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Základní údaje

OBCHODNÍ JMÉNO:  Středočeské vodárny, a.s.

DATUM VZNIKU:  22. 8. 2000

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  26196620
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6699.

DIČ: CZ26196620

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:  1 000 000 Kč

AKCIONÁŘI:  Veolia Voda, S.A.        34 % 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  32 %

 Severočeská vodárenská společnost, a.s.  34 %

SÍDLO SPOLEČNOSTI: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

VIZE SPOLEČNOSTI:  Dlouhodobou vizí společnosti je „Stát se první 
 volbou všech obcí i měst v regionu pro zajištění 
 dodávek pitné vody a odkanalizování.“ 

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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  PŘEDSTAVENSTVO
Etienne Petit  předseda
Mgr. Jan Kubata  místopředseda - do 7. 10. 2010
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA místopředseda
Ing. Rostislav Čáp
Bc. Anatol Pšenička
Ing. Aleš Neruda
Ing. David Votava

Ke dni 7. 10. 2010 zanikla funkce člena
a místopředsedy představenstva společnosti
pana Mgr. Jana Kubaty z důvodu rezignace.

  VÝKONNÉ VEDENÍ
Bc. Anatol Pšenička generální ředitel 
Ing. Jaroslav Barták technický ředitel  
Ing. Pavel Halaš finanční ředitel  
Ing. David Kodym provozní ředitel

Statutární orgány společnosti

k 31. 12. 2010

  DOZORČÍ RADA
Ing. Dan Jiránek předseda
Ing. Ivana Řápková místopředsedkyně
PaedDr. Zdeněk Koudelka místopředseda
Philippe Guitard  
Hana Moudrá
Jiřina Provalilová
Ing. Marie Večeřová
František Kyllar
František Vaňura   
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Klíčové údaje

Obrat společnosti: 854 706 tis. Kč

Hospodářský výsledek společnosti: 72 515 tis. Kč

Počet zaměstnanců: 438
Pitná voda – vybrané ukazatele
Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou: 279 tis.
Voda k realizaci: 15 671 tis. m3

Voda nefakturovaná: 19,99 %
Počet provozovaných úpraven pitné vody: 3
Počet provozovaných vodojemů: 85
Počet vodovodních přípojek: 67 745
Celková délka provozovaných vodovodních 
řadů a sítí (bez přípojek): 2 391 km 

Odpadní voda – vybrané ukazatele
Množství vyčištěných odpadních vod: 14 146 tis. m3 
Počet obyvatel připojených na kanalizační síť: 193 tis.
Počet provozovaných čistíren odpadních vod: 43 
Počet přečerpacích stanic odpadních vod: 81
Počet kanalizačních přípojek: 27 967
Délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek): 789 km

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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Vážené dámy, vážení pánové, váže-
ní zákazníci, vážení akcionáři,
loňský rok potvrdil, že společnost 
Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) je 
zodpovědným a spolehlivým part-
nerem, což dokládá splněním svých 
závazků nejen vůči partnerům
z municipalit, ale i svým zákazní-
kům. Pracovníci SVAS prokázali, že 
jsou na vysoké profesionální úrov-
ni a podařilo se jim splnit náročné 
úkoly loňského roku. 
Spolupráci s vlastnickou společ-
ností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 
(VKM) vnímám jako velmi důleži-
tou pro fungování obou společnos-
tí. Dobře nastavená pravidla spo-
lupráce se pozitivně projevují jak
v provozní oblasti, při přípravě plá-
nu obnovy tak i při realizaci inves-
tic. Jen v loňském roce naše provo-
zy zajišťovaly pro VKM celkem 18 
staveb, jako např. obnova vodovodu 
v ulici Fibichova na Kladně, přívodní 
řad KSKM Hořín – Vepřek II. stavba, 
I. etapa Býkev – Spomyšl.  Není opo-
míjena ani spolupráce s municipali-
tami. Odborný seminář, který se pro 
ně uskutečnil v prostorách úpravny 
vody na Klíčavě, je seznámil nejen
s historií úpravny vody a vodáren-
ské nádrže Klíčava, ale informoval 
je rovněž o aktuálním stavu jíma-
cího území Mělnická Vrutice a pří-
vodního řadu z Kopaniny do Kožo-
vy Hory.  Na dotazech přítomných 
bylo znát, že se podrobně zajímají
o vodárenskou problematiku. 
Společnost nezapomíná na zvyšo-
vání kvalifikace svých zaměstnan-
ců. Všichni pracovníci se zúčastňují 
pravidelných školení pořádaných 
Institutem environmentálních slu-
žeb, která neustále zvyšují jejich 
profesní připravenost. To, že získa-
né vědomosti dokáží naši pracovní-

ci využít přímo v praxi, se ukazuje 
především v provozní oblasti.
Naše společnost se profiluje jako 
společnost zákaznicky orientovaná, 
což dokazuje zvyšováním kvality 
poskytovaných služeb zákazníkům.  
Tuto svou strategii orientace na zá-
kazníka potvrzuje SVAS projektem 
Závazků zákaznických služeb. Jed-
ním z deseti konkrétních bodů se 
společnost zavazuje být vůči svým 
zákazníkům v případě jejich tíživé 
finanční situace solidární. Proto jim 
v jejich těžkém období nabízíme 
možnost úhrady vodného a stoč-
ného pomocí splátkového kalen-
dáře. V loňském roce bylo uzavřeno 
celkem 395 splátkových kalendářů 
na celkovou částku 6 mil. Kč.
Loňský rok byl ve Středočeských 
vodárnách důležitým mezníkem
v oblasti ISO. Proběhl dozorový audit, 
který potvrdil, že společnost splňuje 
podmínky a kritéria podle specifika-
ce ČSN EN ISO 14001:2005 - environ-
mentální management, ČSN EN ISO 
9001:2009 – management jakosti a 
ČSN OHSAS 18001:2008 – řízení bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci. 
V oblasti komunikace se zákazníky 
patří mezi nosné projekty zasílání 
SMS zpráv prostřednictvím služby 
SMS Info a platby faktur za vodné a 
stočné prostřednictvím terminálů 
Sazky. To, že tyto služby rok od roku 
získávají větší podporu u zákazníků 
dokladuje, že jen v loňském roce 
bylo přes terminály Sazka uhrazeno 
více než 4,5 mil. Kč a nárůst o více 
než 109% nově zaregistrovaných 
odběratelů ve službě SMS Info. No-
vinkou pro naše zákazníky je mož-
nost zasílání faktur v PDF formátu 
elektronicky. Nová faktura přiná-
ší srozumitelnější a přehlednější 
uspořádání údajů vztahujících se
k danému odběrnému místu. Zá-
kazníci, kteří projeví zájem o za-
sílání faktur elektronicky, se při-
pojí k naší aktivitě na podporu 
životního prostředí. Významným 
prvkem v komunikaci se zákazníky 
jsou webové stránky společnosti. 
To, že se zákazníci zajímají o dění
ve vodárně, dokazuje statistika v ná-
vštěvnosti webových stránek za rok 
2010, kdy počet návštěv překročil 

50 000, což je nárůst o 40% oproti 
předcházejícímu roku. S pozitivním 
ohlasem mezi zákazníky se setkaly 
on-line informace o veškerých ak-
tuálních událostech pro odběratele 
včetně přerušení dodávek vody či 
plánovaných odstávkách. 
Loňský rok byl významným rokem 
pro společnost Středočeské vodár-
ny, a.s. a společnost SLAVOS, s.r.o. 
Celý rok probíhaly přípravy na slou-
čení veškerých procesů a systémů 
obou společností.
Být solidární není pro zaměstnance 
SVAS prázdným pojmem. Ve spolu-
práci s Nadačním fondem Veolia 
získávají finanční podporu v rámci 
Minigrantů na projekty, o jejichž 
potřebnosti a důvěryhodnosti jsou 
přesvědčeni. Další projekt, který 
podporuje mimopracovní činnost 
zaměstnanců SVAS, byl v loňském 
roce program Biogranty, podporu-
jící veřejně prospěšné a ekologicky 
zaměřené projekty. Je potěšující, 
že i zaměstnanci společnosti vedle 
podpory veřejně prospěšných pro-
jektů nezapomínají na firemní dob-
rovolnictví a s Letohrádkem Vendu-
la v Horním Bezděkově tuto formu 
spolupráce úspěšně zahájili.
Ani v loňském roce se nezapomělo 
na školní mládež a její vzdělávání. 
Je důležité podchytit zájem mla-
dých lidí o nové informace a vzbudit
v nich touhu něco dokázat. To vše lze 
postihnout prostřednictvím soutěží 
a výukových programů. Výsledky ze 
soutěží ukazují, že děti dokáží získa-
né znalosti velmi dobře využívat jak 
při soutěžích, tak i ve vyučovacích 
hodinách. Školní mládež také velmi 
oceňuje exkurze na vybraných vodo-
hospodářských zařízeních.
Přeji všem zaměstnancům Středo-
českých vodáren, a.s., aby zvládli úko-
ly stanovené pro rok 2011, a našim 
zákazníkům chci poděkovat za spolu-
práci a věřím, že budou i nadále spo-
kojeni se službami naší společnosti.

     

   Etienne Petit
                        předseda představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva
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Organizační struktura
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Uspořádání provozů je podřízeno specializaci jejich 
základních činností:
• Provoz dálkovod ( jeden) - výroba a dálková doprava 
 vody v rámci společnosti a podpůrné činnosti 
 ostatním provozům (dispečink, doprava, energetika, 
 elektro služby, metrologie, lesní hospodářství, opravy a 
 údržba chlorátorů, redukčních ventilů
 a automatických tlakových stanic)
• Provozy vodovodů (dva) - dodávka vody v určených 
 lokalitách
• Provozy kanalizací (dva) - odvádění a čištění odpadních 
 vod v určených lokalitách
• Od 1. 1. 2011 jeden provoz smíšený – vodovod a kanalizace

Specializace činností přináší větší odbornost a lepší vyu-
žití kvalifikace zaměstnanců, vyšší vytížení specializova-
né techniky, a tím větší efektivitu jednotlivých procesů.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Ovládané společnosti
Společnost vlastnila kontrolní podíl ve výši 100% ve spo-
lečnosti SLAVOS, s.r.o., se sídlem ve Slaném a obchodní 
podíl ve výši 2% ve společnosti RAVOS, s.r.o., se sídlem
v Rakovníku. Obě společnosti jsou regionálními vodohos-
podářskými podniky. 

Na společnost Středočeské vodárny, a.s. se sídlem Klad-
no, U Vodojemnu 3085, PSČ 272 80, identifikační číslo 
26196620, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6699, přešlo 
dnem 31.12.2010 jako na společnost nástupnickou jmě-
ní včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů 
společnosti SLAVOS, s.r.o. se sídlem Slaný, Politických věz-
ňů 1523, identifikační číslo 49549014, zapsané v obchod-
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 22812, která zanikla bez likvidace v důsledku 
fúze sloučením s nástupnickou společností s rozhodným 
dnem 1. 1. 2010.          

Vnitřní organizace Středočeských vodáren, a.s. (dále jen SVAS) je třístupňová a vychází především z rozmístění provozo-
vané infrastruktury. Vrcholové vedení řídí vnitropodnikové hospodářské jednotky, kterými jsou útvary, provozy a středis-
ka. Provozy a střediska se zabývají realizací rozhodujícího předmětu činnosti, útvary provádějí zejména činnosti s tímto 
související, tj. poskytují služby především provozům, ale i cizím zákazníkům (např. útvary projekce, laboratoře, nákupu a 
informační technologie). Hlavními nástroji řízení jsou systémy řízené dokumentace a plánování.

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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Přístup k zákazníkovi
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Zákaznická centra v Kladně a Mělní-
ku a kontaktní centrum ve Slaném 
řeší veškeré požadavky zákazníků od 
přijetí žádosti o realizaci vodovod-
ní přípojky, přes uzavření a změnu 
smlouvy, založení zálohových pla-
teb, vybírání plateb za vodné a stoč-
né, po přijímání a řešení reklamací 
v souladu s reklamačním řádem 
společnosti. ZC Kladno umožňuje 
svým zákazníkům přijímat platby 
kartou prostřednictvím terminálu
pro bezhotovostní platbu. V roce 
2010 navštívilo obě zákaznická 

V roce 2010 provedla odečtová 
služba 97 180 odečtů fakturačních 
měřidel. V roce 2010 pokračovall 
plošný přechod na zálohové platby 
a s tím byla spojena optimaliza-
ce odečtových cyklů. Tento proces 
se spolu s jednotnou komunikací 
v rámci celého útvaru projevuje
v trvalém zlepšování služeb posky-
tovaných zákazníkům. 

centra celkem 21 197 zákazníků, 
což značí mírný nárůst proti roku 
předchozímu. Celkově byl útvar 
Front office, pod který zákaznická 
centra spadají, v roce 2010 kon-
taktován v 75 824 případech a to 
buď telefonicky, písemně či osobní 
návštěvou zákazníka. Zákaznická 
centra přijala a vyřešila v roce 2010 
celkem 387 reklamací ve stanovené 
lhůtě 30 dní. V porovnání s rokem 
2009 tak došlo k poklesu počtu re-
klamací a stížností. 

Zákaznická centra

Odečtová služba

Call centrum

Call centrum, které bylo ve společ-
nosti v provozu od poloviny roku 
2005, bylo od 1. 10. 2010 konsolido-
váno do společnosti Solutions and 
Services. Tento proces je součástí 
projektu konsolidace Call center
ve společnosti Veolia Voda. Cílem 
projektu je standardizace zákaznic-
kých procesů, týkajících se přímo 
telefonického kontaktu se zákazní-
kem a další zvyšování kvality posky-
tovaných služeb. 
Operátorky zákaznické linky po-
skytují zákazníkům společnosti 
informace ve všední dny od 7,00 
hodin do 17,00 hodin, po pracovní 
době a o víkendech zajišťuje chod 
zákaznické linky Centrální dispe-
čink. Operátorky Call centra zpro-
středkovávají zákazníkům veškeré 
informace týkající se vodárenství 
a přijímají od zákazníků informace
o poruchách, které předávají dispe-
činku. Samozřejmostí je poskytová-
ní informací týkajících se smluvních 
vztahů, plateb, záloh, reklamací 
a poskytování odpovědí na široké 
spektrum dotazů, se kterými se na 
Call centrum zákazníci společnosti 
obracejí. 

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010

Jak jste celkově spokojen/a se službami 
Vašeho dodavatele pitné vody?

35,6 %

54,0 %

7,6 %

2,8 %

Vysvětlivky grafu

  velice spokojen/a 

  spíše spokojen/a 

  spíše nespokojen/a

  zcela nespokojen/a 

Používáte vodu z kohoutku
k pití?

Ano
78,9 %Ne

21,1 %
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Sklady vodoměrů v Kladně a v Měl-
níku zajišťují nákup vodoměrů dle 
ročního schváleného plánu, evidují 
je v zákaznickém systému, zajišťují 
jejich skladování a opravy, a spolu-
pracují s provozy, kterým vydávají 
vodoměry a od kterých přebírají 

Oddělení fakturace spolu s oddě-
lením saldokonta tvoří další část 
Útvaru obchodu a odbytu společ-
nosti. Na základě dat, získaných 
odečtovou službou, provádí refe-
rentky oddělení přípravu dat k fak-
turaci. Vystavování faktur a jejich 
zasílání zákazníkům je od 1. 6. 2010 
konsolidováno pod společnost So-
lutions and Services. Průměrná 
doba od data odečtu do vystavení 
faktury v roce 2010 činila 9 dní.

Již 19 zařízení v regionu provozova-
ném SVAS projevilo zájem o projekt 
„Kohoutková, prosím“. Celosvětový 
trend pití vody z vodovodu dorazil 
nejen do našich domácností, ale 
i do zařízení, které poskytují služ-
by široké veřejnosti. Na Mělnicku 
a Kladensku můžete nalézt karafy 

zpět vodoměry určené do opravy 
či k vyřazení. V roce 2010 bylo evi-
dováno celkem 67 212 fakturač-
ních vodoměrů. Referentky skladu 
vodoměrů také zasílají vodoměry, 
u kterých odběratel zažádá o pře-
zkoušení, do certifikované labora-

Platby sleduje oddělení saldokon-
ta, které také v případě, že nejsou 
pohledávky uhrazeny, zasílá zá-
kazníkům upomínky. Zároveň úzce 
spolupracuje s revizorkami pohle-
dávek, kterým pravidelně předává 
informace o dlužnících, kteří ne-
zaplatili ani po druhé upomínce a 
předává jim seznam pohledávek
k dalšímu řešení. Tento proces 
se řídí jednotným pracovním po-
stupem Vymáhání pohledávek

od designéra Daniela Piršče nejen v 
restauracích, ale i v chráněné dílně 
NF Slunce pro všechny a v Centru 
alternativní medicíny. Osvěžit se 
kohoutkovu lze i při studiu ve Stře-
dočeské vědecké knihovně na Klad-
ně. Jak někteří účastníci v projektu 
Kohoutková sami přiznávají, svým 

Sklady vodoměrů

Fakturace, saldokonto, pohledávky

Kohoutková       

toře a výsledný protokol o přezkou-
šení předávají zpět zákaznickému 
centru, které dále věc řeší se zákaz-
níkem. Celkově bylo přezkoušeno
v roce 2010 na žádost zákazníka 37 
vodoměrů, přezkoušení vyhovělo 
28 vodoměrů.

ve skupině Veolia Voda. Na základě 
podkladů revizorky ve spolupráci
s provozy dále zajišťují přerušování 
dodávky vody těm dlužníkům, se 
kterými se není možné dohodnout 
jiným způsobem. V roce 2010 došlo 
k přerušení dodávky vody z důvodu 
neplacení vodného v celkem 129 
případech, což značí poměrně velký 
nárůst v porovnání s předchozím 
rokem. 

hostům již několik let nabízejí vodu 
z vodovodu a nyní využili možnost 
svým hostům nabízet kohoutkovou 
v krásných karafách.
Seznam všech zařízení, kde se na-
pijete kohoutkové naleznete na 
webových stránkách www.svas.cz 
nebo www.kohoutkova.cz.
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Společnost v roce 2010 pokračovala 
v projektu s názvem Závazky zákaz-
nických služeb. V rámci tohoto pro-
jektu se společnost zavázala garan-
tovat zákazníkům dobrou kvalitu 
poskytovaných služeb. Společnost 
chce být svým zákazníkům neustá-
le k dispozici, co nejlépe je informo-
vat a projevit jim svou solidaritu. 

Již 3 554 plateb za vodné a stočné 
od zákazníků SVAS bylo provedeno 
prostřednictvím terminálů společ-
nosti SAZKA. Od listopadu 2008, 
kdy služba byla spuštěna, do konce 

Středočeské vodárny umožňují 
všem svým zákazníkům na inter-
netových stránkách www.svas.
cz zřízení osobního zákaznického 
účtu. Tento účet umožní zákazníko-

Již 3 878 odběratelů Středočeských 
vodáren, a.s. (SVAS) v předstihu ob-
drží informace o plánované odstáv-
ce či o aktuálním přerušení dodávky 
pitné vody prostřednictvím zprávy 
SMS do svého mobilního telefonu. 
Bezplatná služba je vhodná i pro 
zákazníky, kterým handicap nedo-
volí přečíst si SMS zprávu ve svém 
mobilním telefonu. Potřebnou in-

Tento projekt v roce 2010 prošel 
dalším vývojem, a to na základě 
zpětné vazby ze strany zaměstnan-
ců a zákazníků společnosti. Jedním
ze zásadních posunů vpřed při re-
portování výsledků plnění Zákaz-
nických závazků začalo být využí-
vání zákaznického informačního 
systému. Od listopadu roku 2010 

roku 2010 bylo uhrazeno přes on-
line terminály téměř osm milionů 
Kč, což je průměrně 2 197 Kč za jed-
nu transakci.    
Výhodou této služby je pouze pat-

vi nepřetržitý přístup k informacím
i kontrolu nad svými výdaji. Díky za-
bezpečenému osobnímu účtu mají 
zákazníci přehled o spotřebě vody, 
fakturách, odečtech vodoměru

formaci mohou získat pomocí hla-
sových zpráv na mobilní telefon či 
pevnou linku. Hlasové zprávy mají 
možnost využívat i ti zákazníci, pro 
které je čtení SMS zpráv obtížné.
Pracovníci dispečinku vodárny ode-
slali za rok 2010 celkem 7 853 SMS 
zpráv o 820 kampaních, z toho 57 
hlasových zpráv. Od ledna 2008, 
kdy byla služba spuštěna, bylo 

Zvyšování kvality služeb  

Platby vodného a stočného přes terminály Sazky      

Nově nabízené služby

Včasná informace prostřednictvím SMS zpráv 

je tak k automatickému sledování 
plnění závazků používán zákaznic-
ký informační systém ZIS.NET. Ten-
to způsob reportování je jednotný
v celé skupině Veolia Voda a umož-
ní další zlepšování kvality služeb, 
které společnost svým zákazníkům 
nabízí.  

náctikorunový poplatek, který se 
nemění ani podle výše placené 
částky. Pro provedení platby sta-
čí předložit čárový kód umístěný
v příloze faktury. 

ve své nemovitosti a možnost na-
hlásit změnu smluvních údajů, výši 
placených záloh či samoodečet vo-
doměru.

odesláno SVAS celkem 26 320 SMS 
zpráv o 2 628 kampaních.
Služba SMS INFO je určena pro 
širokou veřejnost, úřady, firmy, 
zkrátka pro všechny, kteří si přejí 
být informováni o výjimečných ha-
váriích vodovodu nebo kanalizace, 
významných plánovaných výlukách
v dodávce vody apod. 

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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Zákazníci se zajímají o dění ve spo-
lečnosti také prostřednictvím we-
bových stránek www.svas.cz. Za 
rok 2010 počet návštěv překročil 
50 000, což je nárůst o 40% oproti 
předcházejícímu roku. 

Ke zvýšení informovanosti svých 
zákazníků vydala společnost v loň-
ském roce několik informačních 
materiálů prostřednictvím médií 
a webových stránek společnosti. 
Hlavní důraz byl dán na pití vody 
z vodovodu, na kvalitu pitné vody 
a na služby poskytované zákazní-
kům. 
Pro zástupce obcí Středočeské-
ho kraje bylo v červnu loňského 
roku připraveno tematické setkání
v prostorách úpravny vody na Klí-
čavě. Jedním z významných témat 
setkání bylo seznámení s historií 
výstavby údolní nádrže a s úpra-
vou povrchové vody. Dále byli hos-
té seznámeni se situací v  jímacím 
území Mělnická Vrutice a Řepínský 
Důl a s podrobnými informace-
mi o dlouhodobém monitoringu 
tohoto území. Hlavní cílem bylo 
zástupce měst a obcí seznámit se 

Zákazníci mají možnost se přes in-
ternetové rozhraní přihlásit do své-
ho profilu, kde mohou kontrolovat 
vyúčtování, platby apod. S pozitiv-
ním ohlasem mezi zákazníky se se-
tkaly on-line informace o veškerých 

zdroji, kvalitou a monitoringem 
vodních zdrojů v regionu společ-
nosti a výhledem v oblasti záso-
bování pitnou vodou. Důležitým 
a nejvíce diskutovaným tématem 
byla ochrana životního prostředí 
v regionu a strategie společnosti
v zásobování pitnou vodou.  
V polovině listopadu naši zaměst-
nanci i naši partneři z komunální 
sféry měli možnost neformálního 

Internetové stránky

Komunikace s veřejností

aktuálních událostech pro odběra-
tele včetně přerušení dodávek vody 
či plánovaných odstávkách. 

setkání při divadelním představení 
Divadla Bez zábradlí.
Pokračuje se v cyklu Dní otevřených 
dveří, kde se široká veřejnost může 
seznámit s objekty společnosti, 
které nejsou po zbytek roku veřej-
ně přístupné. Tyto dny slouží k pro-
pagaci hlavní činnosti společnosti, 
kterou je výroba a dodávka pitné 
vody a odvádění a čištění odpad-
ních vod. 

Jak jste celkově spokojen/a s profesionalitou 
zaměstnanců naší společnosti?

48,9 %

45,3 %

3,4 %

2,4 %

Vysvětlivky grafu

  velice spokojen/a 

  spíše spokojen/a 

  spíše nespokojen/a

  zcela nespokojen/a 
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Nahlédnout do africké savany, se-
známit se s rozmanitými druhy zvě-
ře a pohlédnout na africkou přírodu 
ve vší nádheře a zdánlivé krutosti 
umožňuje nová výstava fotografií 
„Pod africkým sluncem“, která je od 
loňského března zpřístupněna jak 

Jsou zákazníci spokojeni s úrovní 
služeb, jakou jim poskytují SVAS? 
Na tuto otázku odpověděl prů-
zkum spokojenosti, který probíhal 
na podzim roku 2010.
Výsledky průzkumu využijí SVAS 
pro stanovení priorit rozvoje a po-
skytování služeb.
Téměř 90 % oslovených zákazní-
ků vyjádřilo spokojenost s úrovní 
služeb poskytovaných společnos-
tí. Více než polovina oslovených 
zákazníků vyjádřila spokojenost
s provozními podmínkami zákaz-
nických center. Velmi dobře dopa-
dl průzkum ohledně spokojenosti
s kvalitou dodávané pitné vody, kdy 
85% zákazníků hodnotilo kvalitu 

zákazníkům, tak i zaměstnancům 
v sídle společnosti. Prostřednic-
tvím zajímavých fotografií autora 
Viléma Žáka se stanete přímými 
návštěvníky afrických národních 
parků.
Vernisáž byla oživena malým hu-

pitné vody pozitivně. Potěšující je 
větší zájem o pití vody z vodovodu. 
Téměř 80 % dotázaných zákazníků 
používá vodu z kohoutku na pití. 

Nestandardní výstavní síť - Safari ve vodárně

Spokojenost zákazníků

debním vystoupením studenta 
Hudebního gymnázia Jana Nerudy 
v Praze - Matěje Žáka, virtuózního 
hráče na klasickou kytaru, který za-
hrál Asturias španělského sklada-
tele Isaaca Albenize. 

Výsledek letošního průzkumu spo-
kojenosti ukázal, že nastoupená 
cesta ke zlepšování poskytovaných 
služeb je správná.

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010

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

38,0 %

47,7 %

10,5 %

3,7 %

Vysvětlivky grafu

  velice spokojen/a 

  spíše spokojen/a 

  spíše nespokojen/a

  zcela nespokojen/a 
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Zodpovědnost

14

Lidské zdroje
K 31. 12. 2010 měla společnost 438 zaměstnanců. 
Průměrný věk zaměstnanců v roce 2010 dosáhl 45 let.
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Důležitou oblastí péče o lidské 
zdroje společnosti bylo i v tomto 
roce vzdělávání. V roce 2010 do-
sáhly náklady na vzdělávání 1,660 
milionu Kč. Z těchto nákladů činilo
29,9 % na školení povinná ze zá-

kona, 21,7 % na jazykové kurzy a 
zbývajících 48,4 % činily náklady 
na zvyšování odborné kvalifikace 
zaměstnanců. Hlavním partnerem 
pro tuto oblast byl i v tomto roce In-
stitut environmentálních služeb, a.s. 

Vzdělávání  Sociální oblast

V roce 2010 nebyl evidován žádný 
pracovní úraz. Pro zaměstnance 
byly zajištěny, tak jako v minulých 
letech, ve spolupráci se smluvními 
lékaři preventivní prohlídky včetně 
očkování a dalších vyšetření vyplý-
vajících ze zákona. 
Společnost poskytuje zaměstnan-
cům příspěvky na stravování, od-
měny za životní a pracovní jubilea, 
příspěvky na rehabilitace, sport a 
kulturu a pro děti zaměstnanců 
příspěvky formou peněžních pou-
kázek.  V roce 2010 se uskutečnilo 
předvánoční setkání s bývalými 
zaměstnanci. Jako každý rok byly 
poskytnuty prostředky na činnost 
odborových organizací. 

Program Sequoia

V měsíci říjnu 2010 byli zaměstnan-
ci osloveni v rámci projektu spoření 
zaměstnanců prostřednictvím za-
městnaneckých investičních fondů 
Veolia Environnement – SEQUOIA. 
Účast zaměstnanců  v naší společ-

nosti dosáhla
v tomto pro-
jektu  100 %. 
Z a m ě s t n a n c i 
do akcií spo-
lečnosti Veolia 
Environnement 
investovali cel-
kově 543 tisíce 
korun.

Struktura vzdělání zaměstnanců dle dosaženého vzdělání

22

247131

38

  základní vzdělání

  vyučen + SO

  ÚSO a ÚSV

  Vysokoškolské vzdělání

Struktura zaměstnanců dle věku

do 30 let do 40 let do 50 let nad 50 let

49

91

11
0

18
8

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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V roce 2010 pokračovala spolu-
práce s Vysokou školou chemicko-
technologickou v Praze (VŠCHT). 
SVAS participovaly v roce 2010 na 
několika projektech a výzkumech 
Ústavu technologie vody a prostře-
dí jak v oblasti pitné, tak i odpadní 
vody.

Základním faktorem úspěšné spo-
lečnosti je spokojený a loajální za-
městnanec. Správným nastavením 
interní komunikace dochází rovněž 
ke zvyšování výkonnosti celé spo-
lečnosti a k větší motivaci zaměst-
nanců. 
Důležitým komunikačním nástro-
jem společnosti je intranet, kde 
mají zaměstnanci možnost se se-
známit s aktualitami a veškerými 
novinkami ve společnosti. Dalším 
zdrojem informací o dění ve společ-
nosti jsou nástěnky, které jsou urče-

Dalším okruhem je spolupráce na 
aplikaci metody LCA v oblasti čis-
tírenství (Metoda posuzování ži-
votního cyklu v čištění odpadních 
vod). 
Dále se spolupracuje na sledování 
kvality pitné vody v průběhu její 
dopravy ke spotřebitelům pomocí 

ny všem těm, kteří nemají možnost 
přístupu k elektronickému mé-
diu. O dění v ostatních pobočkách
v rámci skupiny Veolia Voda jsou 
zaměstnanci společnosti informo-
váni 4 x do roka prostřednictvím 
magazínu Voda je život. V průbě-
hu roku dochází k pravidelným se-
tkáním vedení se zaměstnanci na 
všech stupních řízení.
Vedení společnosti v roce 2010 
zorganizovalo přátelské neformál-
ní setkání zaměstnanců, pro spor-
tovně založené bowlingové utkání 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Interní komunikace 

měření obsahu BDOC (biologicky 
odstranitelný organický uhlík).
Pro potřeby diplomových prací se 
spolupracuje také s Akademií věd 
ČR.

i sportovní hry v rámci společnosti. 
Všechna tato neformální setkání 
pozitivně přispívají ke zlepšování 
interní komunikace a k vytváření 
většího pocitu sounáležitosti za-
městnanců ke společnosti. Nezapo-
míná se ani na bývalé zaměstnan-
ce v seniorském věku, pro které se 
zorganizovala předvánoční setkání
v prostorách jejich bývalého za-
městnavatele na Kladně a v Kralu-
pech nad Vltavou.

V  oblasti odpadového hospodář-
ství je zaveden systém separace 
odpadů za účelem jejich recyklace. 
V návaznosti na schválení plánu 
odpadového hospodářství původce 
jsou ve všech větších a středních 
objektech umístěny kontejnery na 

separaci a recyklaci odpadů. Tento 
systém je stále rozšiřován a zdoko-
nalován. V roce 2010 byl plán odpa-
dového hospodářství aktualizován.
Příjem odpadů cizích původců je re-
alizován na ČOV Vrapice, ČOV Kralu-
py nad Vltavou a ČOV Mělník, které 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
umožňují likvidovat odpady, jež by 
jinak zatěžovaly životní prostředí 
skládkováním nebo neodbornou 
likvidací. Za rok 2010 bylo odebrá-
no od cizích původců k využití přes
5 572 tun odpadů, tj. meziroční ná-
růst cca o 10%.
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Solidarita
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Podporujeme školní mládež
ve vzdělávání 
Nezapomenout na školní mlá-
dež, podchytit a rozvíjet její zájem
o nové informace, pomocí výuko-
vých pomůcek nenásilnou formou 
vzbudit v ní touhu něco dokázat je 
prvořadým zájmem naší společnos-
ti. To vše lze postihnout prostřed-
nictvím soutěží o vodě a životním 
prostředí, které jsou každoročně 
připravovány jak pro žáky I. stupňů
ve formě kreseb a vyprávění příbě-
hů tak pro žáky II. stupňů základ-
ních škol prostřednictvím interne-
tu. Výsledky ze soutěží ukazují, že 
děti dokáží získané znalosti velmi 

Životní prostředí není pro vo-
dárny prázdným pojmem
Tak se dá výstižně popsat projekt 
„Biogranty 2010“, který u příležitos-
ti Mezinárodního roku biodiverzity 
2010 vyhlášeného OSN, vyhlásila 
Veolia Voda pro všechny zaměst-
nance z regionálních poboček. 
Mezi vybranými projekty nomino-
vanými zaměstnanci byla rozděle-
na finanční podpora 125 000 Kč. 
Finanční podporu obdrželi zástupci 
Křivoklátské o.p.s., Gymnázia Klad-
no a Mysliveckého sdružení Pramí-
nek Mělnické Vtelno. Zaměstnanci 
všech společností skupiny v České 
republice měli možnost usilovat
o finanční podporu pro nějaký 
veřejně prospěšný a ekologicky 
zaměřený projekt. SVAS je společ-

dobře využívat jak při soutěžích, tak 
i ve vyučovacích hodinách. Školní 
mládež také velmi oceňuje exkur-
ze, které se uskutečňují v průběhu 
školního roku zpravidla na centrál-
ním dispečinku na Kladně, v míst-
ně příslušných čistírnách odpad-
ních vod a na úpravně vody Klíčava.
Se školami se úzce spolupracuje 
při různých akcích a v rámci vzdě-
lávání jsou jim předávány odborné 
znalosti vybranými specialisty spo-
lečnosti v rámci tematických před-
nášek o koloběhu vody a praktické 
zkušenosti týkající se výroby pitné 
vody a odvádění a čištění odpad-
ních vod.

nost, která důsledně dbá v rámci 
své činnosti na ochranu životního 
prostředí a prostřednictvím soutěží 
pro školní mládež se snaží nená-
silnou formou podpořit jejich zna-
losti o životním prostředí a ekolo-
gii. Je potěšující, že i zaměstnanci 
SVAS vnímají problematiku život-
ního prostředí nejen v rámci svých 
pracovních povinností, ale i mimo 
zaměstnání a svojí mimopracovní 
činností se snaží podpořit zlepšo-
vání životního prostředí ve svém 
okolí.  
A malá statistika na závěr: 48 pro-
jektů přihlásili zaměstnanci všech 
společností skupiny Veolia Voda ČR 
do výběrového řízení o Biogranty. 
Bylo podpořeno 30 z nich v částce 
1 milion Kč.

Nadační fond Veolia Voda

Biogranty

Minigranty Veolia 
2010

Pomoci druhým není dnes již nic 
výjimečného, ale běžná součást 
každodenního života

Tak se dá charakterizovat projekt 
„Minigranty 2010“, který již třetím 
rokem připravil Nadační fond Veo-
lia pro všechny zaměstnance z regi-
onálních poboček. V letošním roce 
byla rozdělena mezi projekty nomi-
nované zaměstnanci SVAS částka 
120 700 Kč. Finanční podporu od 
Nadačního fondu Veolia obdrželi 
opět zástupci Letohrádku Vendula 
z Horního Bezděkova, Sboru dobro-
volných hasičů Stehelčeves, Mateř-
ského centra Permoníček z Jílového 
u Prahy a opětovně zástupci České-
ho svazu ochránců přírody ZO Sil-
vatica. Je příjemné, že pro zaměst-
nance SVAS se stává samozřejmostí 
pomáhat druhým ve svém volném 
čase a prostřednictvím Minigrantů 
podporovat projekty, o jejichž pro-
spěšnosti jsou přesvědčeni.
A malá statistika na závěr: Více než 
150 projektů přihlásili zaměstnan-
ci všech společností skupiny Veolia 
Voda ČR do výběrového řízení o Mi-
nigranty. Bylo podpořeno 82 z nich 
v částce přesahující 2 miliony Kč.
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V roce 2010 bylo v oblasti IT realizo-
váno několik nových důležitých pro-
jektů.  Ve sféře technického rozvoje 
pokračovaly práce na  modernizaci 
počítačové sítě SVAS. V rámci to-
hoto dlouhodobého projektu bylo 
provedeno napojení všech provoz-
ních lokalit na jednotnou integro-
vanou datovou síť skupiny Veolia 
Voda. Realizace projektu společné 
datové sítě přinese efektivnější vy-
nakládání finančních prostředků 
na  HW a SW díky možnosti využi-
tí sdílených technologií. Dále pak 
umožní zajistit vyšší  bezpečnost 
provozované sítě a také vytvoří lep-
ší provozní prostředí pro centrálně 
využívané služby v rámci celé sku-
piny jako je jednotný internetový 
portál, správa datových schránek, 
centrální fakturace a příjem plateb 
SAZKA, centrální správa ZIS, sdílená 

Při provozování ČOV jsou postupně 
realizována technologická a proces-
ní opatření směřující ke  zvyšování 
efektivity čištění odpadních vod. 
V roce 2010 byly tyto činnosti za-
měřeny především na optimalizaci 

call centra, centrální správa poštov-
ního serveru a správa jednotného 
adresáře, atd.
V oblasti aplikační byl dokončen 
přechod na nový laboratorní sys-
tém Labsystém, který je používán 
v rámci celé skupiny Veolia Voda 
a který nahradil starý laboratorní 
systém používaný akreditovanou 
laboratoří SVAS. Dále pak proběhla 
migrace aplikačního prostředí pou-
žívaného ekonomického informač-
ního systému Noris na nový systém 
EIS Helios Green.  Po uvedení  no-
vého EIS do ostrého provozu byla 
zahájena implementace  rozhraní 
mezi tímto systémem a zákaznic-
kým systémem USYS.net, které 
umožní automatické přenosy sdíle-
ných dat mezi oběma systémy.
Dalším z projektů v aplikační oblas-
ti, který byl zahájen v roce 2010, byl 

dávkování polymerních/koagulač-
ních činidel, doplňování technolo-
gií na odstraňování fosforu, opti-
malizace aeračních cyklů a funkce 
kalového hospodářství. V druhé 
polovině roku 2010 byla započata 

Inovace informačních technologií

Inovace v oblasti odvádění a čištění odpadních vod

start implementace Technického 
informačního systému. Nově zavá-
děný systém pokryje oblast tech-
nicko - dokumentačních a provoz-
ně - technických činností spojených 
s evidencí, plánováním a údržbou  
provozovaných zařízení. 
V oblasti systémových aplikací  byly 
prováděny především  úpravy v za-
bezpečení počítačové sítě a správy 
dat. V rámci kontroly zabezpeče-
ní počítačové sítě bylo provedeno 
pravidelné externí testování zrani-
telnosti  počítačové sítě penetrač-
ními testy  pomocí zařízení Qualys-
Guard. Pro zvýšení bezpečnosti a 
správy dat byla rozšířena kapacita 
úložišť pro archivaci dat. V rámci 
snížení nákladů na provoz servero-
vé infrastruktury byl zahájen pro-
jekt postupné virtualizace provozo-
vaných zařízení.

rekonstrukce ČOV Libčice nad Vlta-
vou, která zvýší kapacitu ČOV a za-
jistí vyšší kvalitu vyčištěné vody.
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V roce 2010 byl zachován trend
v rozvoji a modernizaci pátrací 
techniky spolu se vzděláváním 
specialistů pro diagnostiku sítě. Ke 
konci roku 2010 byl za výhodnou 
cenu zakoupen měřící vůz, který je 
kompletně vybaven nejmoderněj-
ší diagnostickou technikou včetně 
pomocného technického vybavení. 
Tento vůz je umístěn v provozu vo-
dovod Kladno. Díky pořízení tohoto 
vozu mohla být část stávajícího di-
agnostického vybavení přesunuta 
do provozu vodovodu Mělník. Záro-
veň je nadále prováděna diagnosti-
ka sítí i pro další partnerské subjek-
ty a obce.
V roce 2010 pokračovalo ve vybra-
ných distriktních pásmech osazo-

Stejně jako v minulých letech pro-
bíhal proces zefektivnění v oblasti 
čerpací a regulační techniky. Nej-
větší technologické úpravy čerpání 
proběhly na PS Postřižín, PS Odole-
na Voda a ÚV Klíčava. I nadále po-
kračoval nákup a osazování nových 
úspornějších čerpadel na jednot-
livých zdrojích pitné vody, nejvíce
v prameništi Řepínský důl. 
V oblasti hygienického zabezpeče-
ní byl na ZV Kožova Hora dokončen 
efektivnější systém desinfekce vody 
v souvislosti s rekonstrukcí stávající 
chlorovny a analyzátorovny. I v roce 

vání regulačních ventilů. Prostřed-
nictvím těchto regulačních ventilů 
dochází k optimálnímu snižování 
tlaků v lokalitě a tím ke snižování 
úniků pitné vody.
Byly urychleny práce na rozdělo-
vání sítě do měřených distriktních 
pásem, což umožňuje nepřetržité 
monitorování vodovodní sítě po-
mocí dispečerského vizualizačního 
programu a pravidelné zpracovává-
ní získaných údajů o vývoji nočních 
průtoků, jejich poměrů vůči den-
ním odběrům a vyhodnocení mož-
ných úniků vody. 
V problematických lokalitách se na-
dále s úspěchem osazovaly dočas-
né bateriové telemetrické stanice.
I díky této činnosti došlo opět ke 

2010 pokračovala obměna čerpací 
a regulační techniky, a to s ohle-
dem na dosažení vyšší efektivity 
a provozní spolehlivosti. Inovace
v této oblasti se tak stávají pro 
společnost každoročním standar-
dem. Příkladem jsou ČS Stříbrník, 
zdroje na prameništi Liběchovka 
či ATS Líbeznice. Na PS Chloumek 
došlo k pozičnímu předisponování 
a instalaci nové čerpací techniky 
s využitím gravitačního převýšení 
na sání čerpadel ze ZV Rymáň, což 
v důsledku vedlo ke snížení měrné 
spotřeby elektrické energie.

Inovace v oblasti snižování ztrát vody

Inovace v oblasti výroby a distribuce vody

snížení úrovně ztrát ve vodovodní 
síti. 
Vzniklé poruchy na vodovodní či 
kanalizační síti jsou okamžitě po 
jejich zjištění zaznamenány na 
dispečinku a informace jsou obra-
tem předány příslušným provozům
k řešení. Po prošetření je stanoven 
postup a termín opravy se všemi 
nutnými náležitostmi. Zapsáním 
všech zjištěných atributů poruchy 
a následného vyhodnocení příčin 
a četnosti poruch je možné pruž-
ně reagovat na zhoršení stavu sítě 
v dané lokalitě za určité období. Je 
zajištěna okamžitá informovanost 
složek IZS, zástupců municipalit 
a vedení společnosti o aktuálních 
odstávkách dodávky vody.

V oblasti úpravy vody proběhlo zka-
pacitnění skladového hospodářství 
hydroxidu sodného (louhu) na ÚV 
Klíčava. 
Automatický systém řízení, kontro-
ly a zabezpečení (dálkové přenosy) 
se v daném roce rozšířil o dalších 
15 objektů.
V oblasti přenosného vybavení byl 
pořízen pokročilý typ termokamery 
umožňující efektivní diagnostiku a 
prevenci případných závad na elek-
trických zařízení, zejména rozvadě-
čích.

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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V roce 2010 společnost SVAS vyrá-
běla a distribuovala pitnou vodu 
pro cca 279 tisíc obyvatel Středo-
českého kraje. 

V roce 2010 bylo opraveno celkem 
1 369 poruch a havárií vodovodní 
sítě. Z tohoto počtu bylo na vodo-
vodních řadech 620 tekoucích po-
ruch a 115  netekoucích (nefunkční 
armatury apod.), na přípojkách pak 
513 poruch tekoucích a 121 nete-
koucích. Mimo to bylo odstraněno 
363 poruch na vodoměrech.
Nejčastější příčinou vzniku havárií 
byla koroze, dynamické namáhá-
ní a nekvalitní materiál používaný
v minulosti při pokládce vodovod-
ních sítí. Přibylo i více případů cizí-

Výrobu pitné vody zajišťují zejmé-
na tyto zdroje a úpravny vody:
• jímací území Mělnická Vrutice
• jímací území Liběchovka
• úpravna vody Klíčava
• úpravna vody Studeněves

ho zavinění – poškození vodovod-
ních řadů subjekty konajícími práce 
v jejich blízkosti a nerespektující 
vyjádření SVAS. Nezabezpečení vo-
doměrů proti mrazu bylo nejčas-
tější příčinou vzniklých poruch na 
vodoměrech. 
Díky používání kvalitních materiálu 
při obnově a realizaci nových vodo-
vodních řadů, zajištěných platnými 
Technickými standardy společnos-
tí SVAS a VKM, dochází postupně
k nápravě nejkritičtějších míst pro-
vozované sítě.

Výroba a distribuce pitné vody 

Poruchy
Pro vlastníka vodovodní sítě Vodár-
ny Kladno-Mělník, a.s. (dále VKM) je 
pravidelně připravován návrh plá-
nu rekonstrukcí a investic ke zlep-
šení stavu provozované sítě. Jedině 
společně s  obnovou sítě je možné 
pokračovat v dobrém trendu hos-
podaření s vodou i v dalších letech.
Nadále je propracováván systém 
sledování jednotlivých bilančních 
pásem přivaděčů a rozvodné sítě. 
V roce 2010 bylo preventivně pro-
věřeno celkem  594  km vodovodní 
sítě. 

Výroba vody v roce 2010 (v m3)

objekt - zdroj m3

Mělnická Vrutice  10 587 398

Liběchovka   1 478 158

Klíčava   2 350 316

Studeněves 678 620

Stříbrník    457 377

ostatní zdroje   744 842

celková výroba   16 296 711
Hospodaření s vodou

SVAS Voda k realizaci                         
[ m3 ]

Voda fakturovaná                                                   
[ m3 ]

Voda nefakturo-
vaná        [ m3 ]

%  vody nefakturované 
z vody k realizaci

Skutečná délka sítě                             
[ km ] - bez přípojek

2005 14 756 794 11 545 695 3 211 099 21,76 % 2 137

2006 14 341 434 11 010 413 3 331 021 23,23 % 2 167

2007 14 854 481 11 723 885 3 131 000 21,08 % 2 245

2008 14 663 615 11 712 121 2 951 494 20,13 % 2 257

2009 15 154 380 11 803 764 3 350 616 22,11 % 2 202

2010 15 670 549 12 538 331 3 132 218 19,99 % 2 391

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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Kvalita pitné vody byla sledována
v souladu s vyhláškou č. 252/2004 
Sb. ve znění vyhl. č. 187/2005 Sb., 
kterou se stanoví požadavky na pit-
nou a teplou vodu, rozsah a četnost 
kontrol pitné vody. Distribuční síť 
byla kontrolována v průběhu roku 
2010 jak po trase distribuce (vodo-
jemy, přivaděče), tak u spotřebite-
lů. Množství vody s nevyhovujícím 
ukazatelem dodávané ze zdrojů do 
sítě představovalo 0,40%. Jednalo se
o jedno překročení limitní koncent-
race manganu na ÚV Klíčava a jeden 
vzorek s vysokou koncentrací dusič-

nanů na ČS Spomyšl. ČS Spomyšl 
bude v roce 2011 odstavena z provo-
zu a nahrazena přivaděčem kvalitní 
pitné vody původem z Liběchovky. 
Celkem bylo na hodnocených zdro-
jích odebráno 275 vzorků.
Množství vody v síti s překročeným 
ukazatelem představovalo 6,48 % 
dodané vody. Z tohoto množství však 
většina opakovaných vzorků vyhově-
la. Pouze cca 1,3% dodané vody nevy-
hovovalo ani po převzorkování. Jed-
nalo se o cca 2 měsíce dodávky vody 
do Spomyšle a překročení ukazatele 
železo v koncových oblastech sítě

Kvalita dodávané pitné vody

Hygienické zabezpečení

s Klíčavskou vodou. Uvedené množ-
ství je vyšší oproti předchozím ro-
kům. To je dáno změnou metodiky 
vykazování opakovaných vzorků. Re-
álná kvalita dodávané vody spotřebi-
telům zůstala zachována na srovna-
telné úrovni s rokem 2009. 
Kvalita v oblasti zásobené vodou z ÚV 
Klíčava je již poměrně stabilní. Klad-
ně se projevuje především dávkování 
inhibitoru koroze kovových potrubí, 
přesto je s touto problematikou spo-
jena většina ze všech nevyhovujících 
vzorků.

vodovod počet 
vzorků

vz. nevyhov. vyhl. 
252/2004 tj. Cl2>0,30

průměrná
hodnota Cl2

Biologicky a mikrob. 
nevyhov. Vzorky**

n % mg/l n

KSKM Kladno 246 0 0,08 3

KSKM Kladno - Lacinova 51 1 0,12 2

KSKM Klíčava – Kladno* 252 2 0,25 6

KSKM Klíčava – Rakovník* 56 2 0,28 1

KSKM Liběchovka 45 0 0,06 2

KSKM M. Vrutice - Kladno 131 0 0,11 0

KSKM M. Vrutice - Mělník 207 0 0,06 5

KSKM M. Vrutice - Praha východ 83 0 0,07 0

KSKM M. Vrutice - Praha západ 42 0 0,08 0

KSKM Mělník 65 0 0,09 1

KSKM Slanovod - Kladno 41 0 0,05 1

KSKM Slanovod - Mělník 16 0 0,06 0

KSKM ZV Lidice 23 0 0,09 0

Lhotka 5 0 0,04 0

Mšeno - Mělník 94 0 0,03 1

Mšeno - Mladá Boleslav 21 0 0,02 1

Řepín 9 0 0,05 0

Slaný 91 0 0,06 3

Spomyšl 7 0 0,04 0

Vraňany 8 0 0,04 0

Vysoká Libeň 11 0 0,04 0

Zahájí 5 0 0,05 0
** Všechny nevyhovující vzorky byly neprodleně převzorkovány, všechny opakované odběry již byly vyhovující

Hygienické zabezpečení je zajišťováno chlorací ve formě plynného chloru nebo chlornanu sodného. Na úpravně vody Klí-
čava je vyrobená voda dezinfikována chloraminací* (limit pro celkový chlor = 0,4 mg/l. Jak byly v roce 2010 po této stránce 
zajištěny jednotlivé vodovody, ukazuje následující tabulka:
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U malých zdrojů byly k hodnocení 
použity i vzorky ze spotřebišť. 
Nadlimitní koncentrace NO3 u zdro-
je Spomyšl je povolena KHS Mělník.
V roce 2010 byla zahájena stavba 

přivaděče kvalitní vody z Liběchovky 
a v roce 2011 bude tento nevyhovují-
cí zdroj natrvalo odstaven z provozu. 
V roce 2010 byly zjištěny vyšší kon-
centrace dusičnanů ve zdroji Hřebeč, 

distribuce do sítě byla uzpůsobena 
tak, aby v dodávané směsi s vodou
z Vrutice byl dodržen limit 50 mg/l.

Koncentrace dusičnanů ve zdrojích se v roce 2010 téměř nelišily od roku 2009. 
Průměrné koncentrace dusičnanů ve zdrojích v letech 2006-2010 uvádí následující tabulka:

Zdroj
NO3 (mg/l)

2006 2007 2008 2009 2010

Hostouň 25,2 21,1 16,5 15,4 26,7

Hřebeč 27,6 22,2 19,0 22,6 37,4

Klíčava 3,0 3,9 1,7 3,8 4,2

Kvíček 10,9 * 5,8 9,3 8,8

Lhotka 16,2 16,4 18,5 16,2 13,4

Liběchovka 10,1 8,1 7,6 10,3 8,8

Mělnická Vrutice 12,5 13,2 12,4 12,5 12,7

Řepín 4,7 5,7 6,7 6,3 5,1

Spomyšl 88,3 82,7 81,9 79,3 72,7

Stříbrník 5,8 6,8 6,9 6,4 6,8

Studeněves <1 <1 <1 <1 1,2

Velká Dobrá 19,3 18,0 14,5 13,5 19,3

Vraňany 2,6 5,1 4,8 5,2 5,3

Vysoká Libeň 17,4 15,6 13,4 10,9 9,7

Zahájí 20,4 20,1 19,5 18,6 17,6

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010

* odběr vzorků nebyl z provozních důvodů proveden
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V roce 2010 bylo na kanalizační síti 
odstraněno celkem 1 182 poruch 
a havárií (z toho 828 na stokách a 
354 na přípojkách). Poruchy stoko-
vé sítě jsou způsobeny především 

jejím stářím a použitím méně kva-
litních materiálů při její výstavbě 
v minulých obdobích. Přetrvávající 
postupné zvyšování počtu odstra-
něných poruch je způsobeno pře-

Poruchy
devším zvýšeným rozsahem pro-
váděných kamerových revizí úseků 
stokové sítě, což následně snižuje 
riziko výskytu závažných havárií.

V roce 2010 byla realizována opti-
malizační opatření (optimalizace 
dávkování polymerních/koagulač-
ních činidel, aeračních cyklů, kalo-
vého hospodářství atp.) směřující 
ke zvýšení efektivity provozu ČOV 
a přečerpacích stanic odpadních 
vod. 
Byla důsledně prováděna údržba a 
opravy především technologických 
celků s cílem eliminovat poruchy, 
které by mohly mít dopad na kvali-
tu čištěných odpadních vod. Mimo 
mnoha provedených oprav byla na 
ČOV Kralupy nad Vltavou provede-
na výměna provzdušňovacích ele-
mentů v jedné aktivační nádrži a 
oprava technologického vybavení 
obou dosazovacích nádrží.
Po dobrých zkušenostech bylo
i v roce 2010 pokračováno v zajiš-
tění přenosu hlavních veličin ka-

nalizačních objektů na centrální 
dispečink, což zvyšuje kvalitu a bez-
pečnost provozu kanalizačních sys-
témů a umožňuje ihned reagovat 
na všechny neobvyklé situace.
Monitoring a preventivní údržba 
kanalizační sítě probíhala v dlouho-
době ustáleném rozsahu. V druhé 
polovině roku 2010 byl monitoring 
kanalizační sítě vedle měření spá-
du potrubí rozšířen o měření ovali-
ty, tedy deformaci potrubí již od DN 
100, tj. i na kanalizační přípojky. Mo-
nitoring se prováděl takovým tem-
pem, aby ročně bylo zkontrolováno 
potrubí v rozsahu 4% celkové délky 
sítě. Údaje z monitoringu jsou od 
roku 2010 nově ukládány i do sys-
tému geografického informačního 
systému včetně protokolů.
Díky této preventivní činnosti byla 
zjištěna řada nedostatků a počína-

Odvádění a čištění odpadních vod 
jících poškození kanalizační sítě. 
Včasné zásahy na těchto kritických 
místech snižují objem oprav ná-
sledných havárií. 
Postupně a především ve větších 
aglomeracích (Kladno, Kralupy nad 
Vltavou, Mělník atd.) byla upřed-
nostňována sanace zjištěných kri-
tických úseků stok bezvýkopovými 
technologiemi. Díky měnícím se 
poměrům mezi náklady výkopo-
vých a bezvýkopových technologií 
tak dochází k úspoře provozních 
nákladů a zároveň snižování nega-
tivního dopadu prováděných oprav 
na veřejnost.  
Při výstavbě nových kanalizačních 
stok a kanalizačních objektů je 
kladen důraz na používání kvalit-
ních materiálů a používání správné 
technologie při výstavbě. 

Množství vyčištěné odpadní vody v roce 2010 v m3

položka 2009 2010

ČOV Mělník 1 075 904 1 327 636

ČOV Vrapice (Kladno) 4 276 760 4 728 720

ČOV Kralupy 3 183 727 3 339 027

ostatní provozované ČOV 3 472 707 4 750 823

CELKEM 12 009 098 14 146 206
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Rok 2010 byl ve SVAS důležitým 
mezníkem v oblasti ISO. Proběhl 
dozorový audit, který potvrdil, že 
společnost splňuje podmínky a kri-
téria podle specifikace ČSN EN ISO 
14001:2005 - environmentální ma-

Čištění odpadních vod probíhalo 
po celý rok 2010 bez zásadních pro-
blémů. Počet překročených vzorků 
na odtocích z ČOV byl v rámci povo-
lených nařízením vlády č. 61/2003 
Sb.
ČOV Mělník funguje vzhledem
k systému řízení pomocí on-line 

Cílem a smyslem programu zvyšo-
vání hodnoty je vytvoření systému, 
který podporuje u zaměstnanců 
aktivní přístup vedoucí k rozvoji, 
inovaci a zvyšování efektivity výko-

nagement,  ČSN EN ISO 9001:2009 
– management jakosti a ČSN OH-
SAS 18001:2008 – řízení bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci.
V rámci neustálého zlepšování je naší 
trvalou snahou vést a udržovat tyto 

sond pro měření koncentrací amo-
niakálního a dusičnanového dusíku 
dobře. Vyhodnocení tohoto říze-
ní však prokázalo nedostatečnou 
oxygenační kapacitu při špičkovém 
zatížení ČOV (ve shodě s projektem 
pro druhou etapu rekonstrukce 
ČOV).

nů ve všech činnostech, které spo-
lečnost zajišťuje. K tomuto účelu 
slouží soustava ukazatelů – úkolů, 
které jsou stanoveny pro vybrané 
pracovní pozice, případně pro ur-

ISO

Program zvyšování hodnoty

systémy tak, aby reagovali na potřeby 
řízení v daných oblastech. Snažíme 
se, aby jejich využití nebylo adminis-
trativní zátěží, ale naopak sloužilo
k zefektivnění našich činností a k opti-
malizaci všech našich procesů.

ČOV Vrapice plní povolení k vypouš-
tění OV pouze díky výjimce do doby 
ukončení rekonstrukce a to pouze 
těsně.
Kvalita a účinnost čištění odpad-
ních vod je stále velmi vysoká, rok 
2010 je srovnatelný s rokem 2009 
ve všech sledovaných ukazatelích.

čité skupiny zaměstnanců jednot-
livých útvarů a provozů. Program 
zvyšování hodnoty tak přispívá k pl-
nění plánovaných úkolů v souladu 
se strategickými plány společnosti.

Vývoj znečištění a účinnost čištění na ČOV

položka 2005 2006 2007 2008 2009 2010

znečištění přitékající v t BSK5/rok 2 824 3 486 3 277 3 394 3 547 3 479

znečištění vypouštěné v t BSK5/rok 51 57 62 60 59 80

účinnost čištění v % 98,2 98,4 98,1 98,2 98,3 97,7

znečištění přitékající v t CHSKCr/rok 6 971 8 282 7 662 7 315 7 990 7 522

znečištění vypouštěné v t CHSKCr/rok 446 434 403 427 406 502

účinnost čištění v % 93,6 94,8 94,7 94,2 94,9 93,3

znečištění přitékající v t NL/rok 3 398 3 650 2 997 3 290 3 070 3 217

znečištění vypouštěné v t NL/rok 100 85 75 79 77 106
účinnost čištění u NL se neuvádí vzhledem k odlišnému charakteru NL na přítoku a na odtoku

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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Finanční část

Finanční situace společnosti
Finanční situace společnosti v roce 2010 byla zcela stabilní, společnost byla likvidní a  schopna v řádných termínech plnit veškeré 
své závazky. Společnost vykázala k 31.12.2010 hospodářský výsledek po zdanění  72 515 tis. Kč při výkonech 854 706 tis. Kč. 

Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni
V období od 31.12.2010 až do dnešního dne – 10.3.2010 – nedošlo v organizaci Středočeské vodárny, a.s. k žádným význam-
ným skutečnostem, které by mohly ovlivnit účetní závěrku roku 2010.

AKTIVA  ( v tis. Kč) 2009 2010

Aktiva celkem 346 057 381 573

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek 45 338 48 225

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 393 8 067

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 36 755 37 968

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 2 190 2 190

C. Oběžná aktiva 274 274 276 357

C.I. Zásoby 6 411 8 593

C.II. Dlouhodobé pohledávky 743 743

C.III. Krátkodobé pohledávky 238 321 264 566

C.IV. Finanční majetek 1 799 2 455

D. Časové rozlišení 53 445 56 991

Rozvaha
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PASIVA  (v tis. Kč) 2009 2010

Pasiva celkem 346 057 381 573

A. Vlastní kapitál 108 090 148 805

A.I. Základní kapitál 1 000 1 000

A.II. Kapitálové fondy 0 0

A.III. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 200 200

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 106 890 75 090

A.V. Hospodářský výsledek běžného úč. období 0 72 515

B. Cizí zdroje 236 521 231 446

B.I. Rezervy 4 238 2 492

B.II. Dlouhodobé závazky 1 455 1 065

B.III. Krátkodobé závazky 140 828 152 889

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 90 000 75 000

C. Časové rozlišení 1 446 1 322

Rozvaha

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném znění

(v tis. Kč) 2009 2010

II. Výkony 854 706

B. Výkonová spotřeba 531 963

x Přidaná hodnota 322 743

C. Osobní náklady 187 961

D. Daně a poplatky 32 060

E. Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku 10 579

III. Tržby z prodeje dlouhodobého  majetku a materiálu 4 842

F. Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a mater. 3 851

G. Změna stavu rezerv a opravných položek provoz -1755

IV. Ostatní provozní výnosy 1 374

H. Ostatní provozní náklady 1 772

# Provozní výsledek hospodaření 94 491

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 93

X. Výnosové úroky 63

N. Nákladové úroky 1 560

XI. Ostatní finanční výnosy 115

O. Ostatní finanční náklady 3 926

# Finanční výsledek hospodaření -5 215

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 16 761

Q.1. Splatná 17 151

    2. Odložená -390

### Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění 72 515

 #### Výsledek hospodaření před zdaněním 89 276
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Zpráva auditora

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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Zpráva auditora
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Zpráva o činnosti dozorčí rady
společnosti Středočeské vodárny, a.s. za rok 2010

Vážení akcionáři, 
dovolte, abych Vás v souladu s plat-
nými stanovami společnosti Stře-
dočeské vodárny, a.s. seznámil se
závěrečnou zprávou o činnosti do-
zorčí rady za rok 2010. V uvedeném 
časovém rozmezí dozorčí rada prů-
běžně prováděla kontrolu a hodno-
cení hospodářské a finanční čin-
nosti společnosti, stavu majetku 
společnosti, jejích závazků a pohle-
dávek a celkové plnění hospodář-
ských ukazatelů společnosti. Do-
zorčí rada dále přezkoumala zprávu 
o vztazích mezi propojenými oso-
bami a neměla k ní žádné výhrady. 
Dozorčí rada konstatuje, že za celé 
sledované období neshledala ve vý-
konu působnosti představenstva a 
v uskutečňování podnikatelské čin-
nosti společnosti žádné pochybení 
nebo nedostatky. 

Dozorčí rada pracovala k 31.12. 
2010 v následujícím složení:
Ing. Dan Jiránek, předseda dozorčí 
rady

Ing. Ivana Řápková, 1. místopřed-
seda dozorčí rady 

PaedDr. Zdeněk Koudelka, 2. mís-
topředseda dozorčí rady

Philippe Guitard, člen dozorčí rady

Hana Moudrá, člen dozorčí rady

František Kyllar, člen dozorčí rady

Ing. Marie Večeřová, člen dozorčí rady

Jiřina Provalilová, člen dozorčí rady

František Vaňura, člen dozorčí rady

Dozorčí rada přezkoumala roční 
účetní závěrku pro rok 2010 a zto-
tožnila se závěry auditorské zprávy 
auditora KPMG Česká Republika, 
s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 

648/1a, 182 00, ze které vyplývá, 
že účetní závěrka podává věrný a 
poctivý obraz aktiv a pasiv spo-
lečnosti Středočeské vodárny, a.s.
k 31. prosinci 2010, a nákladů, vý-
nosů a výsledků jejího hospodaře-
ní za rok 2010 v souladu s českými 
účetními předpisy. Dozorčí rada 
souhlasila s návrhem představen-
stva společnosti na rozdělení zisku 
za rok 2010.

V Kladně, duben 2011 

za dozorčí radu
Ing. Dan Jiránek

předseda dozorčí rady 

Středočeské vodárny, a.s. VZ 2010
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Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zákaznická linka: 840 121 121

E-mail: info@svas.cz

Internet: www.svas.cz


