dan 

Pohledavky Zavazky Rozdil 
2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Dlouhodoby majetek 
Pohledavky 
Rezervy 

446 
3976 

343 
4374 

-33403 - 31849 -33403 
446 

3976 

-31 849 
343 

4374 

Odlozena danova 
pohledavka/rzavazek) 4422 4717 -33403 -31849 -28981 -27132 

V souladu s platnymi ucetnimi postupy pouzila Spolecnost pro vypocet odlozene dane sazbu dle 

zakona 0 dani z pfijmu, tj. pro rok 2010 - 19% (pro rok 2009 - 20 %). 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Pruoha ucetni zaverky (nekcnsolldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislclch Kc) 

19. Cleneni rynosu die odvetvi
 

Vynosy z heme cinnosti byly tvoreny nasledujicim zpusobern:
 

2009 2008 

Cgtenf odpadnfch vod 

Vynosy z belne ~innosti v zahraniCi 

zahranicnl 4089 

4089 

3687 

3687 

Trzby za vodne 

Trzby za stocne 
Ostatni trzby z prodeje sluzeb 

Ostatni vynosy z beme cinnosti 

(vcetne vynosu z financnfho majetku) 

Vynosy z bezne ~innosti v tuzemsku 

tuzemske 

tuzemske 

tuzemske 

tuzemske 

1864050 

1 467 142 

557354 

103013 

3991559 

1800945 

1403401 

546901 

III 597 

3862844 

Celkem vynosy z belne ~innosti 3995648 3866531 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Priloha "cetni z8verky(nekonsoudovana) 

Rok konclc! 31. prosincem 2009 
(v tisfcich Kc) 

20. Analyza zamestnancii 

Potet zamestnancn 2009 

Prumerny pocet tlenii vedenf 17 20 

Prumerny potet zamestnancu 1 730 1 730 

Celkem prii.m~rnY pocet zamestnancu 1747 1750 

Vedeni spolecnosti zahmuje generalniho feditele, financniho, provozniho, technickeho 
a personalnfho feditele, 4 feditele zavodu (2008 - 5 reditelu zavodu), 8 manazeni feditelu zavodu 
ScVK (2008 - 10 manazeru reditelu zavodu). 

2009 Vedeni Ostatnf Celkem 

Mzdove naklady 22963 505552 528515 
Odmeny clenum statutarnlch organu 751 4209 4960 
Socialni pojistem 5488 180327 185815 
Ostatni naklady 233 23677 23910 

Celkem osobnf naklady 29435 713765 743200 

2008 Vedeni Ostatni Celkem 

Mzdove naklady 31427 481451 512878 
Odmeny clenum statutarnich organu 1 150 3577 4727 
Socialnl pojisten! 6221 178811 185032 
Ostatnf naklady 258 22340 22598 

Celkem osobnf naklady 39056 686179 725235 

Vedoucfm pracovnfkum jsou k dispozici sluzebnl vozidla. Pofizovaci cena techto automobilu cini
 
8725 tis. Kc (2008 - 10 818 tis. Kc),
 

Odmena clenum predstavensrva cinila 3 196 tis. Kc (2008 - 3047 tis. Kc)..
 

Odmena clemim dozorci rady predstavovala 1 764 tis. Kc (2008 - 1 679 tis. Kc).
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Priloha ucetnl zavirky (nekonsolldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislctch Kc) 

Penzijnipiipojisteni 

Spolecnost v soucasne dobe pfispiva zamestnancum na penzijni pfipojisteni, Die kolektivni 
smlouvy cini tento prispevek 500,- nebo 700,- Kc mesicne na zamestnance podIe mesicnfho vkladu 
zamestnance (2008 - ve rysi 400,- nebo 600,- Kc). Celkova suma v race 2009 cinila 12 259 tis. 
Kc (2008 - 10 452 tis. Kc), Financovani statniho duchodoveho planu hradi Spolecnost 
pravidelnymi odvody do statniho rozpoctu. 

Zivotni kapitdlove pojisteni 

Spolecnost hradi vybranym zamestnancum zivotni kapitalove pojisteni v prumerne rysi 8 000,- Ke 
za rok. Celkova hodnota pojisteni v roce 2009 byla 1 474 tis. Kc (2008 - 1 588 tis. Kc). 

21. Transakce se spriznenymi stranami 

Spolecnost nema s vetsinovym akcionarem uzavrenu ovladaci smlouvu. Zprava 0 vzajemnych 
vztazich bude soucasti vyrocni zpravy, 

Spolecnost nakupuje material a vyuziva sluzeb spfiznenych stran v ramci beme obchodni cinnosti 
podniku. Vsechny vyznamne transakce se spfiznenymi osobami byly uskutecneny za beznych 
trznich podminek. 

(a) Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu 

V obchodnich pohledavkach a zavazcich popsanych v bodech 9 a 14 Spolecnost vykazovala tyto 
ziistatky ze vztahu ke spffznenyrn stranam: 

Pohledavky z obchodnich vztaM 2009 2008 

Severoceska vodarenska spolecnost a.s. 87175 105982 
Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. 1310 1 734 
Ceska voda  Czech Water, a.s. 4 
Ceska vodarenska, a.s. 7 

Karlovarska projektova, a.s. 17 

Stredoceske vodamy, a.s. 300 

Solutions and Services, a.s. 66 62 

108095Celkem 88562 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Priloha ucetni zaverky (nekonsotldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tlslclch Kc) 

Zavazky z obchodnfch vztahu 2009 2008 

VEOLIA EAU C.G.E. 
VEOLIA VODA, SA 
VEOLIA VODA CESKA REPUBLIKA, a.s. 
Severoceska vodarenska spolecnost a.s. 
Vodohospodafska spolecnost Sokolov, s.r.o, 
Ceska voda - Czech Water, a.s. 
Prazske vodovody a kanalizace, a.s. 
Solutions and Services, a.s. 
Stredoceske vodarny, a.s. 
Institut environmentalnich sluzeb, a.s. 

238 
106991 

8 
8926 

11 

389 

1 152 
1037 

105307 

55 

1243 
40 

Celkem 116563 108834 

(b) Pohledavky a zavazky ovladajici a fidici osoba 

Pohledavky mimo obchodnf vztahy 2009 

VEOLIA VODA, S.A. 942785 782166 

Celkem 942785 782166 

Vyse uvedena pohledavka pochazi ze smluv 0 ukladani volnych financnich prostredku. Vklady 
byly uroceny ve rysi obvykle na financnim trhu. Vynosove uroky v roce 2009 cinily 12848 tis. Kc 
(2008 - 28 866 tis. Kc), 

Zavazky mimo obchodnl vztahy 2009 

Karlovarska projektova, a.s.
 
Ceska vodarenska, a.s. 4900
 

Celkem 4900 5000 

Spolecnost Karlovarska projektova , a.s. zfuzovala v roce 2009 se spolecnosti Vodohospodarska 
spolecnost Sokolov, s.r.o. Vyse uvedeny zavazek je urocen ve rysi obvykle na financnim trhu. 
Nakladovy urok v roce 2009 cinil 165 tis. Kc (2008 - 147 tis. Kc). 
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Severoceske vodovody a kanalizace, a.s. 
Priloha ucetni zaverky (nekonsolldovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tlslclch Kc) 

(c) Ostatni 

Dohadne ucty aktivni obsahuji dohadnou polozku na uroky z cash poolingu za spolecnosti 

VEOLIA VODA, S.A. ve rysi 610 tis xe(2008 -1 373 tis. Kc). 

Kratkodobe poskytnute zalohy obsahuji zalohu zaplacenou spolecnosti VEOLIA VODA CESKA 

REPUBLIKA, a.s, ve rysi 3963 tis. Kc (2008 - 1 156 tis. Kc) a spolecnosti Vodohospodafske 

sdruzeni Tumov ve rysi II 900 tis. Kc. 

22. Pujcky poskytnute spfiznenym stranam 

Piljcky popsane v bode 7 (d)jsou poskytnuty za nasledujlcich podminek: 

Dluznfk Splatnost puj~ky Uro~eni Splatne Splatne 
do 1 roku nad 1 rok 

Severoceska vodarenska 
spolecnost a.s. 31.12.2010 3M PRIBOR+0,15 % 9000 

Celkem 9000 

23. Informace 0 odmenach statutarnim auditorum 

Udaje 0 celkovych nakladech na odmeny statutarnimu auditorovi nebo auditorske spolecnosti za 

ucetni obdobi budou uvedeny v pffloze konsolidovane ucetni zaverky spolecnosti Veolia 

Environnement, ve ktere je spolecnost zahmuta. 

24. Podmlnene zavazky a zavazky nevykazane v rozvaze 

V pffpade, ze dojde k uspesnemu zahajeni strategickeho projektu, je Spolecnost smluvne zavazana 

k doplatku kupni ceny majetkove ucasti do ryse maximalne 150 000 tis. Kc, 

Strana 22 



Severoceske vodovody a kanalizace, a.s, 
Piiloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) 

Rok konclcl 31. prosincem 2009 
(v tislclch Kc) 

25. Vykaz peneznicb toku 

Spolecnost sestavila vykaz peneznich toku s vyuzitim nepfime metody. Hotovostni ekvivalenty 
pfedstavovaly v race 2009 kratkodobe Iikvidni financni instrumenty, ktere lze okamzite prevest na 
marne castky hotovosti. Hotovost a hotovostni ekvivalenty uvedene ve vykazu peneznich toku lze 
odsouhlasit takto: 

2009 2008
 

Pokladni hotovost a penize na ceste 3300 244 
Bankovni ucty 423 1294 
Hotovost a hotovostnf ekvivalenty 3723 1538 

l . III 
V /a~~(fl/ 

---------~--------------------
Ing. Miroslav Harcinik 
mistopfedseda pfedstavenstva 

V Teplicich, dne 3. <mora 2010. 
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