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OBCHODNÍ JMÉNO:  Středočeské vodárny, a.s.

PRÁVNÍ FORMA:  akciová společnost

SÍDLO SPOLEČNOSTI: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

DATUM VZNIKU: 22.8.2000

IČ: 26196620

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

DIČ: CZ26196620

AKCIONÁŘI: Veolia Voda, S.A.       34 % 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  32 %

 Severočeská vodárenská společnost, a.s.  34 %

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI: 1 000 000,- Kč

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

Základní údaje



       PŘEDSTAVENSTVO
předseda:  Etienne Petit
místopředseda:  Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA
místopředseda od 18. 5. 2011: Ing. David Votava
člen:  Ing. Rostislav Čáp
člen:  Bc. Anatol Pšenička 
člen:  Ing. Aleš Neruda
člen od 29. 4. 2011:  Bc. Jan Řeřicha

      DOZORČÍ RADA
předseda:  Ing. Dan Jiránek
místopředsedkyně:  Ing. Ivana Řápková
místopředseda:  PaedDr. Zdeněk Koudelka
člen:  Philippe Guitard  
člen:  Hana Moudrá
člen:  Jiřina Provalilová
člen:  Ing. Marie Večeřová
člen do 29. 4. 2011:  František Kyllar   
člen:  František Vaňura
člen od 29. 4. 2011:  Libor Lesák    

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

Orgány společnosti
k 31. 12. 2011
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Obrat společnosti: 884 219 tis. Kč

Hospodářský výsledek společnosti: 71 240 tis. Kč

Počet zaměstnanců: 429
Pitná voda – vybrané ukazatele
Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 285 000
Voda k realizaci 15 087 tis. m3

Voda nefakturovaná 16,23 %
Počet provozovaných úpraven pitné vody 3
Počet provozovaných vodojemů 92
Počet vodovodních přípojek 69 304
Celková délka provozovaných vodovodních 
řadů a sítí (bez přípojek) 2 445 km 

Odpadní voda – vybrané ukazatele
Množství vyčištěných odpadních vod 14 137 tis. m3 
Počet obyvatel připojených na kanalizační síť 181 000
Počet provozovaných čistíren odpadních vod 41 
Počet přečerpacích stanic odpadních vod 96
Počet kanalizačních přípojek 25 342
Délka provozovaných kanalizačních sítí
(bez přípojek)        813 km



Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,
vážení zákazníci, vážení akcionáři,

společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) prokáza-
la v době ekonomické stagnace, že díky své stabilitě 
a spolehlivosti dokáže splnit svoje závazky nejen vůči 
svým partnerům z municipalit, ale i svým zákazní-
kům.  Zaměstnanci SVAS zvládli v náročné situaci 
splnit úkoly stanovené hospodářským plánem díky 
své profesionalitě a zodpovědnosti. 

Za velmi důležitou považuji spolupráci s vlastnickou 
společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s., jak v ob-
lasti plánování a realizaci investic tak i v oblasti pro-
vozní. To, že spolupráce obou společností je nastave-
na správně dokazuje realizace staveb jako například 
přívodní řad Hořín – Vepřek – II.stavba, I.etapa Bý-
kev – Spomyšl, obnova vodovodu na náměstí Míru
ve Mšeně a  rekonstrukce vodovodního řadu 3. stav-
ba Stochov – Nové Strašecí. Není podceňována ani 
spolupráce s municipalitami. Obce nacházející se
v jímacím území Mělnické Vrutice a Řepínského dolu 
využívají možnost získávat informace nejen o aktuál-
ním vývoji v jímacím území v oblasti podzemních a 
povrchových vod, ale i o strategii společnosti v oblas-
ti zásobování pitnou vodou.

Na základě provedeného průzkumu úrovně posky-
tovaných služeb našim zákazníkům lze konstatovat 
narůstající spokojenost. Nemalou měrou se na tom-
to výsledku podílí i důraz na zvyšování kvalifikace 
našich zaměstnanců a seznamování s progresivními 
pracovními postupy. Všichni zaměstnanci se zúčast-
ňují pravidelných školení pořádaných Institutem 
environmentálních služeb, která neustále zvyšují je-
jich profesní připravenost. To, že získané vědomosti 

dokáží naši zaměstnanci využít přímo v praxi, se ukazuje především v 
provozní oblasti, např. při opravě poruchy na nadregionálním přivaděči 
KSKM  DN 800 mm železobeton v lokalitě Na Štěpáně, kdy díky důklad-
né přípravě na opravu havárie a vysoké odbornosti všech zúčastněných 
pracovníků nenastal problém v zásobování pro cca 180 000 obyvatel.

To, že se naše společnost profiluje jako společnost zákaznicky orientova-
ná, dokazuje neustálé zkvalitňování služeb zákazníkům. Velký přínosem 
pro zákazníky je spuštění projektu Regionalizace zákaznických center, 
který umožňuje zákazníkovi například z Kladna vyřídit svoje záležitosti 
na zákaznickém centru v Praze nebo v Příbrami. Dalším významným prv-
kem ve vztahu k zákazníkům jsou Závazky zákaznických služeb. V Závaz-
cích se Středočeské vodárny v deseti zcela konkrétních bodech zavazují 
umožnit svým zákazníkům snadnou a rychlou dostupnost služeb, zá-
kazníky více a otevřeně informovat o poskytovaných službách a v nepo-
slední řadě být vůči zákazníkům v případě jejich tíživé situace solidární. 
Z tohoto důvodu nabízíme v odůvodněných případech možnost úhrady 
vodného a stočného pomocí splátkového kalendáře. V loňském roce bylo 
uzavřeno celkem 456 splátkových kalendářů na celkovou částku více než 
6 mil. Kč.

To, že výsledky každoročního průzkumu spokojenosti nezůstávají bez 
odezvy, se plně projevilo v pokračování projektu společnosti Veolia Voda 
„Kohoutková, stačí říct“.  Projekt, který podporuje pití vody z vodovodu, 
se setkal v našem  v regionu s velkým ohlasem. S karafami od známého 
designéra Daniela Piršče se můžeme setkat v restauracích, penzionech, 
ve vědecké knihovně, v chráněné kavárně, ve vybraných zdravotnických 
zařízení či při návštěvě Městského úřadu v Unhošti. 

Loňský rok byl významným rokem pro nově vytvořený provoz Slaný, 
který vznikl po fúzi společnosti SLAVOS, s.r.o. Jak se náročná příprava se 
začleněním provozu Slaný do SVAS povedla, ukázal dozorový audit. Ten 
potvrdil, že společnost včetně nového provozu splňuje podmínky a kri-
téria podle specifikace ČSN EN ISO 14001:2005 - environmentální ma-
nagement, ČSN EN ISO 9001:2009 – management jakosti a ČSN OHSAS 
18001:2008 – řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V oblasti komunikace se zákazníky se velmi osvědčila služba SMS Info, 
která přináší nejen důležité informace o plánovaných odstávkách a ak-
tuálních haváriích, ale i informace o aktuálních odečtech spotřeby vody 
v dané lokalitě.  Služba zákazníkům zasílání faktury ve formátu PDF elek-
tronickou cestou významně přispívá ke zkrácení doby od vystavení fak-

tury k jejímu doručení zákazníkovi. Dalším podstatným přínosem tohoto 
způsobu doručování faktur je jeho kladný vliv na životní prostředí.

To, že se zákazníci zajímají o dění ve vodárně dokazuje statistika v ná-
vštěvnosti webových stránek za rok 2011, kdy počet návštěv překročil 
70 000, což je nárůst o 40% oproti předcházejícímu roku. S pozitivním 
ohlasem mezi zákazníky se setkaly on-line informace o veškerých aktu-
álních událostech pro odběratele včetně přerušení dodávek vody či plá-
novaných odstávkách.

Loňský rok  byl ve znamení Evropského roku dobrovolnictví.  Středočes-
ké vodárny prokazují svoji sociální zodpovědnost prostřednictvím svých 
aktivit, např. v oblasti firemního dobrovolnictví. Chopily se tak příležitos-
ti nejen pomáhat penězi, jak se již stává zvykem, ale i prací svých za-
městnanců. Dobrovolnická činnost zaměstnanců vodárny v místě svého 
působení pomáhá nejen rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi vodárnou 
a místními neziskovými organizacemi, ale napomáhá i k rozšíření pově-
domí, že vodárny nejsou jenom organizací, která se zabývá pouze svojí 
základní činností, a to vodou ve všech podobách. 

Nabídnout pomocnou ruku těm, kteří jí nejvíce potřebují, není cizí pro 
zaměstnance SVAS. Ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia získávají 
finanční podporu v rámci Minigrantů na projekty, o jehož potřebnosti 
a důvěryhodnosti jsou přesvědčeni.  Další projekt v loňském roce byly 
Biogranty, podporující mimopracovní činností zaměstnanců SVAS při re-
alizaci nějakého veřejně prospěšného a ekologicky zaměřeného projektu 
s pozitivním dopadem na životní prostředí.

V loňském roce společnost nadále rozvíjela vzdělávání školní mládeže 
soutěžemi, výukovými programy a hlavně exkurzemi na vybraných vo-
dohospodářských zařízeních. Je pozitivní, že mládež ráda vstřebává in-
formace a hlavně dokáže s nimi pracovat.

Přeji všem zaměstnancům Středočeských vodáren, aby si vedli alespoň tak 
dobře,  jako v loňském roce a našim zákazníkům chci poděkovat za spolu-
práci a věřím, že budou i nadále spokojeni se službami naší společnosti.

 Etienne Petit
                        předseda představenstva
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Organizační struktura
k 31. 12. 2011

Vnitřní organizace Středočeských vodáren, a.s. (dále jen SVAS) je třístup-
ňová a vychází především z rozmístění provozované infrastruktury. Vr-
cholové vedení řídí vnitropodnikové hospodářské jednotky, kterými jsou 
útvary, provozy a střediska.

Provozy a střediska se zabývají realizací rozhodujícího předmětu činnos-
ti, útvary provádějí zejména činnosti s tímto související, tj. poskytují služ-
by především provozům, ale i cizím zákazníkům (např. útvary projekce, 
laboratoře, nákupu a informační technologie). Hlavními nástroji řízení 
jsou systémy řízené dokumentace a plánování.

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

• Provoz smíšený (jeden) - vodovod a kanalizace

Specializace činností přináší větší odbornost a lepší využití kvalifikace 
zaměstnanců, vyšší vytížení specializované techniky, a tím větší efektivi-
tu jednotlivých procesů.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Ovládané společnosti

Společnost vlastní obchodní podíl ve výši 2 % ve společnosti RAVOS, 
s.r.o., se sídlem v Rakovníku.

Společnost je regionálním vodohospodářským podnikem. 



NAŠE SLUŽBY

Společnost Středočeské vodárny, a.s. zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody na 
území okresů Kladno, Mělník a na části okresů Rakovník, Mladá Boleslav, Praha – východ a Praha – západ.  Společnost je 
zaměřena na rozšiřování a stálé zlepšování služeb pro zákazníky. Kromě hlavní činnosti společnost nabízí zákazníkům 
další služby, např.laboratorní rozbory vody, projekční práce, realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek apod.

Společnost je držitelem certifikátu ISO 14001:2005 - environmentální management, ISO 9001:2009 – management 
jakosti a OHSAS 18001:2008 – řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ZAJIŠŤUJEME PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY 
KOMPLEXNÍ SERVIS
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Výroba  a distribuce pitné vody 

V roce 2011společnost SVAS vyráběla a distribuovala pitnou vodu pro cca 285   tisíc obyvatel 
Středočeského kraje. 

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

Hospodaření s vodou

SVAS
Voda k realizaci                         

(m3)
Voda fakturovaná                                                   

(m3)

Voda 
nefakturovaná 

(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

2011 15 087 495 12 638 257 2 449 238 16,23% 2 445

Výroba vody v roce 2011 (v m3)
objekt - zdroj m3

Mělnická Vrutice 10 264 722

Liběchovka 1 480 953

Klíčava 2 196 376

Studeněves 610 084

Stříbrník 415 664

ostatní zdroje 678 650

celková výroba 15 646 449
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Poruchy na vodovodní síti

V roce 2011 bylo opraveno celkem 1211 po-
ruch a havárií vodovodní sítě. Z tohoto počtu 
bylo na vodovodních řadech 565  tekoucích 
poruch a 144  netekoucích (nefunkční arma-
tury apod.), na přípojkách pak 379 poruch 
tekoucích a 123  netekoucích.

Mimo to bylo odstraněno 614 poruch na 
vodoměrech.

Díky používání kvalitních materiálů při 
obnově a realizaci nových vodovodních řadů, 
zajištěných platnými Technickými standardy 
společností SVAS a VKM, dochází postupně 
k nápravě nejkritičtějších míst provozované 
sítě.

Ztráty vody

Pro vlastníky vodovodních sítí je pravidelně připravován návrh plánu re-
konstrukcí a investic ke zlepšení stavu provozovaných sítí. Jedině společ-
ně s  obnovou sítě je možné pokračovat v dobrém trendu hospodaření
s vodou i v dalších letech.

Nadále je propracováván systém sledování jednotlivých bilančních pá-
sem přivaděčů a rozvodné sítě. V roce 2011 bylo preventivně prověřeno 
celkem 602 km vodovodní sítě. 

Vodoměry

Nákup vodoměrů zajišťují sklady vodoměrů v Kladně a v Mělníku dle roč-
ního schváleného plánu, evidují je v zákaznickém systému, zajišťují jejich 
skladování a opravy a spolupracují s provozy, kterým vydávají vodoměry a 
od kterých přebírají zpět vodoměry určené do opravy či k vyřazení. V roce 
2011 bylo evidováno celkem 68 963 fakturačních vodoměrů. 

Referentky skladu vodoměrů také zasílají vodoměry, u kterých odběratel 
zažádá o přezkoušení, do certifikované laboratoře a výsledný protokol
o přezkoušení předávají zpět zákaznickému centru, které dále věc řeší se 
zákazníkem. Celkově bylo přezkoušeno v roce 2011 na žádost zákazníka 
39 vodoměrů, přezkoušení potom nevyhovělo pouhých 9 měřidel.



Odvádění a čištění odpadních vod 

V roce 2011 bylo pokračováno v realizaci optimalizačních opatření (opti-
malizace dávkování polymerních/koagulačních činidel, aeračních cyklů, 
kalového 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 kvalitu 
čištěných odpadních vod. Mimo mnoha provedených oprav byla na ČOV 
Srby a Tuchlovice provedena výměna provzdušňovacích elementů. Na 
ČOV v Kralupech nad Vltavou byla provedena oprava a revize shrabovací-
ho zařízení na dosazovací nádrži I a II.

I nadále bylo po dobrých zkušenostech i v roce 2011 pokračováno v zajiš-
tění přenosu hlavních veličin kanalizačních objektů na centrální dispe-
čink, což zvyšuje kvalitu a bezpečnost provozu kanalizačních systémů a 
umožňuje ihned reagovat na všechny neobvyklé situace.

Díky již dlouhodobému napojování nových kanalizačních přípojek, prová-
děných naší společností navrtáním, se snížil počet  poruch na kanalizační 
síti. Neodborné napojení kanalizační přípojky výsekem, bylo častým zdro-
jem provozních problémů. 

Postupně a především ve větších aglo-
meracích (Kladno, Kralupy nad Vltavou, 
Mělník atd.) byla upřednostňována sanace 
zjištěných kritických úseků stok bezvý-
kopovými technologiemi. Díky měnícím 
se poměrům mezi náklady výkopových a 
bezvýkopových technologií tak dochází
k úspoře provozních nákladů a zároveň sni-
žování negativního dopadu prováděných 
oprav na veřejnost.  

Při výstavbě nových kanalizačních stok a 
kanalizačních objektů je kladen důraz na 
používání kvalitních materiálů  používání 
správné technologie při výstavbě a dodr-
žování technických standardů společností 
SVAS a VKM.
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Množství vyčištěné odpadní vody v roce 
2011 (v m3)

ČOV Mělník 1 427 086

ČOV Vrapice (Kladno) 4 698 682

ČOV Kralupy 3 360 875

ostatní provozované ČOV 4 650 426

CELKEM 14 137 069
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Průzkum stokové sítě

V roce 2011 probíhala preventivní údržba a monitoring kana-
lizační sítě v dlouhodobě ustáleném rozsahu. Díky rozšíření 
monitoringu o měření ovality byly odhaleny při revizích záva-
dy, které by pouhým okem nebyly zpozorovány.

V roce 2011 byly zrevidovány více než 4 % délky kanalizační 
sítě. Údaje z monitoringu jsou od roku 2010 nově ukládány 
i do systému geografického informačního systému formou 
protokolů.

Poruchy na stokové síti

V roce 2011 bylo na kanalizační síti 
odstraněno celkem 1163 poruch a 
havárií (z toho 837 na stokách a 326 
na přípojkách). Poruchy stokové sítě 
jsou způsobeny především jejím 
stářím a použitím méně kvalitních 
materiálů při její výstavbě v minulých 
obdobích. Přetrvávající postupné 
zvyšování počtu odstraněných poruch 
je způsobeno především zvýšeným 
rozsahem prováděných kamerových 
revizí úseků stokové sítě, což násled-
ně snižuje riziko výskytu závažných 
havárií.
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Kvalita vody

Kvalita dodávané pitné vody
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 pitnou 
a teplou vodu, rozsah a četnost kontrol pitné vody. Distribuční síť byla 
kontrolována v průběhu roku 2011 jak po trase distribuce (vodojemy, 
přivaděče), tak u spotřebitelů. Množství vody s nevyhovujícím ukazate-
lem dodávané do sítě v roce 2011 bylo 5,9%. Značnou část tvoří voda s 
vysokým obsahem síranů z ÚV Studeněves. Tento problém je již vyřešen 
propojením na přivaděč s vodou z ÚV Klíčava. Další část jsou vzorky
s velmi mírným překročením limitů na ÚV Klíčava. Optimalizací provozu 
se podařilo většinu problému ke konci roku 2011 již eliminovat.

Množství vody s překročeným ukazatelem 
v síti v roce 2011 bylo 4,7% dodané vody. 
Kvalita v oblasti zásobené vodou z ÚV Klíčava 
je již poměrně stabilní. Kladně se projevuje 
především dávkování inhibitoru koroze kovo-
vých potrubí, přesto je s touto problematikou 
spojena většina ze všech nevyhovujících 
vzorků. Další zlepšení se projevilo ve druhé 
polovině roku 2011.

vodovod počet vzorků vzorky nevyhovující vyhl. 
252/2004  tj. Cl2>0,30

průměrná hodnota 
Cl2

biologicky a mikrobiolo-
gicky nevyhovující vzorky

n % mg/l %

KSKM – Kladno 205 0 0,06 0,45

KSKM – Kladno ZV Lacinova 51 0 0,04 0,00

KSKM – Klíčava 304 1 0,22 1,64

KSKM – Liběchovka 36 0 0,03 0,00

KSKM – Měl.Vrutice 459 0 0,04 0,65

KSKM – Mělník 49 0 0,04 0,00

KSKM – Slanovod 63 0 0,03 1,59

KSKM – Studeněves 29 0 0,07 0,00

KSKM – Studeněves, M.Vrutice, Kvíček 58 0 0,06 0,00

KSKM – ZV Lidice 26 0 0,07 0,00

Lhotka 8 0 0,03 0,00

Mšeno 125 0 0,02 0,80

Řepín 11 0 0,04 0,00

Vraňany 12 0 0,03 0,00

Vysoká Libeň 13 0 0,05 0,00

Zahájí 9 0 0,02 11,1

Hygienické zabezpečení
Hygienické zabezpečení je zajišťováno chlorací ve formě plynného chloru nebo chlornanu sodného. Na úpravně vody Klíčava je 
vyrobená voda dezinfikována chloraminací. Jak byly v roce 2011 po této stránce zajištěny jednotlivé vodovody, ukazuje násle-
dující tabulka:



Zdroj NO3 (mg/l)

2007 2008 2009 2010 2011

Hostouň 21,1 16,5 15,4 26,7 40,5

Hřebeč 22,2 19,0 22,6 37,4 59,4

Klíčava 3,9 1,7 3,8 4,2 8,8

Kvíček * 5,8 9,3 8,8 19,0

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

Liběchovka 8,1 7,6 10,3 8,8 13,6

Mělnická Vrutice 13,2 12,4 12,5 12,7 14,2

Řepín 5,7 6,7 6,3 5,1 5,0

Spomyšl 82,7 81,9 79,3 72,7 60,1

Stříbrník 6,8 6,9 6,4 6,8 5,5

Studeněves < 1 < 1 < 1 1.2 < 1

Velká Dobrá 18,0 14,5 13,5 19,3 29,2

Vraňany 5,1 4,8 5,2 5,3 5,3

Vysoká Libeň 15,6 13,4 10,9 9,7 11,0

Zahájí 20,1 19,5 18,6 17,6 25,1

* odběr vzorků nebyl z provozních důvodů proveden
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U malých zdrojů byly k hodnocení použity
i vzorky ze spotřebišť. Nadlimitní koncentra-
ce NO3 u zdroje Spomyšl byla povolena KHS 
Mělník. V roce 2011 byl tento nevyhovující 
zdroj pitné vody trvale nahrazen prodlouže-
ním přivaděče „Levý břeh“. V roce 2011 byly 
zjištěny vyšší koncentrace dusičnanů ve zdroji 
Hřebeč, distribuce do sítě byla uzpůsobena 
tak, aby v dodávané směsi s vodou z Vrutice 
byl dodržen limit 50 mg/l.

Podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 187/2005 Sb. je zrušena 
minimální požadovaná hodnota chloru 0,05 mg/l. To v praxi znamená, 
že u bakteriologicky nezávadných vzorků není vyžadována přítomnost 
zbytkového chloru. 

Koncentrace dusičnanů ve zdrojích se v roce 2011 výrazně nelišily od roku 
2010. 

Průměrné koncentrace dusičnanů ve zdrojích v letech 2007-2011 uvádí 
následující tabulka:
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Kvalita čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod probíhalo po celý rok 2011 bez zásadních problé-
mů. Počet překročených vzorků na odtocích z ČOV byl v rámci povolených 
nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ČOV Mělník funguje vzhledem k systému 
řízení pomocí on-line sond pro měření koncentrací amoniakálního a 
dusičnanového dusíku dobře.

Vyhodnocení tohoto řízení však prokázalo nedostatečnou oxygenační 
kapacitu při špičkovém zatížení ČOV (ve shodě s projektem pro druhou 
etapu rekonstrukce ČOV). ČOV Vrapice plní povolení k vypouštění OV 

pouze díky výjimce do doby ukončení rekon-
strukce a to jen velmi těsně. Lepším výsled-
kům by mělo napomoci opatření provedené 
koncem roku 2011.

Kvalita a účinnost čištění odpadních vod je 
stále velmi vysoká, rok 2011 je srovnatelný
s rokem 2010 ve všech sledovaných ukazate-
lích.

Vývoj znečištění a účinnost čištění  na ČOV 

Účinnost čištění u NL se neuvádí vzhledem k odlišnému charakteru NL na přítoku a na odtoku.

položka 2006 2007 2008 2009 2010 2011

znečištění přitékající v t BSK5/rok 3486 3277 3394 3547 3479 3015

znečištění vypouštěné v t BSK5/rok 57 62 60 59 80 67,3

účinnost čištění v % 98,4 98,1 98,2 98,3 97,7 97,8

položka 2006 2007 2008 2009 2010 2011

znečištění přitékající v t CHSKCr/rok 8282 7662 7315 7990 7522 6814

znečištění vypouštěné v t CHSKCr/rok 434 403 427 406 502 526

účinnost čištění v % 94,8 94,7 94,2 94,9 93,3 92,3

položka 2006 2007 2008 2009 2010 2011

znečištění přitékající v t NL/rok 3650 2997 3290 3070 3217 3345

znečištění vypouštěné v t NL/rok 85 75 79 77 106 106



NASLOUCHÁME POŽADAVKŮM 
NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ 



17 

Zákaznická centra

Zákaznická centra SVAS nabízejí své služby zákazníkům několik let v Klad-
ně a Mělníku. V roce 2010 pak přibylo další místo, určené pro vyřizování 
požadavků zákazníků vodáren, a tím je kontaktní centrum ve Slaném.
V roce 2011 navštívilo tato centra celkem 27 273 zákazníků, což značí ná-
růst o 6 000 návštěv v porovnání s rokem předchozím. Celkově byl útvar 
Front office, pod který zákaznická centra spadají, v roce 2011 kontakto-
ván v 68 821 případech a to buď telefonicky, písemně či osobní návštěvou 
zákazníka. Zákaznická centra přijala a vyřešila v roce 2011 celkem 429 
reklamací ve stanovené lhůtě 30 dní. 

Spokojenost zákazníků

Jsou zákazníci spokojeni s úrovní služeb, jakou jim poskytují SVAS?
Na tuto otázku odpověděl průzkum spokojenosti, který probíhal na pod-
zim roku 2011.

Výsledky průzkumu využívá společnost pro stanovení priorit rozvoje a 
poskytování služeb. Více než 91% oslovených zákazníků vyjádřilo spoko-
jenost s úrovní služeb poskytovaných společností. Spokojenost s kvalitou 
dodávané pitné vody vyjádřilo 92,7 % respondentů, což představuje 
nárůst o 7% oproti roku 2010. Potěšující je větší zájem o pití vody z vodo-
vodu. Již 88 % dotázaných zákazníků používá vodu z kohoutku na pití, což 
představuje o 9,2 % více lidí než v předchozím roce. V porovnání s rokem 
2006 to představuje nárůst o 34,5 %.

Spokojenost s profesionalitou pracovníků vodáren vykazuje celkově 
stabilní hodnotu. Výsledek letošního průzkumu spokojenosti ukázal, že 
nastoupená cesta ke zlepšování poskytovaných služeb je správná.

Ostatní služby 

Také v roce 2011 pokračovala společnost
v projektu s názvem Závazky zákaznických 
služeb. V rámci tohoto projektu se společnost 
zavázala garantovat zákazníkům dobrou kva-
litu poskytovaných služeb. Od listopadu roku 
2010 je k automatickému sledování plnění 
závazků používán zákaznický informační 
systém ZIS.NET.

Tento způsob reportování je jednotný v celé 
skupině Veolia Voda a umožní další zlepšo-
vání kvality služeb, které společnost svým 
zákazníkům nabízí. V roce 2011 nebyla v celé 
společnosti evidována ani jedna reklamace 
plnění těchto závazků ze strany zákazníků 
společnosti. 

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

vody a provozovatele kanalizace?

60,6 %

Vysvětlivky ke grafu:
  velice spokojen/a 
  spíše spokojen/a
  spíše nespokojen/a
  zcela nespokojen/a 

30,8 %

1,0 % 7,7 %



ve svém mobilním telefonu, nabízejí vodárny 
možnost informovat je o přerušení dodávky 
vody pomocí hlasových zpráv na mobilní tele-
fony. Hlasové zprávy mají možnost využívat i ti 
zákazníci, pro které je čtení SMS zpráv obtížné.

Elektronická faktura

Již druhým rokem společnost nabízí svým 
odběratelům doručování faktur za vodné a 
stočné v elektronické podobě. Faktury jsou 
zákazníkům zasílány na e-mailovou adresu, 
kterou uvedou při uzavírání smlouvy na do-
dávku vody a odvádění odpadních vod. Tento 
způsob zasílání faktur přispěje také význam-
ně ke zkrácení doby od vystavení faktury
k jejímu doručení zákazníkovi. 

Faktury v elektronické podobě lze velmi snad-
no archivovat a mít tak vždy po ruce údaje
o spotřebě vody v domácnosti. Dalším pod-
statným přínosem tohoto způsobu doručová-
ní faktur je jeho kladný vliv na životní pro-
středí - fakturu není nutné tisknout a tím se 
ušetří spotřebovaný papír. Pokud má odběratel 
zájem o tuto novu službu, může se obrátit na 
zákaznickou linku SVAS (tel. 840 121 121), kde 
mu operátorky tuto službu zprostředkují.

Včasná informace prostřednictvím SMS zpráv 

Již více než čtyři roky nabízí společnost svým zákazníkům aktuální infor-
mace o dodávkách vody. Pracovníci Centrálního dispečinku vodárny jen
v roce 2011 odeslali celkem 11 061 SMS zpráv o 927 kampaních, z toho 
53 hlasových zpráv na pevnou linku a 7 hlasových zpráv na mobilní tele-
fon. Oproti roku 2010 došlo nárůst o 3 218 zaslaných SMS zpráv. Službu 
SMS Info v regionu provozovaném SVAS využívá 4 736 registrovaných 
zákazníků, z toho 32 školních jídelen při mateřských a základních školách, 
25 obecních a městských úřadů a 45 podnikatelů.

Služba SMS INFO je určena pro širokou veřejnost, úřady, firmy, zkrát-
ka pro všechny, kteří si přejí být informováni o výjimečných haváriích 
vodovodu nebo kanalizace, významných plánovaných výlukách v dodávce 
vody apod. Všem těm, kterým handicap nedovolí přečíst si SMS zprávu 

INFO VEOLIA VODA

INFO VEOLIA VODAVazeny zakazniku,

Vazeny zakazniku,z duvodu planovane

z duvodu planovaneopravy vodovodu

opravy vodovodubude dne 8. 12. 2011

bude dne 8. 12. 2011prerusena dodavka

prerusena dodavkavody v lokalite

vody v lokaliteul. U Vodojemu,

ul. U Vodojemu,Kladno. od 8.00

Kladno. od 8.00do 12.00 hod.

do 12.00 hod.Dekujeme za
Dekujeme zapochopeni.
pochopeni.

Používáte vy osobně vodu z kohoutku také na pití?

88,1 %
Vysvětlivky ke grafu:

  ANO
  NE 
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Nově nabízené služby

Společnost umožňuje všem svým zákazníkům na internetových stránkách http://www.svas.cz vedle zřízení osobního zákaz-
nického účtu možnost rezervace termínu pro návštěvu zákaznického centra. Tento systém umožní zákazníkovi dohodnout si 
schůzku v předem daném termínu a tím maximálně zkrátit dobu, po kterou se zdrží vyřizováním svého požadavku. Tato nově 
nabízená služba se setkala s velmi kladným ohlasem ze strany zákazníků společnosti.

Rezervační systém je k dispozici na adrese www.svas.cz v hlavním menu v sekci „Můj zákaznický účet“. Zákazník si zde vybere 
termín schůzky a uvede svůj kontaktní e-mail, na který mu je zasláno potvrzení jeho návštěvy.  V současné době mohou rezer-
vační systém využívat i ti zákazníci, kteří mají zájem o vyjádření k vodovodním a kanalizačním přípojkám.
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Call centrum

Provoz Call centra od 1.10. 2010 zajišťuje společnosti Solutions and 
Services. Operátorky zákaznické linky poskytují zákazníkům společnosti 
informace sedm dní v týdnu po 24 hodin. Call centrum zprostředkovává 
zákazníkům především informace týkající se vodárenství a přijímá od zá-
kazníků informace o poruchách, které předává dispečinku. Samozřejmos-
tí je poskytování informací týkajících se smluvních vztahů, plateb, záloh, 
reklamací a poskytování odpovědí na široké spektrum dotazů, se kterými 
se na Call centrum zákazníci společnosti obracejí. 

Kohoutková       

Již 28 zařízení v regionu provozovaném SVAS projevilo zájem o projekt 
„Kohoutková, prosím“. Celosvětový trend pití vody z vodovodu dorazil ne-
jen do našich domácností, ale i do zařízení, které poskytují služby široké 
veřejnosti. Na Mělnicku a Kladensku můžete nalézt karafy od designéra 
Daniela Piršče nejen v restauracích, ale i v Gastro studio Nowaco při 
výuce kuchařského umění nebo v některých zdravotnickým zařízeních. 
Osvěžit se kohoutkovu lze i při studiu v kongresovém centru na zámku 
Liblice nebo při návštěvě Městského úřadu v Unhošti. Jak někteří účast-
níci v projektu Kohoutková sami přiznávají, svým hostům již několik let 
nabízejí vodu z vodovodu a nyní využili možnost svým hostům nabízet 
kohoutkovou v krásných karafách.

Seznam všech zařízení, kde se napijete kohoutkové naleznete na webo-
vých stránkách společnosti www.svas.cz nebo na webu www.kohoutko-
va.cz.

Odečtová služba

V roce 2011 provedla odečtová služba celkem 89 035 odečtů fakturačních 
měřidel. Také v roce 2011 pokračoval plošný přechod na zálohové platby a 
s tím byla spojena optimalizace odečtových cyklů. Tento proces se spolu
s jednotnou komunikací v rámci celého útvaru projevuje v trvalém zlep-
šování poskytovaných služeb zákazníkům. 

Fakturace, saldokonto, 
pohledávky

Nedílnou součást Útvaru obchodu a od-
bytu společnosti tvoří oddělení fakturace 
spolu s oddělením saldokonta. Na základě 
dat, získaných odečtovou službou, provádí 
referentky oddělení zadání dat do systému a 
jejich přípravu k fakturaci. Vystavování faktur 
a jejich zasílání zákazníkům je od roku 2010 
konsolidováno pod společnost Solutions and 
Services. Průměrná doba od data odečtu do 
vystavení faktury v roce 2011 činila 8 dní, což 
představuje zkrácení tohoto termínu v porov-
nání s rokem předchozím o jeden den.

Platby sleduje oddělení saldokonta, které 
také v případě, že nejsou pohledávky uhra-
zeny, zasílá zákazníkům upomínky. Zároveň 
úzce spolupracuje s revizorkami pohledá-
vek, kterým pravidelně předává informace 
o dlužnících, kteří nezaplatili ani po druhé 
upomínce a předává jim seznam pohledávek 
k dalšímu řešení.

Tento proces se řídí jednotným pracovním 
postupem Vymáhání pohledávek ve skupině 
Veolia Voda. Na základě podkladů revizorky 
ve spolupráci s provozy dále zajišťují přerušo-
vání dodávky vody těm dlužníkům, se kterými 
se není možné dohodnout jiným způsobem. 
V roce 2011 došlo k přerušení dodávky vody 
z důvodu neplacení vodného v celkem 197 
případech. 
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Internetové stránky 

To, že se zákazníci zajímají o dění ve vodárně 
dokazuje statistika v návštěvnosti webových 
stránek www.svas.cz za rok 2011, kdy počet 
návštěv překročil 50 000, což je nárůst o 40 % 
oproti předcházejícímu roku. Zákazníci mají 
možnost se přes internetové rozhraní přihlá-
sit do svého profilu, kde mohou kontrolovat 
vyúčtování, platby apod. S pozitivním ohla-
sem mezi zákazníky se setkaly on-line infor-
mace o veškerých aktuálních událostech pro 
odběratele včetně přerušení dodávek vody či 
plánovaných odstávkách. 

Nestandardní výstavní síť

Neobvyklý pohled na odrazy ve vodě umož-
ňuje výstava fotografií pod názvem „Zrcadle-
ní“ autora Jiřího Pergla z Kladna, která je jara 
letošního roku zpřístupněna nejen zaměst-
nancům vodárny, ale i jejím zákazníkům. Již 
pátým rokem společnost využívá prostory
v administrativní budově jako netradiční 
výstavní síň.

V netradiční výstavní síni jste mohli za pět 
let její existence navštívit prostřednictvím 
fotografií exotickou Indii, pohlédnout do 
živočišné říše prostřednictvím makrofotogra-
fií, nahlédnout do podmořského světa a zažít 
nevšední dobrodružství v afrických národních 
parcích. Tato výstava fotografií představuje 
nekonečné množství kouzel, které voda doká-
že vytvořit. 

Komunikace s veřejností

Prostřednictvím tištěných i rozhlasových médií je veřejnost informována
o aktivitách společnosti, o kvalitě pitné vody, o procesu čištění odpadních vod 
a o jejích investičních záměrech, které probíhají ve spolupráci s vlastnickou 
společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (dále jen VKM). Pro zástupce obcí 
nacházejících se v jímacím území Mělnická Vrutice bylo v prosinci loňského 
roku opět připraveno tematické setkání v prostorách čerpací stanice v Měl-
nické Vrutici. Jedním z nosných témat setkání bylo seznámení se s aktuální 
situací v jímacím územím Mělnická Vrutice a Řepínský Důl včetně získání 
podrobných informací o dlouhodobém monitoringu tohoto území. Hlavním 
cílem setkání bylo zástupce obcí seznámit se zdroji, kvalitou a monitoringem 
vodních zdrojů v regionu společnosti a výhledem v oblasti zásobování pitnou 
vodou. Důležitým a nejvíce diskutovaným tématem byla ochrana životního 
prostředí v regionu a strategie společnosti v zásobování pitnou vodou.  

Koncem listopadu naši zaměstnanci i naši partneři z komunální sféry měli 
možnost neformálního setkání při divadelním představení v Divadle Bez 
zábradlí. Pokračuje se v cyklu Dní otevřených dveří, kde se široká veřejnost 
může seznámit s objekty společnosti, které nejsou po zbytek roku veřejnos-
ti přístupné. Tyto dny slouží k propagaci hlavní činnosti společnosti , kterou 
je výroba a dodávka pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. 
Dále se veřejnost mohla seznámit s prací centrálního dispečinku společnos-
ti. V rámci prohlídky čerpací stanice v Mělnické Vrutici byla návštěvníkům 
zpřístupněna strojovna čerpací stanice, akumulační nádrž a pro představu 
jeden jímaný zdroj.

Francouzské dny v Kladně

V pondělí 21. března byly již po šesté zahájeny Francouzské dny v Kladně 
za účasti primátora města Kladna Dana Jiránka a velvyslance Francouzské 
republiky v ČR  Pierra Lévyho.  Slavnostního zahájení se zúčastnila Eva Ku-
čerová, ředitelka komunikace a markentigu Veolia Eau Europe Continentale 
a generální ředitel SVAS Anatol Pšenička.  Oba měli možnost si pohovořit 
s Pierrem Levym a Marc Brudieux – atašé v oblasti francouzského jazyka. 
Organizátorem těchto dní je Francouzsko-Český klub Kladno, jehož aktivi-
ty SVAS již třetím rokem podporuje. Aktivní spolupráce vyvrcholuje vždy 
pétanquovým turnajem, který se pořádá vždy začátkem června. 



ODPOVĚDNOST

Společnost Středočeské vodárny, a.s. do své firemní strategie zahrnuje takové pracovní postupy, které jsou šetrné vůči 
životnímu prostředí a pomáhají zachovat a rozvíjet udržitelný rozvoj.

Všichni zaměstnanci se řídí ve vztahu ke své společnosti, zákazníkům i dodavatelům kodexem „Etika, přesvědčení
a odpovědnost“. 

Odpovědnost vůči zaměstnancům
a zákazníkům

21 



Zaměstnanci

K 31.12. 2011 měla společnost 429 zaměstnanců. 
Průměrný věk zaměstnanců v roce 2011 dosáhl 47 let.
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komunikace a k vytváření většího pocitu 
sounáležitosti zaměstnanců ke společnosti. 
Nezapomíná se ani na bývalé zaměstnance 
v seniorském věku, pro které bylo zorganizo-
váno předvánoční setkání v prostorách jejich 
bývalého zaměstnavatele na Kladně
a v Kralupech nad Vltavou.

Interní komunikace 

Základem úspěchu společnosti je spokojený zákazník. Aby zákazník od-
cházel skutečně spokojený, musí být spokojený zaměstnanec. Při vytvá-
ření harmonického pracovního prostředí hraje významnou úlohu interní 
komunikace. Důležitým zdrojem v interní komunikaci je intranet, kde jsou 
všichni zaměstnanci průběžně seznamováni s veškerými novinkami a 
aktualitami ve společnosti.

Dalším zdrojem informací o dění ve společnosti jsou nástěnky, které jsou 
určeny všem těm, kteří nemají možnost přístupu k elektronickému médiu. 
O dění v ostatních pobočkách v rámci skupiny Veolia Voda a Nadačního 
fondu Veolia jsou zaměstnanci společnosti informováni 4 x do roka pro-
střednictvím magazínu Voda je život.
V průběhu roku dochází k pravidelným setkáním vedení se zaměstnanci 
na všech stupních řízení.

Pro sportovně založené zaměstnance vedení společnosti pořádá každo-
ročně sportovní den, který hojně využívají rovněž nesportovci a rodinní 
příslušníci k vydatné podpoře sportovců k jejich lepším výkonům.  
Všechna tato neformální setkání pozitivně přispívají ke zlepšování interní 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců společnosti
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Sociální oblast

V roce 2011 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 vyplývajících
ze zákona. 

Společnost poskytuje zaměstnancům příspěvky na stravování, odměny
k životním a pracovním jubileím, příspěvky na rehabilitace, sport a kulturu 
a pro děti zaměstnanců příspěvky formou peněžních poukázek. V roce 
2011 se uskutečnilo předvánoční setkání s bývalými zaměstnanci. Jako 
každý rok byly poskytnuty prostředky na činnost odborových organizací. 

SVAS v rámci skupiny Veolia Voda a na základě smlouvy s mobilním ope-
rátorem Telefónica O2 poskytují svým zaměstnancům možnost využívat 
tzv. zaměstnanecké telefony. V rámci  této služby může každý zaměst-
nanec k telefonu registrovanému v databázi společnosti požádat o další, 
tzv. skupinovou registraci a připojit tak ke zvýhodněnému telefonnímu 
tarifu až tři rodinné příslušníky. Podmínky stanovuje vnitřní předpis 
společnosti.

Vzdělávání zaměstnanců  

Důležitou oblastí péče o lidské zdroje 
společnosti bylo i v tomto roce vzdělávání. 
V roce 2011 dosáhly náklady na vzdělávání 
1,529 milionu Kč. Z těchto nákladů činilo 
35 % na školení povinná ze zákona, 24 % 
na jazykové kurzy a zbývajících 41 % činily 
náklady na zvyšování odborné kvalifikace 
zaměstnanců.

Hlavním partnerem pro tuto oblast byl
i v tomto roce Institut environmentálních 
služeb, a.s. 
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Práce s mládeží

Podporujeme školní mládež ve vzdělávání 
Nezapomenout na školní mládež, podchytit a rozvíjet její zájem o nové informace, 
pomocí výukových pomůcek nenásilnou formou vzbudit v ní touhu něco dokázat je 
prvořadým zájmem naší společnosti. To vše lze postihnout prostřednictvím soutěží
o vodě a životním prostředí, které jsou každoročně připravovány jak pro žáky I. stupňů 
ve formě kreseb a vyprávění příběhů, tak pro žáky II. stupňů základních škol prostřed-
nictvím internetu. Výsledky ze soutěží ukazují, že děti dokáží získané znalosti velmi 
dobře využívat jak při soutěžích, tak i ve vyučovacích hodinách.

Školní mládež také velmi oceňuje exkurze, které se uskutečňují v průběhu školního 
roku zpravidla na centrálním dispečinku na Kladně, v místně příslušných čistírnách 
odpadních vod a na úpravně vody Klíčava. Se školami se úzce spolupracuje při různých 
akcích a v rámci vzdělávání jsou jim předávány odborné znalosti vybranými specialisty 
společnosti v rámci tematických přednášek o koloběhu vody a praktické zkušenosti 
týkající se výroby pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
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Nadační fond Veolia Voda 

Minigranty Veolia 2011

Dobré skutky jsou po zásluze oceněny - to vystihuje projekt „Minigranty 2011“, který již čtvrtým 
rokem připravil Nadační fond Veolia pro všechny zaměstnance z regionálních poboček, tedy
i ze SVAS V letošním roce byla rozdělena mezi projekty nominované zaměstnanci společnosti částka 
130 000 Kč. Finanční podporu dvakrát po 50 000 Kč, 23 000 Kč a 7 000 Kč od Nadačního fondu Ve-
olia – obdrželi zástupci Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí, dále Centrum služeb Slunce všem, 
Tělovýchovná jednota SK Běleč a Sbor dobrovolných hasičů Mlazice, Mělník. Nabídnout pomocnou 
ruku těm, kteří jí nejvíce potřebují, není cizí pro zaměstnance SVAS a Minigranty jsou příležitostí
pro všechny ty, kteří se ve volném čase nějak angažují anebo by rádi pomohli s podporou projektu,
o jehož potřebnosti a důvěryhodnosti jsou přesvědčeni.

A malá statistika na závěr: Projekt Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí, o.s. byl doporučen 
Miroslavem Živným, montérem vodovodů, projekt Centra služeb Slunce všem, o.p.s. předložila Jiřina 
Provalilová, technička, projekt Tělovýchovné jednoty SK Běleč doporučovala Jitka Jirásková Koug-
lová, odečítačka a 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Mlazice podporoval Karel Šulc, 
údržbář provozu kanalizace Mělník.

Minigranty svou podstatou přispívají k rozvoji českého firemního dobrovolnictví. Vytváří příležitost 
pro dobré skutky a radost ze sdílení, která k dobrovolnictví neodmyslitelně patří.



1 litr vody
v PET láhvi

1 litr vody
z kohoutku
v karafě

Emise CO2

Voda z kohoutku je 1000 x šetrnější
k našemu životnímu prostředí

0,000384 kg CO2

0,299 kg CO2

Zdroje informací: LCA nápojových obalů, projek Věda a výzkum,
MŽP, SP/II/2f1/16/07, Vyhodnocení hospodaření společností skupiny 
Veolia Voda ČR metodou uhlíkové stopy, 2010.

ve Stehlečevsi“ Sboru dobrovolných hasičů 
Stehelčeves doporučoval Pavel Pobříslo, 
manažer provozu kanalizace Kladno a Daniel 
Nývlt z útvaru obchodu a odbytu podporo-
val projekt „Zarybnění pstruhových revírů 
Vlíněves a Pšovka“ Českého rybářského svazu, 
místní organizace Mělník.

Evropský rok dobrovolnictví 2011

Rok 2011 byl ve znamení Evropského roku 
dobrovolnictví.  SVAS prokazují svoji sociální 
zodpovědnost prostřednictvím svých aktivit, 
např. v oblasti firemního dobrovolnictví. Cho-
pily se tak příležitosti nejen pomáhat penězi, 
jak se již stává zvykem, ale i prací svých za-
městnanců, např. při odstranění napadaných 
stromů a vegetace do potoka Pšovka
v obci a pod obcí Lhotka, napouštění zvěřních 
napajedel vodou v k.ú. Jenichov  nebo poskyt-
nutí upravených smrkových tyčí na opravu 
mysliveckých zařízení pro Myslivecká sdruže-
ní Lhotka – Střemy, Vysoká Libeň, Mělnické 
Vtelno.

Dobrovolnická činnost  zaměstnanců vodár-
ny v místě svého působení pomáhá nejen 
rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi vodárnou 
a místními neziskovými organizacemi, ale 
napomáhá i k rozšíření povědomí, že vodárny 
nejsou organizací, která se zabývá pouze svojí 
základní činností, a to vodou ve všech podo-
bách. 

Biogranty  2011   

Ve svém volném čase se věnuji přírodě a ještě mohu získat na podporu 
své aktivity finanční příspěvek.

Tak se dá výstižně přiblížit projekt „Biogranty 2011“, který již druhým 
rokem vyhlásila Veolia Voda pro všechny zaměstnance z regionálních 
poboček, tedy i ze SVAS Mezi vybrané projekty nominované zaměstnanci 
byla rozdělena finanční podpora 114 000 Kč, kdy rovným dílem po 25 000 Kč 
obdrželi zástupci Českého rybářského svazu, místní organizace Mělník a 
Myslivecké sdružení Pramínek Mělnické Vtelno, dále Občanské sdružení 
AVES se těšilo z finanční podpory 30 000 Kč a příspěvek ve výši 34 000 Kč 
udělal radost Sboru dobrovolných hasičů Stehelčeves. Zaměstnanci všech 
společností skupiny Veolia Voda v České republice, kteří pomáhají
v ekologické neziskové organizaci, patří k ochráncům přírody, skautům 
nebo jsou aktivní jako jednotlivci, měli možnost usilovat o finanční pod-
poru na realizaci nějakého veřejně prospěšného a ekologicky zaměřeného 
projektu s pozitivním dopadem na životní prostředí.

SVAS vždy důsledně podporují v rámci své činnosti ochranu životního 
prostředí a prostřednictvím soutěží pro školní mládež se snaží nenásilnou 
formou podpořit jejich znalosti o životním prostředí a ekologii. Je velmi 
pozitivní, že i zaměstnanci společnosti vnímají problematiku životního 
prostředí nejen v rámci svých pracovních povinností, ale i mimo zaměst-
nání a svojí mimopracovní činností se snaží podpořit zlepšování životního 
prostředí ve svém okolí.

A malá statistika na závěr: Mezi 31 projektů byla rozdělena částka 1 mili-
on Kč. Celkem 6 projektů zaslaných zaměstnanci SVAS usilovalo o finanční 
příspěvek v rámci Biograntů 2011. Mezi čtyři úspěšné projekty byla rozdě-
lena částka ve výši 114 000 Kč. 

Projekt „Pomáháme žábám“ Občanského sdružení AVES byl doporučen Ji-
řím Machem, vedoucím střediska dispečink, projekt Mysliveckého sdruže-
ní Pramínek Mělnické Vtelno s názvem „Likvidace černých skládek nebez-
pečného odpadu“ předložil Josef Chramosta, vedoucí střediska Mělnická 
Vrutice, projekt „Úprava a ozelenění pozemku kolem požární nádrže
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Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2011 pokračovala spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT). SVAS participovaly 
na několika projektech a výzkumech Ústavu technologie vody a prostředí jak v oblasti pitné, tak i odpadní vody. Dalším 
okruhem je spolupráce na aplikaci metody LCA v oblasti čistírenství (Metoda posuzování životního cyklu v čištění od-
padních vod). Spolupráce je zaštítěna VŠCHT, práce jsou vedeny Doc. Kočím.

Dále probíhala spolupráce na sledování kvality pitné vody v průběhu její dopravy ke spotřebitelům pomocí měření ob-
sahu BDOC (biologicky odstranitelný organický uhlík). Z této spolupráce vznikla na VŠCHT disertační práce. Pro potřeby 
diplomových prací se spolupracuje také s Akademií věd ČR. Ve spolupráci s VÚV TGM byla podána žádost o grant na 
Technologickou agenturu ČR (TAČR).

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

V návaznosti na schválený plán odpadového hospodářství původce jsou ve všech větších a středních objektech umístě-
ny kontejnery na separaci a recyklaci odpadů. Tento systém je stále rozšiřován a zdokonalován. 

Standardně funguje příjem odpadů cizích původců na ČOV Vrapice, ČOV Kralupy nad Vltavou a ČOV Mělník, který 
umožňuje na čistírnách likvidovat odpady, jež by jinak zatěžovaly životní prostředí skládkováním nebo neodbornou 
likvidací. Za rok 2011 bylo odebráno od cizích původců k využití přes 4 402 tun odpadů. Znatelný pokles oproti roku 
2010 je zapříčiněn uzavřením Povltavský tukových závodů v Nelahozevsi.

S ohledem na umístění přečerpací stanice OV v Neratovicích v zástavbě bylo provedeno opatření ke snížení zápachu 
- zakrytí  nátokových žlabů, lapáků písku a nátokové jímky. V roce 2011 byly vyměněny aerační elementy v regeneraci 
ČOV Vrapice a čerpadla v přečerpací stanici OV Bažantnice – obě výměny vedly ke snížení spotřeby elektrické energie.
V roce 2011 bylo nakoupeno 21 nových vozů, které nahradí 25 vozů s průměrným stářím 13 let a výrazně vyšší spotře-
bou pohonných hmot.



INOVACE

Společnost Středočeské vodárny, a.s. využívá všech možností, jak pomocí inovací zařízení
i pracovních postupů stále zvyšovat výkonnost, kvalitu a efektivitu ve všech svých 
činnostech. 

NOVINKY, OBNOVITELNÉ ZDROJE
REKONSTRUKCE, TECHNICKÁ VYLEPŠENÍ
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Inovace informačních technologií

V roce 2011 byly v oblasti IT realizovány nové důležité 
projekty jak v oblasti technického rozvoje, tak i v oblastech 
aplikačního prostředí. V rámci technického rozvoje pokra-
čovaly práce na rozvoji počítačové sítě SVAS. Do jednotné 
datové sítě skupiny Veolia Voda byla připojena nová lokalita 
ZV Odolena Voda a telekomunikační síť pobočky Kladno 
jednotného Call Centra skupiny Veolia Voda. Byl dokončen 
projekt instalace optických tras páteřní počítačové sítě SVAS 
v areálu Kladno. Nová páteřní síť umožnila propojení pro-
vozních objektů pomocí technologií s přenosovou rychlostí
1Gbps a propojení dislokovaných serveroven na rychlosti 
10Gbps. V rámci snižování nákladů na provoz serverové in-
frastruktury  byla provedena další etapa v projektu postup-
né virtualizace provozovaných zařízení.

V oblasti aplikační byl realizován projekt přepojení elek-
tronického poštovního serveru SVAS na centrální poštovní 
server skupiny Veolia Voda. Toto centralizované řešení 
přineslo hlavně zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti celého 
elektronického poštovního systému. 

Dalším projektem v této oblasti byla implementace pro-
středí pro zpracování elektronických faktur ČEZ v energe-
tickém systému Agenda VaK a v ekonomickém a finančním 
systému Helios Green. Dále pokračovaly práce na projektu 
implementace Technického informačního systému, které 
byly zahájeny v roce 2010. V systému, který pokrývá oblast 
technicko - dokumentačních a provozně - technických čin-
ností spojených s evidencí, plánováním a údržbou provo-
zovaných zařízení byly dokončeny implementační práce a 
dále bylo zprovozněno propojení se systémy ZIS a GIS a byl 
zahájen testovací provoz.

V oblasti systémových aplikací byly prováděny především 
úpravy v zabezpečení počítačové sítě a správy dat. V rámci 
kontroly zabezpečení počítačové sítě probíhalo pravidelné 
externí testování zranitelnosti počítačové sítě penetračními 
testy pomocí zařízení QualysGuard.



Díky moderní diagnostické technice a použí-
vání zařízení pro preventivní kontrolu sítě se 
stále daří sledovat vývoj skrytých úniků vody 
na síti a včas identifikovat případné havarijní 
stavy způsobené ať už stářím materiálu nebo 
povětrnostními podmínkami.  

V problematických lokalitách se nadále
s úspěchem osazovaly dočasné bateriové 
telemetrické stanice. Pro tyto stanice není 
potřeba zřizovat časově i finančně nákladnou 
přípojku elektrické energie. I když se jedná
o přenos z bateriových stanic, je tento přenos 
v pohledu na přenášená data rovnocenný 
s přenášenými daty z objektů s elektrickou 
přípojkou. I díky této činnosti došlo opět
ke snížení úrovně ztrát ve vodovodní síti.

Vzniklé poruchy na vodovodní či kanalizační 
síti jsou okamžitě po jejich zjištění zazname-
nány na dispečinku a informace jsou obra-
tem předány příslušným provozům k řešení. 

Inovace v oblasti snižování ztrát vody

Na sklonku roku 2010 byl za výhodnou cenu zakoupen měřící vůz, který 
je kompletně vybaven nejmodernější diagnostickou technikou včetně 
pomocného technického vybavení. Díky tomuto nákupu se v roce 2011 
podařilo zkvalitnit a zpřesnit práce celé diagnostické skupiny, což má 
nemalý pozitivní vliv při lokalizaci poruch a jejich následné opravě.

S rozvojem a modernizaci informační techniky,  spolu se vzděláváním 
specialistů pro diagnostiku sítě, se pokračuje v rozdělování vybraných 
bilančních oblastí. Jejich optimalizací, směřující k přesnější identifikaci 
skrytých úniků na vodovodní síti, se daří odstraňovat malé dlouhodobé 
skryté poruchy. 

K tomuto trendu přispívá zpřesňující se systém GIS, ve kterém je možné 
sledovat dlouhodobý vývoj v oblasti poruchovosti řadů a na základě těch-
to skutečností sledovat objektivní vyhodnocení k následnému výběru 
řadů určených pro celkovou rekonstrukci.

Dále se v roce 2011 podařilo rozpracovat nový program, který by měl do 
budoucna přispět k dalšímu zpřesnění lokalit s nadměrným ukazatelem 
vody nefakturované.   

Byla vybudována nová distriktní pásma s možností osazování záznamo-
vého zařízení, která slouží nejen pro  kontrolu  stavu sítě, ale také
k uzavírání menších celků a tím i menšímu omezení zásobování obyvatel 
pitnou vodou. 
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Inovace v oblasti odvádění a 
čištění odpadních vod

Při provozování ČOV jsou postupně realizová-
na technologická a procesní opatření směřu-
jící ke  zvyšování efektivity čištění odpadních 
vod. V roce 2011 byly tyto činnosti zaměřeny 
především na optimalizaci dávkování poly-
merních/koagulačních činidel, optimalizaci 
technologií na odstraňování fosforu nově 
instalovaných na některých ČOV, optimaliza-
ce aeračních cyklů a funkce kalového hospo-
dářství.

V druhé polovině roku 2011 byla započata 
rekonstrukce ČOV Kačice, která umožní na 
ČOV plnění přísnějších limitů na vyšší kvalitu 
vyčištěné vody. Ke konci roku byly provedeny 
úpravy na ČOV Vrapice tak aby bylo možno 
překlenout období do zahájení plánované 
rekonstrukce.

ISO

Rok 2011 byl ve SVAS důležitým mezníkem
v oblasti ISO. Poprvé proběhl dozorový audit
i v novém provozu Slaný, který se stal součás-
tí společnosti Středočeské vodárny, a.s.
Výsledek dozorového auditu potvrdil, že 
společnost splňuje podmínky a kritéria podle 
specifikace ČSN EN ISO 14001:2005 - en-
vironmentální management,  ČSN EN ISO 
9001:2009 – management jakosti a ČSN 
OHSAS 18001:2008 – řízení bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.

Inovace v oblasti výroby a distribuce vody

Na technologicky nejnáročnějším objektu provozu Dálkovod ÚV Klíčava 
byly v roce 2011 v rámci zefektivnění výroby vody realizovány dílčí úpravy 
technologických celků - oprava ostění usazovací nádrže koagulantu
v sekci prvního stupně úpravy vody a obměna filtrační náplně u dvojice 
vybraných filtrů v sekci druhého stupně úpravy vody. Dále zde došlo
k obměně dvou kusů zastaralých ponorných čerpadel určených pro praní 
pískových filtrů a k obměně dosluhujícího ponorného čerpadla
s výtlakem H = 210 m pro čerpání pitné vody do centrálního vodojemu 
klíčavské soustavy ZV Vápenec.

Inovačních změn doznaly i analyzátory stanovených veličin v rámci zajiš-
tění požadované kvality ve výrobě vody (periodická obměna dosluhujících 
měřících senzorů). 

V minulém roce byl také na tomto objektu odstartován proces obměny 
zkorodovaných ocelových  trubních rozvodů za nerezové - obměna potru-
bí pracího vzduchu, výtlaků od dmychadel a nátokové potrubí na kalová 
pole. Na  nejvýznamnějším zdroji pitné vody Řepínský důl došlo stejně 
jako v minulých letech k částečné obměně ponorné čerpací techniky za 
efektivnější a ekonomičtější. Lokálních pozitivních změn v rámci auto-
matických čerpacích stanic doznala i distribuční síť. Příkladem je obměna 
čerpací techniky na objektech ATS Tuchlovice Hradčany a ATS Cvrčovice 
HTP.

Pravidelná a periodická  obměna regulačních ventilů se stala každoroční 
samozřejmou záležitostí. Stejně jako v minulých letech byly i v roce 2011 
obměněny desítky těchto zařízení.

Automatický systém řízení, kontroly a zabezpečení (dálkové přenosy) se
v daném roce rozšířil o dalších 25 objektů.

V prameništi Mělnická Vrutice - Řepínský důl byly osazeny dva transfor-
mátory ve venkovním suchém epoxidovém provedení, které jsou šetrné
k životnímu prostředí a neobsahují žádné olejové ani jiné tekuté náplně. 



Finanční část
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Finanční situace společnosti

Finanční situace společnosti v roce 2011 byla zcela stabilní, společnost byla likvidní a  schopna v řádných termínech plnit veškeré své 
závazky. Společnost vykázala k 31. 12. 2011 hospodářský výsledek po zdanění  71 240 tis. Kč při výkonech 884 219 tis. Kč. 

Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni:

V období od 31. 12. 2011 až do dnešního dne – 28. 2. 2012 – nedošlo v organizaci Středočeské vodárny, a.s. k žádným významným 
skutečnostem, které by mohly ovlivnit účetní závěrku roku 2011.

ROZVAHA

 AKTIVA  ( v tis. Kč) 2011 2010

 Aktiva celkem 439 021 381 573

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek 49 284 48 225

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 392 8 067

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 39702 37 968

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 2 190 2 190

C. Oběžná aktiva 336 031 276 357

C.I. Zásoby 5 735 8 593

C.II. Dlouhodobé pohledávky 743 743

C.III. Krátkodobé pohledávky 328 541 264 566

C.IV. Finanční majetek 1 012 2 455

D. Časové rozlišení 53 706 56 991

PASIVA  ( v tis. Kč) 2011 2010

 Pasiva celkem 439 021 381 573

A. Vlastní kapitál 180 545 148 805

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 108 105 75 090

A.V. Hospodářský výsledek běžného úč. období 71 240 72 515

B. Cizí zdroje 254 580 231 446

B.I. Rezervy 2 834 2 492

B.II. Dlouhodobé závazky 1 382 1 065

B.III. Krátkodobé závazky 190 364 152 889

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 60 000 75 000

C. Časové rozlišení 3 896 1 322
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

  ( v tis. Kč) 2011 2010

II. Výkony 884 219 854 706

B. Výkonová spotřeba 545 251 531 963

x Přidaná hodnota 338 968 322 743

C. Osobní náklady 193 119 187 961

D. Daně a poplatky 31 466 32 060

E. Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku 12 582 10 579

III. Tržby z prodeje dlouhodobého  majetku a materiálu 5 071 4 842

F. Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a mater. 4 075 3 851

G. Změna stavu rezerv a opravných položek provoz 4 017 -1 755

IV. Ostatní provozní výnosy 885 1 374

H. Ostatní provozní náklady 2 174 1 772

# Provozní výsledek hospodaření 97 491 94 491

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 90 93

X. Výnosové úroky 102 63

N. Nákladové úroky 1 180 1 560

XI. Ostatní finanční výnosy 15 115

O. Ostatní finanční náklady 5 402 3 926

# Finanční výsledek hospodaření -6 375 -5 215

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 19 876 16 761

Q.1. Splatná 19 559 17 151

    2. Odložená 317 -390

### Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění 71 240 72 515

 ### Výsledek hospodaření před zdaněním 91 116 89 276



Výrok auditora
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Vážení akcionáři, 
dovolte, abych Vás v souladu s platnými stanovami 
společnosti Středočeské vodárny, a.s. seznámil se zá-
věrečnou zprávou o činnosti dozorčí rady za rok 2011. 
V uvedeném časovém rozmezí dozorčí rada průběžně 
prováděla kontrolu a hodnocení hospodářské a finanční 
činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, jejích 
závazků a pohledávek a celkové plnění hospodářských 
ukazatelů společnosti. Dozorčí rada dále přezkoumala 
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a neměla 
k ní žádné výhrady. Dozorčí rada konstatuje, že za celé 
sledované období neshledala ve výkonu působnosti 
představenstva a v uskutečňování podnikatelské činnos-
ti společnosti žádné pochybení nebo nedostatky. 
Dozorčí rada pracovala k 31. 12. 2011 v následujícím 
složení:
Ing. Dan Jiránek, předseda dozorčí rady
Ing. Ivana Řápková, 1. místopředseda dozorčí rady 
PaedDr. Zdeněk Koudelka, 2. místopředseda dozorčí rady
Philippe Guitard, člen dozorčí rady
Hana Moudrá, člen dozorčí rady
Libor Lesák, člen dozorčí rady
Ing. Marie Večeřová, člen dozorčí rady
Jiřina Provalilová, člen dozorčí rady
František Vaňura, člen dozorčí rady

Za člena dozorčí rady byl dne 29. dubna 2011 za Františ-
ka Kyllara zvolen Libor Lesák.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku pro rok 
2011 a ztotožnila se závěry auditorské zprávy auditora 
KPMG Česká Republika, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřež-
ní 648/1a, 182 00, ze které vyplývá, že účetní závěrka 
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Středočeské vodárny, a.s. k 31. prosinci 2011, a nákladů, 
výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2011 v sou-
ladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada souhla-
sila s návrhem představenstva společnosti na rozdělení 
zisku za rok 2011.

V Kladně, duben 2012 

za dozorčí radu

Ing. Dan Jiránek, v.r.
předseda dozorčí rady 



KONTAKTY

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

Zákaznická linka: 840 121 121

E-mail: info@svas.cz

Internet: www.svas.cz
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MIX
From responsible 

sources

FSC® C101533

Olin papír je vyráběn výrobním 
procesem, který je šetrný
k životnímu prostředí s využitím 
celulózy.

Olin je prémiový nenatíraný papír, 
odstín Absolute white (vysoce bílá).

Olin Regular a Smooth jsou 
vyráběny ze 100% ECF 
(Elementary Chlorine Free) 
buničiny. 




























































































