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Základní údaje

  OBCHODNÍ FIRMA:  Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

  DATUM VZNIKU:  1. 4. 1998

  VZNIK:  Akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace je právním 
 nástupcem státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace 
 a vodní toky v rozsahu, který je dán privatizačním projektem.

  PRÁVNÍ FORMA:  Akciová společnost  

  SÍDLO SPOLEČNOSTI:  Pařížská 11, Praha 1

  IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  25656635

  ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:  483 288 tis. Kč

  AKCIONÁŘ: VEOLIA VODA S.A. 100 %

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Klíčové údaje

Obrat společnosti: 5,86 mld. Kč

Hospodářský výsledek: 429 563 tis. Kč

Počet zásobovaných obyvatel: 1,24 mil.
v Praze a 200 tis. obyvatel 
Středočeského kraje a kraje Vysočina

Počet zaměstnanců: 979

Výroba vody celkem 114 520 tis. m3, 
z toho 100 181 tis. m3 pitné vody z PVK, 
903 tis. m3 průmyslové vody
a 13 436 tis. m3 převzaté pitné vody 
od Želivské provozní s.r.o. (od 6. 11. 2013)

Množství vyčištěné odpadní vody 
celkem: 135 892 tis. m3

Délka provozované vodovodní sítě včetně 
přípojek: 4 279 km

Délka provozované kanalizační sítě 
včetně přípojek: 4 591 km

Počet smluvních zákazníků: 87 614

  Povodeň v červnu
Začátkem června postihla velkou část Čech povodeň, která 
se nevyhnula ani Praze. Dlouhotrvající vydatné srážky měly 
vliv na malé vodní toky v Praze, jako je Botič a Rokytka, které 
zaplavily některé části hlavního města. Došlo k přetížení vnitř-
ního stokového systému srážkovou a balastní vodou. Stokový 
systém nebyl ohrožen pouze zpětným vzdutím Vltavy, ale 
právě srážkovými vodami. Povodně se dotkly i úpraven vody
a průmyslového vodovodu. Během povodní sice nebyl zapla-
ven areál Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), avšak
k přelití ochranných hrází chybělo jen asi 50 cm. ÚČOV praco-
vala po celou dobu povodně naplno v souladu s Povodňovým 
plánem. Zaplaveny byly dvě pobočné čistírny odpadních vod – 
Uhříněves-Dubeč a Kolovraty a 31 čerpacích stanic odpadních 
vod.
Povodně roku 2013 prověřily systém protipovodňové ochrany 
Prahy, ale také tým PVK. Přes náročnost situace a díky obrov-
skému nasazení zaměstnanců se podařilo ochránit majetek
a zdraví Pražanů.

  Nové logo PVK 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) se rozhodly vytvo-
řit a používat vlastní logo. Dosud PVK používaly logo svého 
akcionáře – společnosti Veolia Voda. Nové logo PVK se začalo 
postupně objevovat na tiskovinách, fakturách, autech od září 
2013 s cílem srozumitelněji prezentovat dodavatele vodohos-
podářských služeb v Praze.

  100 let vodárny Káraný
V září 2013 si společnost PVK připomněla 100. výročí uvedení 
do provozu vodárny Káraný. Slavnostního setkání se zúčastnili 
zástupci PVK, společností Pražská vodohospodářská společ-
nost, Saint – Gobain PAM CZ, hlavního města Praha, Zdroj 
pitné vody Káraný, Hydroprojekt, Česká voda – Czech Water, 
médií a další. Vodárna byla postavena v letech 1906 – 1912,
v roce 1913 byla ve zkušebním provozu. 

Důležité události
roku 2013
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Organizační struktura
k 31. 12. 2013

Úsek
technického ředitele

Úsek
 personálního ředitele

Personální útvar

Operativní útvar  TŘ

Útvar kontroly kvality vody

Útvar technické podpory
a metrologie

Útvar podpory výroby

Operativní útvar  PŘ

Útvar komunikace a 
marketingu

Útvar developmentu, 
reportingu a auditu

Útvar správy

Útvar public relations

Právní útvar

Útvar IT

Operativní útvar GŘ
Operativní útvar ŘKM

Útvar rozvojeOperativní útvar ŘS

Útvary přímo řízené GŘ  Úsek ředitele komunikace
a marketingu 

Úsek pro strategii

Útvar financí

Útvar plánování, cen 
a kontrolingu

Operativní útvar FOŘ

Provoz ÚV

Centrální dispečink

Útvar stokové sítě

Operativní útvar PrŘ

Provoz sítě - oblast 1 Provoz sítě - oblast 2

Provoz sítě - oblast 3Provoz ÚČOVÚtvar nákupu a logistiky

Zákaznický útvar - back office

Zákaznický útvar - front office

Úsek
provozního ředitele

Provoz ČS a PČOV

Generální ředitel

Úsek finančního
a obchodního ředitele

Útvar bezpečnosti
a krizového řízení

Provoz doprava
a mechanizace

Útvar outsourcingových
projektů

  Změny v provozování ÚV
Listopad přinesl významnou změnu v systému zásobování obyvatel Prahy 
pitnou vodou. Dne 6. listopadu skončila 15letá smlouva, na jejímž základě 
PVK provozovaly úpravnu vody Želivka  a úpravnu vody Sojovice v Káraném. 
Téhož dne byla podepsaná smlouva mezi PVK, Pražskou vodohospodářskou 
společností a.s. (PVS) a novými provozovateli úpraven – Želivskou provozní, 
a.s. a Vodárnou Káraný, a.s. Podle této smlouvy bude od provozovatelů úpra-
ven nakupovat vodu společnost PVS a dál ji prodávat společnosti PVK. PVK 
bude vodu distribuovat koncovým spotřebitelům. 
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Editorial předsedy
představenstva

Dámy a pánové,

rok 2013 přinesl řadu výzev, kterým musela společnost Pražské vodo-
vody a kanalizace, a.s., čelit. Prahu opět zasáhly silné povodně, které 
způsobily značné škody na kanalizačním systému, do pohybu se dal 
projekt výstavby nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod, 
ve společnosti proběhlo několik organizačních změn včetně změny na 
pozici generálního ředitele, změnili jsme logo a zahájili jsme řadu dů-
ležitých a zajímavých projektů. Právě k těmto projektům se upírá naše 
pozornost do roku 2014, protože od nich očekáváme, že posunou naši 
společnost opět dál. 

Rok 2013 nám přinesl určité zklamání v podobě ukončení provozování 
úpravny vody Želivka, kde po dvanácti letech skončila naše provo-
zovatelská smlouva. Konec smlouvy znamenal, že došlo k roztržení 
logického a funkčního celku vodohospodářské struktury a jasně se 
ukazuje, že politické zájmy nejsou vždy totožné se zájmem o efektivní 
a optimalizovaný provoz. Chci, aby jasně zaznělo, že tento krok nebu-
de mít žádný dopad na naši výkonnost, a to jak finanční
tak i technickoprovozní. 

Velmi dobře se společnosti dařilo v oblasti externích výkonů. Podařilo 
se nám získat několik dalších zákazníků v průmyslové sféře a rovněž 
se rozšířil náš referenční projekt se společností ČEZ. Tyto úspěchy jsou 
jasným signálem, že máme zákazníkům co nabídnout 
a že ve svém oboru představujeme špičku. 

Díky PVK se Praha zapojila do Klubu velkých měst, která chtějí sdílet své 
zkušenosti v oblasti vodohospodářství. V roce 2013 se uskutečnila se-
tkání zástupců měst tohoto VIP klubu za účasti zástupců Prahy a PVK. 

Naše společnost zaměřuje rovněž své úsilí na ochranu životního pro-
středí. Společnost i zaměstnanci PVK dodržují tzv. Ekologický kodex, 
který stanovuje zásady interního ekologicky odpovědného chování. 

Kodex zahrnuje především oblast 
třídění odpadů, efektivní cestová-
ní a spotřebu vody a elektřiny či 
tisk dokumentů. PVK plní veškerá 
legislativní opatření týkající se 
ekologie a podporuje i řadu eko-
logických projektů. Díky smyslu 
pro odpovědnost, rovnoprávnost 
a solidaritu v naší činnosti a díky 
vzdělávacím i nadačním aktivi-
tám dokázala společnost udržet 
rovnováhu nezbytnou pro zajiště-
ní naší budoucnosti. 

Pro úspěšnou budoucnost bude 
nutné využít všechny příležitosti 
k dalšímu rozvoji, což bude vyža-
dovat zvýšené úsilí každého 
z nás. Dovolte mi, abych podě-
koval všem za vykonanou práci 
a úsilí vynaložené ke splnění 
stanovených úkolů.

Philippe Guitard
předseda představenstva PVK,

ředitel Veolia Eau pro Evropu
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  VÝROBA VODY

PVK zásobují pitnou vodou 1,24 mil. obyvatel hl. m. Prahy a dalších cca 200 
tis. obyvatel Středočeského kraje a kraje Vysočina. Výrobu vody po většinu 
roku zajišťovaly úpravny vody Želivka a Káraný. Od 6. 11. 2013 provozuje ÚV 
Želivka (a vodojem Jesenice) nově vzniklá společnost Želivská provozní, s.r.o. 
a zdroje umělé infiltrace ÚV Káraný (Sojovice) provozuje společnost Vodárna 
Káraný, a.s
Podolí je od roku 2002 jen rezervním zdrojem pro případ poruch na dalších 
úpravnách. 

Výroba vody v roce 2013 (v m3)
v m3

Úpravna vody Želivka 71 766 991

Úpravna vody Káraný 28 414 363

Úpravna vody Podolí 0

Pitná voda celkem 100 181 354

Průmyslový vodovod 902 575

Celková výroba PVK 101 083 929

Převzatá voda 13 435 610

Celková výroba vody vč. 
vody převzaté z ÚV Želivka 114 519 539

Naše služby
Zajišťujeme pro své zákazníky
komplexní servis

PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI, 

INOVACE, 
ODPOVĚDNOST, 

SOLIDARITA
A VÝKONNOST

MANAGEMENT 
RIZIK  A NOVÁ 

OPATŘENÍ 
PRO SNÍŽENÍ 
VYBRANÝCH 

VÝZNAMNÝCH 
RIZIK

PVK jsou stabilní firmou s dlouho-
letou tradicí. Zajišťují spolehlivé 
dodávky vody a odkanalizování 
a čištění odpadních vod v hlavním 
městě Praze. Vedle své hlavní čin-
nosti poskytuje společnost svým 
zákazníkům řadu doplňkových 
služeb, např. laboratorní analýzy, 
realizaci přípojek, průzkum a mě-
ření na stokové síti, deratizaci atd.

PVK se snaží co nejlépe uspokojo-
vat požadavky svých zákazníků
a jako člen skupiny Veolia Voda se 
hlásí k těmto hodnotám: Přístup 
k zákazníkovi, inovace, odpověd-
nost, solidarita a výkonnost. 

Ve společnosti se v listopadu 2013 
uskutečnil kontrolní audit inte-
grovaného systému řízení dle ČSN 
ISO 9001, ČSN OHSAS 18001
a ČSN ISO 14001 a nebyl právě 
jednoduchý. Přesto auditoři v 
závěru konstatovali, že neshledali 
žádné nedostatky a že zaměst-
nanci mají vysokou odbornou 
kvalifikaci i znalost požadavků
na EMS, ale i BOZP. Společnost 
rovněž zavedla management rizik 
a v roce 2013 zmapovala
a zavedla nová opatření pro sníže-
ní vybraných významných rizik.

8

V roce 2013 bylo v PVK 
vyrobeno celkem 
101 084 tis. m3 vody. 
Z tohoto množství bylo 
100 181 tis. m3 pitné vody 
(tj. 99,1 %) a 903 tis. m3 
užitkové vody (tj. 0,9 %). 
Celková výroba vody včet-
ně vody převzaté činila 
114 520 tis. m3.



Hospodaření s vodou v letech 2008 – 2013 (v tis. m3), 
pitná + průmyslový vodovod

  V meziročním porovnání dochází ke stálému poklesu výroby a spotřeby 
vody v Praze.
Navíc v důsledku oddělení úpravny vody Želivka a Sojovice dochází od 6. 11. 
2013 k vlastní výrobě pouze na úpravně vody Káraný. Z úpravny vody Želivka 
a Sojovice je voda nakupována – ve výkazech se tak nově objevuje kategorie 
vody převzaté.

Podíl pitné vody v roce 2013 
v jednotlivých úpravnách 
vody

ÚV Želivka - 71,6 %

ÚV Káraný - 28,4 %

Celková výroba vody v letech 2008 - 2013 v tis. m3

2008 126 515

2009 124 045

2010 122 566

2011 119 050

2012 118 997

2013 101 084

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Výroba celkem 126 515 124 045 122 566 119 050 118 997 101 084

Voda předaná 16 525 16 327 15 827 16 135 16 686 15 159

Voda převzatá 0 0 0 0 0 13 436

Voda k realizaci 109 990 107 719 106 738 102 915 102 311 99 361

Voda fakturovaná 85 964 83 845 82 517 80 257 79 528 78 248

Voda nefakturovaná 24 026 23 873 24 221 22 659 22 783 21 113

Procento ztrát
z vody k realizaci 20,84 20,99 21,62 21,13 21,27 20,34

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
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Průměrná spotřeba vody na osobu a den v Praze v roce 2013 byla 111 litrů.

voda 
převzatá
13 436Celkem vyrobeno 114 520 tis. m3 vody



Délka vodovodní sítě 3 496 km

Délka přípojek 783 km

Počet vodovodních přípojek 110 781

Počet vodoměrů 111 883

Počet vodojemů 68

Objem vodojemů 746 404 m3

Počet čerpacích stanic 49

  Vodoměry 
K 31. 12. 2013 bylo osazeno celkem 109 439 vodoměrů, kterými se měří 
spotřeba pitné vody. U 2300 ks vodoměrů je zaveden dálkový odečet stavu 
počítadla vodoměru v systému walk-by. 
Systém „Walk-by“ zajišťuje  odečet vodoměrů v nebezpečných šachtách
a u vybraných velkoproducentů. Tento postup se uplatňuje všude tam, kde je 
neúnosné riziko poškození zdraví zaměstnanců. 
U 183 ks fakturačních vodoměrů je dálkový odečet realizován prostřednic-
tvím systému VEOLIA SMART (přenos stavu počítadla prostřednictvím pevné 
sítě do webové aplikace PVK). 
Odečet stavu měřidla se prostřednictvím bezdrátové komunikace přenáší
do tzv. koncentrátoru, odkud pak veškerá data směřují prostřednictvím inter-
netu přímo ke konečnému uživateli. Odečet se provádí on-line a data jsou 
ukládána na server a ihned prezentována ve webovém prostředí přístupném 
na adrese www.merenispotreby.pvk.cz.
Dálkové odečty pomocí radiového signálu přinášejí uživatelský komfort
a nižší náklady na odečet, ale také možnost sledovat spotřebu vody on-line 
a včas odhalit nefunkční měřidla. Jsou také zárukou přesnosti. U dálkových 
odečtů PVK spolupracují se společnostmi: Pražská teplárenská, a.s., Pražská 
plynárenská, a.s. a PRE měření.

V roce 2013 bylo vyměněno celkem 19 540 kusů vodoměrů, především 
proto, že uplynula doba platnosti jejich ověření. U externího dodavatele pak 
byly zajištěny opravy a ověření 8 604 ks vodoměrů a 1 149 úředních přezkou-
šení vodoměrů. 

  Ztráty vody
Vývoj ztrát vody byl v posledním 
roce příznivý. Dobrý výsledek 
ovlivnily také příznivé klimatické 
podmínky v zimním období 2013, 
kdy byl nižší počet tekoucích ha-
várií oproti roku 2012. Ztráty vody 
se podařilo snížit z 21,27 %
na 20,34 %.
K jejich snížení přispívá také 
pravidelná diagnostika  vodovodní 
sítě. V roce 2013 bylo preventivně 
prověřeno 2 774 km a nalezeno 
306 skrytých úniků vody. 

Vývoj % ztrát vody
v letech 2000 až 2013

2000 34,17

2005 25,78

2010 21,62

2011 21,13

2012 21,27

2013 20,34
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  Havárie na vodovodní síti 2013

V roce 2013 společnost řešila celkem 4 717 havárií vodovodní sítě, což je
o 210 (4,7 %) více než v roce 2012. 
Průměrná doba přerušení dodávky jednou havárií i přes nárůst počtu havárií 
výrazně poklesla na 7 hodin a 56 minut. V roce 2012 to bylo 10 hodin a 39 
minut, takže v roce 2013 se doba přerušení dodávky snížila o 2 hodiny a 43 
minut proti předchozímu roku. Byl tak   minimalizován přímý dopad havárií 
na odběratele.

Vývoj počtu odstraněných havárií na vodovodní síti 
v letech 2008 – 2013

2008 4 996

2009 4 377

2010 3 960

2011 4 309

2012 4 507

2013 4 717

V rozdělení na havárie trubní sítě 
(řady a přípojky) a ostatní havárie 
(zejména armatury a další zaříze-
ní) bylo v roce 2013 vyřešeno
1 885 havárií vodovodních řadů
a přípojek a 2 832 havárií ostat-
ních zařízení.
Z celkového počtu havárií bylo 94 
havárií 1. kategorie (stejně jako 
v roce 2012), což jsou havárie, 
při nichž je přerušeno zásobování 
pro více než 1 000 obyvatel, pří-
padně mají dopad na zdravotnická 
zařízení či jiné významné objekty, 
190 havárií 2. kategorie (pokles 
o 53 havárií, tj. 21,8 %) a 4 433 
havárií 3. kategorie (nárůst o 263 
havárií, tj. 6,3 %). 
Nejčastější příčinou havárií byla 
koroze materiálu – 3 431 havárií 
a dále pohyb půdy – 984 havárií. 
Tyto dva důvody se podílely
na havárii u 93,6 % případů. 
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  ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Celková délka stokové sítě 3 637 km

Délka kanalizačních přípojek 954 km

Počet kanalizačních přípojek 117 733

Počet provozovaných čerpacích stanic 313

Počet zařízení na čištění odpadních vod 20 pobočných ČOV + ÚČOV

Na stokovou síť  bylo v Praze v roce 2013 napojeno 1,22 mil. obyvatel. Její 
celková délka včetně kanalizačních přípojek činí 4 591 km. V centrální části 
města je vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody 
společně s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). 
Oddílný systém v okrajových částech Prahy odvádí dešťové vody zvlášť.
PVK provozovala v roce 2013 vedle ÚČOV dalších 20 pobočných čistíren 
odpadních vod: Březiněves, Horní Počernice - Čertousy, Dolní Chabry, Holyně, 
Kbely, Koloděje, Kolovraty, Klánovice, Královice, Lochkov, Miškovice, Nebuši-
ce, Nedvězí, Sobín, Svépravice, Uhříněves - Dubeč, Újezd nad Lesy, Újezd
u Průhonic, Vinoř, Zbraslav.

Množství čištěných odpadních vod na ÚČOV a PČOV 
v letech 2008 až 2013 v tis. m3

Podíl čištěných 
odpadních vod
v roce 2013

V roce 2013 PVK vyčistily celkem 
135 892 tis. m3 odpadní vody, což 
je o 14 649 tis. m3 (10,8 %) více než 
v předchozím roce. Růst objemu 
odpadní vody byl následkem větší-
ho množství dešťových srážek. 
Převážnou většinu odpadní vody,
a to 92,2 % vyčistila ÚČOV, zbý-
vající část, 7,8 % pobočné čistírny 
odpadních vod. 
Největším provozním problémem 
ÚČOV v roce 2013 byla červnová 
povodeň, kdy k přelití ochranných 
hrází říční vodou a zatopení ÚČOV 
chybělo cca 50 cm. Naštěstí
k tomu nedošlo a ÚČOV pracovala 
po celou dobu povodně naplno
v souladu s Povodňovým plánem. 
Udržení provozu za povodně si 
však vyžádalo velké úsilí všech 
pracovníků.
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2008 112 566

2009 115 185

2010 125 467

2011 119 568

2012 112 921

2013 125 342

Množství vyčištěné odpadní 
vody v roce 2013 v m3

ÚČOV 125 342 044

PČOV 10 549 562

CELKEM 135 891 606

ÚČOV - 92,2 %

PČOV - 7,8 %

7 442

8 009

10 399

9 788

8 321

10 550



  Havárie na stokové
síti - 2013
V roce 2013 PVK řešily celkem
3 440 havárií stokové sítě, což je 
o 339 (15,6 %) méně než v před-
chozím roce.  Více než polovinu 
z celkového počtu tvořily havárie 
přípojek.
Z celkového počtu 3 440 havárií 
stokové sítě bylo 2 590 (75,29 %) 
ucpávek a také bylo nutné řešit 
náhradu 325 chybějících či poško-
zených poklopů (9,45 %). 
Mezi další příčiny havárií patřila 
deformace trouby, destrukce, 
poškozené zdivo stěn, praskliny, 
mechanické poškození aj.

Počet havárií stokové 
sítě podle havarovaného 

zařízení v roce 2013
Typ zařízení Počet havárií %

Stoky 780 22,67

Přípojky 1 845 53,63

Šachty, komory, nádrže, 
spadiště

620 18,02

Ostatní 195 5,67

Celkem 3 440 100,00

  Havárie technologie
Počet havárií technologií v posled-
ních letech vzrůstá. V roce 2013 
PVK řešily 1 037 havárií technolo-
gie, což je o 115 (11,09 %) více než 
v předchozím roce.

Vývoj počtu havárií technologie 
v letech 2008 až 2013

2008

2008

1 121

2 099

2009

2009

746

2010

2010

872

2011

2011

882

2012

2012

922

2013

2013

1 037

Vývoj havárií na stokové síti v letech 2008 až 2013, 
z toho počet ucpávek

1 948

2 588
1 993

2 747
2 155

3 189
2 556

3 779
3 011

3 440
2 590

havárie         z toho ucpávky
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  Pitná voda
Kvalita pitné vody je v celé Praze systematicky kontrolována počínaje její 
výrobou a distribucí až po kohoutek spotřebitele. Pitná voda dodávaná spo-
lečností PVK je nezávadná a zcela vyhovuje českým i evropským standardům  
po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.  
Kvalita pitné vody je sledována v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.
v platném znění, která je v souladu s požadavky EU na pitnou vodu. 
Stanoví mj. požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly 
pitné vody aj.  
V roce 2013 sledovaly laboratoře PVK kvalitu pitné vody dodávané zákazní-
kům u  téměř 6000 vzorků. Vyhovující kvalita vody byla u 99,6, % odebraných 
vzorků. Z toho 72 % vzorků bylo odebráno z pražské distribuční sítě a zbytek 
vzorků na úpravnách vody Želivka a Káraný.  Distribuční síť byla kontrolová-
na u vodojemů, přivaděčů, čerpacích stanic i u spotřebitelů. 
Zásadní změnu v činnosti laboratoře PVK přineslo ukončení smlouvy na 
provozování majetku úpraven vody, který není ve vlastnictví hlavního města 
Prahy. Od 6. 11. 2013 provozuje ÚV Želivka  a vodojem Jesenice nově vznik-
lá společnost Želivská provozní, s.r.o. a zdroje umělé infiltrace ÚV Káraný 
provozuje společnost Vodárna Káraný, a.s. Na laboratorní služby a související 
technologické činnosti bylo vypsáno výběrové řízení. Společnost PVK podala 
nejvýhodnější nabídku a byla vybrána jako nejvhodnější uchazeč. I nadále 
laboratoře PVK kontrolují kvalitu vody v průběhu procesu úpravy a distribuce 
vody zákazníkům. 
Úpravna vody Podolí nedodávala v roce 2013 pitnou vodu spotřebitelům, 
analýzy se prováděly pouze v rámci zkušebního provozu.

  Odpadní voda
Laboratoř PVK pravidelně monitoruje kvalitu odpadní vody z ÚČOV a její 
technologie včetně kalů a kalového plynu, dále odpadní vody z PČOV,
od velkoproducentů, ze stokové sítě a z výpustních míst provozovaných 
PVK. Kontroluje rovněž tekuté odpady dovážené externími subjekty na 
ÚČOV a PČOV. Rozsah a četnost sledování je v souladu s platnými právními 
předpisy pro odpadní vody. Hlavním důvodem kontroly kvality odpadních 
vod je dodržování předepsaných limitů pro vypouštění odpadních vod, aby 
nedocházelo k poškozování životního prostředí. Velkou pozornost laborato-
ře PVK v roce 2013 věnovaly dohledání nadměrného přísunu těžkých kovů 
stokovou sítí na ÚČOV a úspěšně odhalily původ nadměrného znečištění
a zamezily dalšímu přítoku. V roce 2013 nedošlo u pražské ÚČOV k překro-
čení zpoplatněné koncentrace v žádném ukazateli. Laboratoře odpadních 
vod v roce 2013 celkem zpracovaly 15 197 vzorků, z toho pro ÚČOV
9 341 vzorků odpadních vod, kalů, tekutých odpadů a kalového plynu.

Kvalita vody 
Laboratoře společnosti provádějí 
pravidelnou kontrolu pitné i od-
padní vody. 
Laboratoře jsou akreditovány, 
akreditace pokrývá celou činnost 
laboratoří - vzorkování a rozbory 
pitné, balené, povrchové, surové, 
podzemní a odpadní vody a vody 
z technologických mezistupňů 
(mezioperační vody), kalů a vody 
ke koupání, včetně vzorkování 
odpadů a analýzy provozních che-
mikálií používaných pro úpravu
a čištění vody.
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EXTERNÍ SLUŽBY

  Spolupráce s ČEZ 
Rok 2013 přinesl další významnou spolupráci mezi PVK a firmou ČEZ, a.s. 
(ČEZ).  Zakázky, které společnost PVK získává, provádí ve spolupráci s firmou 
Česká voda – Czech Water, a.s. (CVCW). V roce 2013 se podařilo rozšířit dílny 
v elektrárně Mělník o nové profese doposud zajišťované dodavatelsky, např. 
čerpadlář, armaturář. V elektrárně Tušimice jsme vytvořili nové dílenské stře-
disko. Obrat kontraktu dosáhl téměř 54 mil. Kč.
Spolupráce s firmou ČEZ byla zahájena v roce 2011, kdy PVK začaly poskyto-
vat údržbu a opravy zařízení na logickém celku vodního a kalového hospo-
dářství v klasických (uhelných) elektrárnách, které slouží k dodávkám surové 
vody do elektráren a k úpravě na požadovanou kvalitu pro potřeby ostatních 
technologických  celků. Součástí celku jsou i zařízení na odkanalizování a čiš-
tění odpadních a splaškových vod. Do projektu bylo původně zahrnuto šest 
lokalit – Hodonín, Poříčí a Dvůr Králové, Tisová, Počerady, Mělník a Dětmaro-
vice. V roce 2012 byly do portfolia elektráren zahrnuty i Ledvice a Tušimice. 
 
Od roku 2011 byly na vybraných lokalitách zřizovány vlastní dílenské kapaci-
ty. K původním dílnám v Tisové a v Počeradech přibyla v roce 2012 dílna 
v Mělníku. Ve stejném roce došlo také k posílení kapacit v Počeradech.
 

Celkové hodnoty kontraktu 

Kromě celkové hodnoty uvedeného kontraktu byla v roce 2013 realizovaná 
významná zakázka v rozsahu cca 9 mil. Kč, a to oprava jímek směsí, čiřené 
filtrované a nefiltrované vody. Jednalo se o opravu 10 ks jímek určených
k výrobě technologické vody pro elektrárnu Počerady. 
Z důvodu velkého rozsahu (cca 2 200 m2) a krátkého termínu realizace
(14 dnů během celozávodní odstávky)  byl zvolen postup opravy prostřednic-
tvím epoxidpolymerového nástřiku.
Společnost ČEZ získala díky spolupráci s PVK a CVCW strategické partnery
v oblasti péče o vodohospodářské zařízení. Prostřednictvím této zakázky 
vzniká pro PVK i CVCW příležitost podílet se na dodávkách v investiční oblas-
ti, popř. rozšíření poskytovaných činností na další lokality elektráren provo-
zovaných společností ČEZ.

  Měření odpadních vod
Hlavními nabízenými službami 
v oblasti externích služeb jsou 
měření hydraulických veličin
v objektech stokové sítě a měření 
srážek v urbanizovaných územích 
za účelem zpracování generelů 
odvodnění, měření hydraulických 
veličin na hydraulických cestách 
čistíren odpadních vod, pasporti-
zace objektů na stokové síti a po-
suzování jejich hydraulické funkce 
a generely zásobování vodou. 
V roce 2013 se měření hydrau-
lických a hydrologických veličin 
týkalo řady projektů: 
Generel odvodnění obce Mikul-
čice, Generel kanalizace Letiště 
Václava Havla, Generel zásobová-
ní vodou města Vlašim, Generel 
odvodnění města Zlín, Monito-
ring hydraulických parametrů na 
profilech stokové sítě města Brna, 
Generel zásobování vodou města 
Velké Meziříčí, II. detailní fáze 
Generelu odvodnění hl. města 
Prahy - Jižní Město, Detailní gene-
rel odvodnění pro město Benešov, 
Posouzení areálové kanalizace pro 
ČD depo Nymburk, Posouzení sto-
kové sítě v povodí PČOV Královice 
– Hájek.

Rok Celková cílová cena

2011 41 995 980 Kč

2012 46 959 643 Kč

2013 53 807 766 Kč
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  Průzkum stokové sítě
V souladu s provozovatelskou smlouvou mezi PVK a Pražskou vodohospo-
dářskou společností, a.s. se průběžně provádí preventivní průzkum stokové 
sítě. V roce 2013 zaměstnanci PVK prohlédli celkem 146 km kanalizace
a zrevidovali 1 280 vstupních šachet a objektů na stokové síti. 
Při prohlídkách zjistili  37 havárií na stokové síti. Pro odstranění zjištěných 
poruch na kanalizaci bylo vypracováno 119 návrhů na odstranění závad, 
které byly předány k zařazení do plánů oprav a investic.

Pro zjištění škod na kanalizaci, které vznikly v souvislosti s povodněmi
v roce 2013, jsme prohlédli 45 km kanalizace. Při prohlídkách stok ohro-
žených vysokými rychlostmi odváděných vod jsme zkontrolovali 13 km 
kanalizace. 
Pro zajištění koordinace oprav kanalizace s opravami tramvajových tratí 
jsme prohlédli 5 km kanalizace a pro koordinaci s opravami povrchů
12 km kanalizace. 

  Deratizace, 
dezinsekce, dezinfekce
PVK provádějí plošnou deratiza-
ci stokové sítě hlavního města 
Prahy, při které spolupracují s 
Magistrátem hl. m. Prahy. Při de-
ratizaci stokové sítě v roce 2013 
jsme ošetřili 13 550 kanalizač-
ních vstupů a spotřebovali jsme 
13 550 kg deratizačních nástrah. 
Kromě této deratizace provádíme 
deratizaci, dezinsekci a dezinfekci 
pro externí zákazníky.
Při těchto akcích pro 61 zákaz-
níků jsme spotřebovali 3 295 kg 
nástrah. U dezinsekce jsme měli
49 zakázek a pro 4 zákazníky 
jsme zajistili dezinfekci.
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  Společnost PVK s profesio-
nálním přístupem naslouchá 
svým zákazníkům tak, aby 
se mohla přizpůsobit jejich 
potřebám a byla schopna 
vytvářet se zákazníky solidní 
a dlouhodobé vazby. 
Společnost se proto snaží 
zákazníkům a všem spotřebi-
telům zprostředkovat různý-
mi kanály veškeré informace 
týkající se dodávky vody 
a odvádění vody odpadní. 
Své informační kanály při-
způsobuje moderním tech-
nologiím. 

  Moderní zákaznické služby
V roce 2013 byly spuštěny dvě mobilní aplikace Moje voda, které jsou určeny 
majitelům chytrých telefonů s iOS nebo Android OS. Jednak aplikace Moje 
vodaPlus, díky níž získají zákazníci nepřetržitý a zabezpečený přístup ke 
svému elektronickému zákaznickému účtu. Druhá aplikace, nazvaná Moje 
voda, je určena široké spotřebitelské veřejnosti a nabízí mj. zobrazení odstá-
vek vody a aktuálních havárií přímo v mapách s uvedením předpokládaného 
obnovení dodávek vody. Od dubna 2013, kdy byla aplikace spuštěna, si ji 
zatím stáhlo 2 876 uživatelů. 

Mezi další novinky roku 2013 patřilo zavedení bezhotovostních plateb 
pomocí QR kódu. Jde o speciální platební QR kód pro bankovní aplikace na 
chytrých telefonech, který PVK tiskne na svých zúčtovacích dokladech. Po-
mocí nainstalované aplikace příslušné banky se jednoduše načtou informace 
obsažené v QR kódu, který se nachází na faktuře a platební příkaz
v bankovní aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji. Platbu pak již 
stačí pouze potvrdit. Zákazníci se tak vyhnou možným chybám, které vzni-
kají při přepisování údajů do platebního příkazu jejich banky. QR kód mohou 
využít i zákazníci, kteří nemají chytrý telefon s bankovní aplikací. Takovou 
možnost nabízí svým klientům Česká spořitelna. Zákazníci, kteří mají svůj 
účet u této banky, mohou zaplatit pomoci QR kódu na všech platbomatech 
České spořitelny. Platbu pomocí QR kódu zatím využilo 202 zákazníků.

Pro zákazníky, kteří dávají přednost platbám v hotovosti, nabízí Veolia Voda 
možnost úhrady na terminálech společnosti Sazka sázková kancelář, a.s. 
Na fakturách najdou zákazníci vedle QR kódu i čárový kód, jehož platební 
údaje dokáže terminál přečíst a vystavit potvrzení o úhradě, kterou zákazník 
provede v hotovosti. Široká síť terminálů (prodejny tabáku, čerpací stanice, 
večerky apod.) a prodloužená otevírací doba umožňuje zákazníkům uhradit 
vyúčtování dle jejich potřeb. Za tuto službu hradí zákazník jednotný popla-
tek 15 Kč bez ohledu na výši úhrady. Platbu přes terminály Sazky využilo 
v roce 2013 celkem 16 294 zákazníků, kteří touto cestou uhradili 51,5 mil. 
korun za vodné a stočné. 

Řada návštěvníků také využívá možnosti zasílání 
faktury elektronickou poštou. Faktura je zasílána 
na příslušnou elektronickou adresu jako příloha 
e-mailové zprávy ve formátu PDF. V roce 2013 
odešlo formou pdf faktury
12 685 faktur. 

Na základě podnětů odběratelů přistoupily PVK
v roce 2013 ke změně cyklu odečtů vodoměrů
ze čtvrtletního na roční ( jednou za rok). Dále vy-
šly vstříc zákazníkům, kteří mají osazen vodoměr 
s radiovým přenosem, takže ti nemusí být odečtu 
přítomni. 

ZÁKAZNÍCI
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  Elektronická komunikace v novém
V rámci zkvalitňování služeb pro zákazníky začala společnost PVK využívat 
nový emailingový systém, jehož dodavatel, společnost Artin Solutions, s.r.o., 
zajišťuje kvalitní a spolehlivé rozesílání dokumentů elektronickou cestou. 
Jedná se o rozesílání elektronických faktur a dalších dokladů pro smluvní 
zákazníky, ale i distribuci newsletterů nebo zákaznického magazínu.
S cílem propagace soutěže ke službě pdf faktura byl na začátku prosince po-
prvé rozeslán i mailing na zákazníky, kteří ještě tuto službu nevyužívají. Další 
kampaní bylo elektronické rozesílání zákaznického časopisu Voda pro vás 
všem smluvním zákazníkům i odběratelům, u nichž je evidována kontaktní 
emailová adresa. 

Smluvní zákazníci najdou na internetových stránkách také osobní zákaznic-
ký účet. Ten jim umožňuje nepřetržitý přístup k informacím i kontrolu nad 
svými výdaji. Díky zabezpečenému osobnímu účtu mají zákazníci přehled
o své spotřebě vody, fakturách, odečtech vodoměru ve své nemovitosti a 
také možnost nahlásit změnu smluvních údajů, výši placených záloh, samo-
odečet vodoměru atd. Osobní účet má již přes 8 tis. zákazníků, tj. zhruba
10 % z celkového počtu zákazníků. Přes internetové stránky si mohou rezer-
vovat také schůzku ohledně smluvních a technických záležitostí
v zákaznickém centru. 

Během roku 2013 došlo ke zvýšení návštěvnosti internetových stránek PVK 
(www.pvk.cz). Jejich měsíční návštěvnost stoupla na průměrných
 45 300 osob. Mezi často vyhledávané informace patří informace o haváriích 
a výlukách dodávky vody. Velký ohlas u spotřebitelů má aplikace zobrazování 
havárií a plánovaných odstávek vody na Google mapách. Pražané si mohou 
vyhledat svou lokalitu přímo v mapě nebo podle adresy. Nově byla v závěru 
roku 2013 připravena aplikace zobrazování cisteren, které zajišťují náhradní 
zásobování. Mezi další důležité a vyhledávané informace patří kompletní 
rozbory vody, které společnost zveřejňuje každý měsíc.

Ostatní služby
V loňském roce pokračoval úspěš-
ný projekt „Závazky zákaznických 
služeb“, který přispěl ke zkrácení 
doby pro vyřízení požadavků a 
dotazů zákazníků a celkově se 
odrazil ve zvýšené spokojenosti 
zákazníků se službami, které PVK 
poskytují. Plných 97 % respon-
dentů bylo spokojeno se službami 
PVK. 

Zájem o službu SMS INFO – za-
sílání informací o dodávkách 
vody, haváriích, odstávkách vody 
včetně předpokládaného termínu 
ukončení odstávky, se v roce 2013 
opět zvýšil. Již 20 902 Pražanů 
se přihlásilo k této službě, kte-
rou PVK nabízejí od konce roku 
2007. Zaregistrovaní zákazníci tak 
zdarma dostávají důležité infor-
mace o vodě pomocí sms zpráv na 
mobilní telefon. V roce 2013 bylo 
rozesláno 121 422 sms zpráv. Cel-
kem od počátku zavedení služby 
bylo již rozesláno 732 830 sms 
zpráv. Zákazníci využívali
i možnosti výběru hotovosti ze své 
platební karty Komerční banky. 
Službu Cash Back je možné využít 
v zákaznickém centru od prosince 
2009.

Projekt „Služby za vodoměrem 
a nejen to“, který PVK nabízejí 
od roku 2011, pokračoval i v roce 
2013. V jeho rámci bylo požado-
váno 1 648 a realizováno 1 614 
oprav. Další požadavky byly na 
odstranění havárií na vnitřním vo-
dovodu a kanalizaci a celkem bylo 
zlikvidováno 120 případů havárií.
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  Pražané hodnotí vysoko profesionalitu
      zaměstnanců PVK 
Společnost PVK každoročně provádí řadu průzkumů, které slouží k dalšímu 
zlepšování služeb nabízených PVK. Zářijový telefonický průzkum spokojenos-
ti, který pro PVK provedla opět nezávislá výzkumná agentura IBRS - Interna-
tional Business and Research Services s.r.o., ukázal vysokou spokojenost
s úrovní služeb.  

Celých 97 % respondentů je spokojeno se službami PVK. S profesionalitou 
jejich zaměstnanců je spokojeno dokonce 99 %. Jde o zaměstnance, s nimiž 
přišli odběratelé do přímého styku. S chováním a vystupováním odeč ítač e 
vodomě ru je spokojeno dokonce celých 100 %. U těchto hodnot agentura 
IBRS zaznamenala navíc mírný nárů st spokojenosti oproti roku 2012. Výzku-
mu se zúčastnilo 700 respondentů z Prahy z řad majitelů rodinných domů, 
správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a 
firem. Telefonický výzkum se uskutečnil v září a říjnu 2013. 

Pražané jsou také spokojeni s kvalitou pitné vody z vodovodu. 95 % odběra-
telů uvedlo, že je s kvalitou spokojeno a 84 % používá vodu z kohoutku 
k pití.  PVK od roku 2009 organizují řadu aktivit na podporu pití vody z 
kohoutku. Mezi nejznámější patří projekt  Čerstvá kohoutková? Stačí říct, 
který se snaží vrátit vodu z kohoutku do restaurací a kaváren. V Praze se do 
projektu zapojilo již přes 500 gastronomických podniků. Seznam restaurací 
mohou zájemci najít na webu www.kohoutkova.cz 

Jak jste spokojen s kvalitou pitné vody?

  Nové logo PVK   
Průzkum ukázal, že Pražané ne-
mají jasno, kdo jim dodává vodu. 
Jen 22 % uvedlo, že je to společ-
nost Pražské vodovody
a kanalizace a 64 % si myslí, že je 
to společnost Veolia Voda, která je 
100 % akcionářem PVK. Podobná 
procenta se objevovala
i v minulých průzkumech, pro-
to PVK přistoupily k vytvoření 
vlastního loga. Nové logo by mělo 
přispět k účinnější prezentaci spo-
lečnosti PVK u svých odběratelů a 
správně je nasměrovat při řešení 
nejrůznějších dotazů a požadavků 
nebo hlášení poruch a havárií. 

Od konce září se nové logo PVK 
postupně objevuje na tiskovi-
nách, fakturách, autech, atd. Nový 
symbol PVK navazuje na původní 
značku PVK. Symbol je tvořen 
linkami, které stylizují měření 
výšky vodní hladiny a siluetou 
Mostecké věže evokující Prahu. 
Červená barva navazuje na barvu 
loga společnosti Veolia Voda - 
akcionáře PVK a logo Hl. m. Prahy. 
Autorem nového loga a vizuálního 
stylu je grafické studio Dynamo 
design s.r.o. 

Jak jste celkově spokojen 
se službami Vašeho 
dodavatele pitné vody?

velice spokojen - 36,1 %

zcela nespokojen - 0,3 %

spíše spokojen - 60,7 %

spíše nespokojen - 2,9 %

velice spokojen - 37 %spíše spokojen - 57,7 %

spíše nespokojen - 5,3 %

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
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  Kontaktní centra
Na zákaznické lince PVK bylo v roce 2013 celkem obslouženo 86 366 hovo-
rů. Z toho například 35 049 dotazů se týkalo dodávek pitné vody a 16 642 
dotazů bylo ohledně fakturace. Průměrný servis level dosáhl 86 %. Operátoři 
zákaznické linky odpovídají také na e-mailovou korespondenci od zákazníků. 
Během roku 2013 zpracovali 24 153 zákaznických e-mailů.  Vedle vyřizování 
telefonických a e-mailových požadavků zákazníků se operátoři podílejí na 
propagaci poskytovaných služeb, provádějí registraci zákazníků ke službě 
SMS INFO, nabízejí zasílání faktur e-mailem, aktivaci on-line zákaznického 
účtu, mobilní aplikaci Moje voda a další služby. 

Zákaznické centrum v Dykově ulici navštívilo celkem 25 326 zákazníků, což 
bylo o 23 % méně než v roce 2012. Stálý pokles osobních návštěv na zákaz-
nickém centru ukazuje na to, že zákazníci stále více informací najdou na 
internetových stránkách či si je zjistí na zákaznické lince a omezují tak svoji 
osobní návštěvu v zákaznickém centru. 

Zákazníci měli také možnost zaplatit za vodné a stočné přímo v pokladně 
v zákaznickém centru. Tuto možnost využilo 14 240 a celkem bylo vybrá-
no 42,7 milionu korun. V centru mohli návštěvníci vyřídit nejen vše kolem 
smluvních vztahů, ale také veškeré technické požadavky včetně technické 
dokumentace. Smluvní záležitosti lze vyřídit od pondělí do čtvrtka vždy od 
8,00 do 18,00 hodin. V pátek je otevřeno od 8,00 do 15,00 hodin. 

V rámci projektu regionalizace zákaznických center středočeských společ-
ností skupiny Veolia Voda Česká republika navštívilo v roce 2013 zákaznické 
centrum PVK 194 zákazníků (nárůst proti předchozímu roku o 65 návštěv) 
společností Středočeské vodárny a 1. SčV.  Podobně tak měli možnost 
Pražané vyřídit své požadavky v kontaktním centru Středočeských vodáren 
a 1. SčV. V rámci regionalizace pak bylo vybráno na pokladně zákaznického 
centra PVK 70 401 Kč za vodné a stočné.

  Informační brožury 
a magazíny
Společnost PVK vydává řadu infor-
mačních materiálů a brožur pro 
zákazníky. Jednalo se např. o publi-
kace k stému výročí vodárny Káraný, 
letáky věnované kvalitě vody, zřízení 
přípojek, kanalizaci atd. 

Byla vydána i řada nabídkových 
listů, které propagují placené 
služby PVK jako např. Měření 
na stokové síti, Dálkové odečty 
vodoměrů, SMART metering a 
také publikace PVK v roce 2013. 
V prosinci byl již tradičně vydán 
zákaznický magazín Voda pro vás, 
který byl distribuován spolu se 
všemi hlavními deníky.  K propa-
gaci služeb PVK sloužily také PR 
kampaně v denících, inzerce a 
pravidelná komunikace s médii. 
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Počet smluvních 
zákazníků 87 614

Počet fakturačních 
vodoměrů 109 439

Počet zaregistrovaných
k SMS Info 20 902

Počet odeslaných sms
v rámci SMS Info 732 830

Počet oprávněných 
stížností a reklamací 320

Smluvní zákazníci PVK

Procento z celkového počtu 
přijatých plateb

PVK obdrželo a vyřídilo v roce 
2013 celkem 420 stížností, ale jen 
26 %, tj. 110 bylo oprávněných. 
U reklamací bylo řešeno 612 
případů a z toho 34 %, tj. 210 bylo 
oprávněných reklamací.  

Bankovní
převod - 80 %

SIPO - 9 %

Inkaso
z účtu - 5 %

SAZKA - 3 %

Pokladna - 3 %

Indiv. zákazníci - 74 %

Bytová družstva - 17 %

ostatní - 9 %
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ODPOVĚDNOST
Odpovědnost vůči zaměstnancům
a zákazníkům

ETIKA, 
DODRŽOVÁNÍ 
NOREM ISO, 
BEZPEČNOST 

PRÁCE

SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST 

A ROZVOJ 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

  Jedním ze základních kamenů firemní filosofie je odpovědnost vůči 
zákazníkům, vůči zaměstnancům i společenská odpovědnost. Odpovědné 
podnikání vyznává hodnoty, na kterých společnost staví, což je etika, do-
držování norem ISO, bezpečnost práce, společenská odpovědnost a rozvoj 
životního prostředí.

  Zaměstnanci
PVK patří mezi stabilní zaměst-
navatele, kde pravidelně dochází
ke zvyšování mezd. Základní pod-
mínkou pro otevřenou komunika-
ci je sociální dialog a spolupráce
s odborovou organizací.
Každoroční událostí je i podpis 
vyšší kolektivní smlouvy, kte-
rou podepisuje předseda Svazu 
zaměstnavatelů Malá voda ČR, 
což je sdružení zaměstnavatelů 
skupiny Veolia Voda a předseda 
Odborového svazu pracovníků 
dřevozpracujícího, lesního a vod-
ního hospodářství. 
Z této smlouvy pak vychází 
kolektivní smlouva PVK, z níž se 
odvíjí řada benefitů pro zaměst-
nance.

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech Struktura zaměstnanců 
podle délky zaměstnání
v PVK

2008 1 096

2009 1 071

2010 1 037

2011 1 040

2012 1 045

2013 979

2006 1 365

2007 1 143
do 5 let 271

6 až 10 let 127

11 až 20 let 354

21 a více 227
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Věková struktura zaměstnanců PVK

  Lidské zdroje
V PVK k 31. 12. 2013 pracovalo 979 zaměstnanců. Během roku odešlo cel-
kem 133 zaměstnanců a nově jich nastoupilo 67. 
Hlavní příčinou snížení počtu zaměstnanců o 66 osob ve srovnání s před-
chozím rokem bylo ukončení provozování ÚV Želivka v závěru roku. 
Ze zákona přešlo k novému provozovateli 51 zaměstnanců.
V souvislosti se zvyšováním efektivity se snížil srovnatelný počet za-
městnanců o 15. Fluktuace tedy činila 13,6 %, po očištění o vliv přechodu 
zaměstnanců z ÚV Želivka to bylo jen 8,3 %. 
Průměrný věk zaměstnanců se v roce 2013 udržel na 47 letech. Stárnutí 
zaměstnanců je důležitým aspektem, se kterým se společnost vyrovnává, 
zejména s ohledem na předávání provozního know-how.
Z celkového počtu 979 zaměstnanců k 31. 12. 2013 bylo 708 mužů (72 %) 
a  271 žen (28 %). Ve společnosti pracovalo 14 zaměstnanců se zdravotním 
postižením (1,43 %).
Přes velmi napjaté hospodářské výsledky byly naplněny závazky z kolek-
tivní smlouvy sjednané ve mzdové oblasti. Průměrná mzda vzrostla za rok 
2013 o 3,0 %, to je o více než 1 tisíc Kč měsíčně.

  Zaměstnanecké 
      výhody
Na sociální výdaje daňově uzna-
telné i neuznatelné bylo v roce 
2013 vynaloženo 5,9 mil. Kč. 
Z toho bylo věnováno na činnost 
odborové organizace 1,5 mil.,
na sportovní a kulturní využití 
1,4 mil. Kč, a 0,6 mil. Kč na životní 
a pracovní jubilea. Dále byly 
poskytnuty zdroje na sociální 
výpomoci ve výši 0,15 mil. Kč, 
na půjčky zaměstnancům 
1,5 mil. Kč.
Významnou součástí zaměstna-
neckých výhod je penzijní připo-
jištění a životní pojištění zaměst-
nanců, kterého využívá 
88 % zaměstnanců. Při průměr-
ném měsíčním příspěvku zaměst-
navatele 1 100 Kč na něj  bylo 
vyplaceno 13,1 mil. Kč. 
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do 30 let 85

31 - 40 244

41 - 50 263

51 a více 387
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  Interní komunikace
Cílem interní komunikace je vzájemná informovanost a propojenost mezi 
vedením společnosti a ostatními zaměstnanci. Ti získávají informace růz-
nými komunikačními kanály a nástroji jako jsou interní časopisy, intranet, 
různá společenská setkání se zaměstnanci, sportovní hry, akce pro děti, 
pravidelná školení a porady na všech úrovních, kde lze dosáhnout také 
zpětné vazby.
V roce 2013 byl vytvořen tzv. Compliance program, jehož cílem je snížení 
vzniku rizika trestní odpovědnosti. Program posiluje význam preventivních 
opatření a předchází možnostem protiprávního nebo neetického chování. 
Na základě programu byly zřízeny dvě schránky pro podávání podnětů a 
oznámení zaměstnanců.

Nejčerstvější a nejrychlejší informace získávají zaměstnanci pomocí intra-
netu, který zveřejňuje novinky v reálném čase a umožňuje tak okamžitou 
reakci zaměstnanců. Intranet je pravidelně aktualizován a zaměstnanci
ho hodně využívají. Logická návaznost jednotlivých rubrik jim umožňuje 
vyhledat potřebné informace.
Pravidelně vychází interní časopis Pévékáčko, který přináší zaměstnan-
cům informace v tištěné formě. O aktuálním dění  nejen ve společnosti, 
ale v celé skupině Veolia Voda získávají zaměstnanci přehled díky dalším 
pravidelně vydávaným magazínům jako je Voda je život, Planeta Veolia a 
La Lettre.
Zlepšení interní komunikace pomáhají společná setkání, která se v roce 
2013 uskutečnila, např. sportovní hry, akce pro děti či společenská setkání 
organizovaná odborovou organizací.

Magazín zaměstnanců společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - č. 1 - Březen 2013

Vodárenské Vodárenské 
muzeummuzeum
otevřenootevřeno

23. a 24. 3.23. a 24. 3.

Magazín zaměstnanců společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - č. 2 - Červen 2013

Magazín zaměstnanců společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - č. 3 - Říjen 2013

Magazín zaměstnanců skupiny Veolia Voda ČR - č. 1 - Březen 2013

Magazín zaměstnanců skupiny Veolia Voda ČR - č. 2 - Červenec 2013

Philippe Guitard Philippe Guitard 
jmenován ředitelem Veolia 
jmenován ředitelem Veolia Environnement pro střední 
Environnement pro střední a východní Evropu
a východní Evropu
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 Vzdělávání   
     zaměstnanců 
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 
patří k důležitým úkolům v oblas-
ti lidských zdrojů. Systematický 
přístup ke vzdělávání přináší řadu 
výhod, zvyšuje motivaci a stabili-
tu zaměstnanců.
Vzdělávání zaměstnanců zajišťuje 
zejména vlastní institut – Institut 
environmentálních služeb, a.s., 
(IES) se širokou nabídkou kurzů 
a vzdělávacích programů, z nichž 
je řada akreditována MŠMT a 
partnery IES: všeobecně zamě-
řené kurzy, semináře a praktické 
tréninky včetně mnoha speciál-
ních periodických školení, vysoko-
školské a středoškolské studijní 
programy a učební obory. 
Celkové náklady na vzdělávání 
dosáhly v PVK výše 4,2 mil. Kč. 
Největší podíl, a to 74 % z těchto 
výdajů, byl vynaložen na zvyšová-
ní odborné kvalifikace, 18 % bylo 
věnováno na povinná školení a 
školení speciálních profesí a 8 % 
na zlepšování jazykových znalostí 
zaměstnanců.

Struktura zaměstnanosti podle dosaženého vzdělání

Mezi nejvýznamnější vzdělávací projekty IES dlouhodobě patří studium na 
vodohospodářsko-manažerském bakalářském studijním oboru Moravské 
vysoké školy Olomouc. V roce 2013 úspěšně ukončili studijní obor Podni-
ková ekonomika a management 2 zaměstnanci PVK a dalších 10 zaměst-
nanců ve studiu při zaměstnání pokračuje, což přispělo ke zvýšení podílu 
vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, který dosáhl téměř 19 %. Podíl 
středoškolsky vzdělaných zaměstnanců činil 38 %.
V roce 2013 IES pro zaměstnance PVK zorganizoval 42 tréninků první 
pomoci, při nichž bylo proškoleno celkem 981 osob. 285 zaměstnanců PVK 
absolvovalo v IES základní a opakovací školení Práce v podzemních prosto-
rách a nad volnou hloubkou a 160 osob  prošlo kurzem Základy provozová-
ní vodovodů a kanalizací.
V roce 2013 se rovněž uskutečnily další běhy dlouhodobých studijních 
technicky orientovaných rozvojových programů jako je dvousemestrální 
rozvojový program „Technika-voda-ekologie“ ve spolupráci se stavební 
fakultou ČVUT v Praze nebo „Kvalita pitné vody a technologické způsoby 
úpravy vod“ ve spolupráci s VŠCHT Praha.

V roce 2013 zaměstnanci PVK využívali eCampus (e-learningový vzdělávací 
portál IES) s nabídkou atraktivních celoflashových a ozvučených kurzů za-
měřených na soft-skills a manažerské dovednosti, na kompletní a systema-
tickou výuku jazyků (celkem 1 000 hodin jazykové výuky), na školení a pře-
zkušování řidičů – referentů, na BOZP i životní prostředí a udržitelný rozvoj. 
Na eCampusu jsou i stovky hodin plnohodnotných počítačových kurzů. 
Zaměstnanci rovněž využívali vstupní školení, které je seznamovalo se spo-
lečností, do které nastupují, s organizační strukturou, se systémem vzdělá-
vání, odměňování, pracovně lékařskými službami, stravováním, systémem 
benefitů, apod. Vstupní školení obsahuje nejdůležitější informace, které by 
měl každý stávající nebo nový zaměstnanec společnosti rámcově znát.
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vyučen - 35 %

základní  - 8 %
VŠ - 19 %

ÚS - 38 %
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  Bezpečnost práce 
Pražské vodovody a kanalizace jsou  odpovědný zaměstnavatel, který dbá 
na zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Nad rámec povinných školení 
absolvují všichni zaměstnanci jednou za dva roky praktický kurz první po-
moci, který už několikrát v praxi prokázal svoji důležitost. Dlouhodobě se 
společnost zaměřuje na snižování počtu pracovních úrazů a v této oblasti 
dosahuje dobrých výsledků.
Základní pravidla BOZP obsažená v zákoníku práce a normách ISO zpro-
středkovává zaměstnancům interní Kodex bezpečnosti práce. 
Společnost je  držitelem certifikátu bezpečnosti dle  ČSN OHSAS 18001. 
V listopadu 2013 v rámci kontrolního auditu společnost úspěšně obhájila 
certifikáty integrovaného systému řízení.
K dlouhodobým cílům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří 
snižování počtu pracovních úrazů. Kritéria prevence pracovních úrazů a 
zdravotního stavu zaměstnanců jsou pravidelně vyhodnocována.  
Díky tomu se daří udržet nízkou úroveň pracovní úrazovosti. V roce 2013
se stalo 7 méně závažných pracovních úrazů s 164 pracovními dny pracovní 
neschopnosti, tj. o 2 pracovní úrazy méně než v předchozím roce a méně
o 141 dní pracovní neschopnosti. Žádný z těchto úrazů si nevyžádal dlou-
hodobou hospitalizaci. 

PVK zabezpečuje zdravotní 
prohlídky zaměstnanců nad 
rámec povinných prohlídek. Pro 
zaměstnance byly ve spolupráci 
se smluvním partnerem, společ-
ností Salubra, zajištěny vstupní 
i preventivní prohlídky včetně 
kolektivní smlouvou dohodnu-
tých očkování a dalších vyšetření 
vyplývajících z platných právních 
předpisů. 
Pro zaměstnance i jejich rodinné 
příslušníky je v areálu Hostivař 
otevřena ordinace praktického 
lékaře. Nemocnost si udržela 
velmi nízkou hodnotu, a to 2,3 % 
z fondu pracovní doby. 
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Ochrana životního 
prostředí a společenská 
odpovědnost

OSVĚTA 
A VZDĚLÁVÁNÍ,

MUZEUM 
PRAŽSKÉHO 

VODÁRENSTVÍ

PVK PARTNEREM 
MĚSTA, ČERSTVÁ 
KOHOUTKOVÁ, 

SPOLUPRÁCE S NF 
VEOLIA

Osvěta a vzdělávání
Environmentální vzdělávání a 
osvěta má v PVK dlouhou tradi-
ci.  Společnost se snaží zvyšovat 
povědomí svých odběratelů o 
náročnosti výroby pitné vody, od-
kanalizování a čištění odpadních 
vod pomocí informačních letáků 
a různých projektů.  Osvěta vede 
k myšlení, které je v souladu s 
udržitelným rozvojem.

V roce 2013 byla především 
dětem a školní mládeži distribu-
ována hra Cesta vody k lidem a 
zase zpět do řeky, která vede děti 
k zamyšlení a poznání. Informace 
dětem poskytuje již patnáctým 
rokem také Klub vodních strážců, 
který sdružuje děti od 6 do 16 
let. Zábavnou formou jim vště-
puje vztah k přírodě a životní-
mu prostředí. Dvakrát ročně 
dostávají děti časopis a mohou 
se zúčastnit klubových setkání. 
Na jaře se členové klubu zúčast-
nili sportovního odpoledne na 
Gutovce a na podzim mělo velký 
úspěch setkání s egyptology a 
jejich vyprávění. Zároveň se děti 
zúčastnily dobrodružné večerní 
výpravy na vodárenskou věž. Klub 
provozuje webové stránky www.
vodnistrazci.cz, které jsou pravi-
delně aktualizovány.
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Místem poznání historie, ale částečně i současnosti v oblasti výroby a dis-
tribuce pitné vody je Muzeum pražského vodárenství, které PVK provozují. 
Do muzejní sbírky se v roce 2013 podařilo získat dochovaný exemplář do-
mácího filtračního zařízení, které kdysi sloužilo pro dnes už zaniklý lihovar. 
V březnu 2013 byl bývalý velín Podolské vodárny přeměněn v prostor, který 
návštěvníkům přiblíží provoz vodárny pomocí audiovizuálního programu 
a je doplněn o chlorátory ze 70. let ze zrušené čerpací stanice Lehovec. Pro 
děti byl vytvořen nový interaktivní program na dvou dotykových obrazov-
kách, který obsahuje nejen různé informace a zajímavosti o vodě, Klubu 
vodních strážců, vodárenském koloběhu, životním prostředí, ale i kvízy, 
které dětem umožní vyzkoušet si své znalosti. 



  PVK partnerem 
      města
Společenská odpovědnost je 
nedílnou součástí podnikání. PVK 
přispívají na akce určené pro Pra-
žany a spolupracují s Magistrá-
tem hl. m. Prahy či jednotlivými 
městskými částmi. V roce 2013 
společnost podpořila  řadu kul-
turních a sportovních akcí, např. 
volnočasový festival Ladronka 
Fest, stý ročník veslařských zá-
vodů Primátorky, projekt Praha 
sportovní, cyklistické závody Bike 
Prague, Den s policií v Letňanech, 
mezinárodní tenisový turnaj 
vozíčkářů a další akce.

Na jaře a na podzim se uskutečnily v muzeu dny otevřených dveří, a to
v březnu k Mezinárodnímu dni vody a v září, kdy se konaly pražské Primá-
torky. Celkem muzeum navštívilo 10 195 návštěvníků z tuzemska a zahra-
ničí (Francie, Slovensko, Polsko, USA, Belgie, Německo, Velká Británie). 

Zážitková turistika je další z projektů, který oslovuje návštěvníky. V roce 
2013 v rámci zážitkové turistiky navštívilo muzeum a vodárnu Podolí 603 
platících zájemců.

O Muzeum pražského vodárenství se zajímají také média. Zaměstnan-
ci muzea poskytli během roku několik rozhovorů a přednášek. V rámci 
publikační činnosti byla vydána řada knih a dalších tiskovin, např. 100 let 
Káranské vodárny, 100 let Káranské vodárny ve fotografii. Veřejná místa 
pro intimní chvilky – proměny pražských  veřejných záchodků (Jaroslav 
Jásek) a další.
Počet návštěvníků muzea v posledních letech díky rozšíření propagace a 
popularizace vzrostl a pohybuje se kolem 10 tisíc ročně.

Počet návštěvníků

2008 6 769

2009 10 041

2010 8 910

2011 8 980

2012 10 509

2013 10 195

2004 4 833

2005 5 115

2006 8 811

2007 5 532

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
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  Spolupráce s Nadačním fondem Veolia 
Společnost PVK je jedním z velkých dárců Nadačního fondu Veolia, který 
založila mateřská společnost Veolia Voda. PVK s nadačním fondem spolu-
pracují na řadě projektů. PVK podporují volnočasové dobrovolnictví svých 
zaměstnanců, konané ve veřejném zájmu. Zaměstnanci PVK se aktivně 
zapojují do grantového programu nadačního fondu –„MiNiGRANTY“, který 
podporuje zaměstnance ze skupiny Veolia Voda v péči o regiony, rozvoj ko-
munitního života a kvality prostředí více než 6 let.   V letech 2008 až 2013 
podpořil Nadační fond Veolia již 589 projektů (orientovaných na sociální 
oblast, volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity, podporu komunitního 
života, ochranu životního prostředí, sport a kulturu) v celkové výši přesa-
hující 15 miliónů korun. 

V roce 2013 získalo v PVK podporu 17 projektů zaměstnanců a na jejich re-
alizaci dostali 610 300 Kč. Jednalo se především o pomoc handicapovaným 
a sociálně slabým.

PVK spolu s nadačním fondem pořádají od roku 2008 dny firemního dob-
rovolnictví, kterých se účastní zpravidla celé pracovní týmy. Podobně tomu 
bylo i v roce 2013. V rámci běžné pracovní doby tak mají zaměstnanci mož-
nost pomáhat potřebným nebo přispět ke zlepšení kvality života
v konkrétním místě. Tyto akce mají organizovanou týmovou podobu. 
V roce 2013 zaměstnanci PVK dobrovolnicky pomáhali například hospico-
vému sdružení Cesta domů, Domovu Sue Ryder či darovali krev v Nemocni-
ci na Královských Vinohradech.

Čerstvá kohoutková? 
Stačí říct!
Společnost i v roce 2013 pokra-
čovala v ekologickém projektu 
Čerstvá kohoutková? Stačí říct!, 
který byl zahájen v roce 2009. 
Do konce roku 2013 se do něj 
zapojilo více než 530 restaurací  a 
jiných gastronomických podniků 
v Praze. Zdarma získané karafy 
využívají  restaurace  k podávání 
kohoutkové vody, vhodné pro 
zdravý životní styl a navíc šetrné 
k životnímu prostředí. Pití vody 
z vodovodu podporuje webová 
stránka www.kohoutkova.cz, kde 
je také uveden seznam restau-
rací, které kohoutkovou vodu 
nabízejí. Majitelé iPhonů mohou 
využívat mobilní aplikaci, která 
informuje o restauracích, kde se 
servíruje voda z kohoutku. Mobil-
ní aplikaci si stáhlo již přes 4000 
uživatelů iPhonů. Od roku 2014 je 
aplikace připravena i pro mobilní 
telefony s operačním systémem 
Android. Vodu z vodovodu pro-
paguje společnost i na mnoha 
dalších veřejných akcích, kde vyu-
žívá vodní bar napojený přímo na 
hydrant. Vedle občerstvení získají 
zájemci i mnoho cenných infor-
mací o kohoutkové pitné vodě a 
její kvalitě.
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Další projekt, do kterého se PVK 
zapojují, je 5letý projekt na za-
chování pstruha obecného a lipa-
na podhorního v našich řekách. 

Projekt je organizován ve spolu-
práci se světoznámým rybářem 
Jakubem Vágnerem. Ten je
i hlavní postavou projektu Návrat 
přírody do škol, jehož podstatou 
je pořádání přednášek o ochraně 
přírody v základních školách. 
V roce 2013 byly opět do českých 
řek vypuštěny zhruba dvě tuny 
pstruhovitých ryb, aby se obno-
vila jejich populace. V roce 2013 
byli pstruzi vypouštěni do řeky 
Labe ve Vrchlabí a v okolí.  

Dlouhodobě PVK podporují činnost Domu na půli cesty „Maják“ na Praze 4.
V tomto domě našlo bydlení 12 mladých lidí, kteří opustili dětské domovy. 
PVK chce těmto mladým lidem pomoci se integrovat do společnosti
a překonat složité období přechodu do běžného života.

PVK se podílejí také na projektu Voda pro Afriku, který pomáhá získat 
prodejem karaf finance na opravy studní a vrtů v Etiopii. Již čtvrtým rokem 
organizovaly PVK spolu s Nadačním fondem Veolia charitativní prodej ka-
raf s africkým motivem. Stoprocentní výtěžek z prodeje křišťálových karaf 
čtvrté edice činil v roce 2013 459 tisíc Kč. V roce 2013 společnosti skupiny 
Veolia Voda včetně PVK navíc poskytly ve prospěch sbírky Skutečná pomoc 
160 tis. Kč jako dar za adresáty novoročních přání na nákup a distribuci 
kanystrů na pitnou vodu obyvatelům Etiopie. 
Čtyři ročníky projektu přinesly více než 1,8 milionu Kč ve prospěch veřejné 
sbírky Skutečná pomoc společnosti Člověk v tísni.
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Ochrana životního 
prostředí 
Hlavní činnosti PVK, tj výroba
a distribuce kvalitní pitné vody
a odkanalizování a čištění od-
padních vod společnost aktivně 
propojuje s ochranou životního 
prostředí. Cílem strategie udrži-
telného rozvoje je splnit povin-
nosti dané legislativou, ale záro-
veň se PVK dobrovolně zavazuje 
ke zmírnění dopadu své činnosti 
na životní prostředí. 

Neustálé zlepšování provozních 
činností zaměřené na snižování 
dopadů na životní prostředí či 
zlepšení vnímání společnosti 
obyvateli Prahy je každoročně 
směřováno do ročních cílů inte-
grovaného systému řízení.

Společnost dodržuje tzv. Eko-
logický kodex, který stanovuje 
zásady interního ekologicky 
odpovědného chování, omezuje 
činnosti nešetrné k životnímu 
prostředí. Ve všech budovách se 
nacházejí nádoby na tříděný od-
pad. Pro pitný režim zaměstnan-
ců v administrativních budovách 
zaměstnanci využívají vodu
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z vodovodu, společnost podporuje elektronickou komunikaci a tisk omezu-
je na nutné dokumenty, tiskárny jsou pro dokumenty nastaveny na černo-
bílý tisk. Využívá ekologické reklamní předměty.

Celá skupina Veolia Voda pracuje na zvýšení přírodní rozmanitosti v pro-
vozovaných vodohospodářských areálech a spolupracuje s Českým svazem 
ochránců přírody. V roce 2013 byla do programu biodiverzity zařazena
i čerpací stanice pitné vody Kozinec v Praze. Podpora biodiverzity zde spočí-
vala zejména v instalaci chybějících umělých dutin pro ptáky a hmyz.

Kvalita vyčištěných odpadních vod vypouštěných do Vltavy byla po celý rok 
v souladu s limity stanovenými vodohospodářským rozhodnutím.  Průměr-
ná kvalita vyčištěné vody se udržela pod mezí zpoplatnění ve všech ukaza-
telích. V roce 2013 PVK neplatily žádné poplatky za vypouštěné znečištění 
z čistíren odpadních vod, ani sankce za překročení limitů odpadních vod. 

Společnost plní v oblasti životního prostředí všechny požadavky dle plat-
ných právních předpisů. Při sledování aktuálních právních předpisů úzce 
spolupracuje se společností SOVAK a podílí se na vytváření registru práv-
ních požadavků, který je zaměřen na právní předpisy dotýkající se provozo-
vatelů vodárenských společností. 

Environmentální aspekty společnosti jsou dokumentovány v registru envi-
ronmentálních aspektů a dopadů, jejich aktuálnost je pravidelně přezkou-
mávána. V listopadu 2013 společnost úspěšně absolvovala kontrolní audit 
ITC Zlín v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS). 
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  Odpadové hospodářství

V roce 2013 vyprodukovaly PVK 146,4 tis. tun odpadu, což je o 18,3 tis. tun 
(11,1 %) méně než v předchozím roce. Z tohoto množství bylo jen 20,8 tun, 
tj. 0,01 % nebezpečného odpadu.

Pro srovnání: v roce  2010 činil podíl nebezpečného odpadu celkem 1,9 % 
z celkového množství odpadu, v roce 2011 to bylo 0,3 % a v roce 2012 už 
jen 0,01 %, stejně jako v roce 2013. PVK využívá několik systémů zpětného 
odběru pro vybrané komodity odpadů (např. elektroodpad či tiskové tone-
ry). V této praxi bude společnost i nadále pokračovat a rozšiřovat systém 
i pro další vybrané druhy odpadů tak, jak se bude rozvíjet legislativa zajiš-
ťující zpětný odběr právnických osob v ČR.

Společnost se zabývá výkupem odpadů na provozovnách PVK: ÚČOV 
Praha, PČOV Čertousy, PČOV Kbely a dále provádí mobilní sběr biologicky 
rozložitelných odpadů pro školy, školky či nemocnice a servis a údržbu 
tukových lapolů, které se dají zpracovat na provozovaných čistírnách
odpadních vod. Největší množství dovezených odpadů zpracovala v roce 
2013 ÚČOV - 15 905 t. Pro optimalizaci procesu dovozu odpadů na ÚČOV 
společnost připravuje zavedení rezervačního systému pro zákazníky 
(smluvní partnery), kteří dovážejí biologicky rozložitelný odpad. 

Nadále pokračuje spolupráce
v rámci skupiny Veolia Voda se SČVK 
při  poskytování služeb v oblasti 
odběrů vzorků odpadů produkova-
ných PVK a kompletní zajištění jejich 
analýz dle požadavků PVK.

V roce 2013 společnost obdržela 
pověření Ministerstva životního 
prostředí k hodnocení nebezpeč-
ných vlastností odpadů. V  roce 
2014 bude tuto službu postupně 
nabízet ostatním členům skupiny 
Veolia Voda k využití.

V oblasti odpadového hospodář-
ství byl v PVK proveden kontrolní 
audit EMS, který konstatoval, že 
nastavené procesy v oblasti od-
padového hospodářství běží 
v souladu se zákonem.
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  Uhlíková stopa
Společnosti skupiny Veolia Voda se snaží snižovat environmentální dopady 
své činnosti ve všech oblastech. V roce 2010 skupina zavedla komplexní hod-
nocení společností tzv. uhlíkovou stopou (carbon footprint). Týká se nejen 
vlastní činnosti vodárenských společností, ale i technologií a výrobků. Hlav-
ními oblastmi je zvýšení energetické efektivity, snížení spotřeby energie a 
využívání obnovitelných zdrojů (např. bioplynu). Efektivní využívání energie 
a její úspory jsou pro snižování uhlíkové stopy společnosti, a tedy i její vliv 
na životní prostředí nejdůležitější. 

Společnost PVK hodnotí uhlíkovou stopu jak pro oblast výroby, tak rozvodů, 
čištění odpadních vod a celkovou produkci včetně uhlíkové stopy, spojené 
s využitím chemických látek. Ekologické inženýrství je proto nezbytnou slož-
kou služeb PVK, zejména s ohledem na množství emisí skleníkových plynů, 
a to i nepřímých (vyprodukovaných při výrobě energie spotřebované v PVK). 

Společnosti PVK se v roce 2013 podařilo uhlíkovou stopu snížit oproti roku 
2012 z 38,37 na 37,99 tisíc tun CO2 ekvivalent, což souvisí zejména se sní-
žením energetické náročnosti procesu úpravy/čištění vod. Nepřímé emise 
(energie a teplo) v procesu čištění odpadních vod činily v roce 2013 10,57 
tisíc tun CO2 ekvivalent a na výrobu a distribuci pitné vody 26,74 tisíc tun 
CO2 ekvivalent.

Emise CO2 vztažené k objemu 
vody realizované se podařilo sní-
žit na 104,98 g CO2 ekvivalent/
m3 vody k distribuci z původních 
105,8 g CO2 ekvivalent/m3. Emi-
se CO2 vztažené k objemu vody 
vyčištěné se snížily z 90,89 g CO2 
ekvivalent/m3 vody vyčištěné na 
71,52 g CO2 ekvivalent/m3 vody 
vyčištěné. 
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ZDROJE

REKONSTRUKCE, 
TECHNICKÁ 
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Spolupráce s O2 
Telefonica
V roce 2013 byla vyvinuta a na 
pilotním projektu ověřena nová 
technologie dálkového odečtu 
vodoměrů – MTC (Managed Tele-
metric Collection).

Služba funguje na principu 
radiových technologií. K přenosu 
informací z libovolného typu mě-
řiče až do zákaznického portálu je 
využito plně zálohované mobilní 
a fixní sítě společnosti Telefó-
nica. Jednotlivé radiové prvky 
mezi sebou komunikují výhradně 
prostřednictvím standardizova-
ných protokolů (Wireless M-BUS) 
a využívají redundance signálu 
a napájení pro případ možného 
výpadku elektrického proudu.

Tento systém, tzv. chytré měření 
umožňuje plošný sběr dat z libo-
volného typu měřiče (elektroměr, 
vodoměr, plynoměr, kalorimetr...), 
průběžné sledování spotřeby, 
poskytuje přesný přehled o spo-
třebách v reálném čase, optima-
lizuje náklady na energie, moni-
toruje úniky energií, informuje 
o havarijních stavech, poskytuje 
podklady pro fakturaci a má řadu 
dalších předností. 
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  Zkoušky kanalizace pomocí umělé mlhy
Kouřová zkouška umožňuje přezkoumat, zda nedochází k neoprávněnému 
vypouštění srážkových vod z nemovitostí do splaškové kanalizace, kdy jsou 
v rozporu s podmínkami stanovenými Kanalizačním řádem vypouštěny 
srážkové či podzemní balastní vody kanalizační přípojkou z nemovitosti
do splaškové kanalizace.

Tímto způsobem lze zkontrolovat správnost napojení dešťových vod
bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu 
do jeho majetku. Metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné 
umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Mlha je produková-
na výrobníkem mlhy a pomocí výkonného ventilátoru postupuje vstupní 
šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připoje-
ných nemovitostí. 

Pokud je do kanalizační přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně na-
pojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či 
dvorních vpustích. Tyto jevy jsou v průběhu zkoušky vyhodnocovány a do-
kumentovány technickými pracovníky na místě a slouží jako podklady pro 
pozdější jednání s majiteli objektů, kteří jsou vyzváni k nápravě závadného 
stavu. Zařízení vyvinul zaměstnanec PVK Daniel Hrdý a v březnu 2013 bylo 
Úřadem průmyslového vlastnictví zapsáno jako užitný vzor.



  Rekonstrukce čerpacích stanic a pobočných čistíren 
odpadních vod 
Rekonstrukce a nové technologie v provozu přinášejí vyšší provozní spo-
lehlivost, efektivitu, zlepšují pracovní podmínky, stabilizují a optimalizují 
tlakové poměry v zásobovaném území a případně i zlepšují kvalitu vody.

U čerpacích stanic a vodojemů pitné vody došlo v roce 2013 k těmto změ-
nám: 
Uskutečnila se celková rekonstrukce a automatizace čerpací stanice Kopa-
nina, která zajišťuje zásobování obyvatel pitnou vodou v oblasti jihozápad-
ního města a Zličína.
Byla dokončena III. etapa rekonstrukce ČS Bruska, která spočívala v obno-
vě areálových vodovodních řadů a technologického vybavení armaturní 
komory vodojemu 2.

Na vodojemu Ládví III, komoře č. 4 a vodojemu Velká Chuchle, komorách 
1 a 2, byly provedeny celkové sanace akumulačních komor vodojemů.
Na čerpací stanici Barrandov byla v ČS pro vodojem Slivenec nahrazena 
zastaralá čerpadla novými a v čerpací stanici pro vodojem Ovčín byla dopl-
něna dvě čerpadla pro zajištění sanačního průtoku.

U pobočných čistíren odpadních vod byla provedena částečná rekonstrukce 
technologie čistírny odpadních vod Horní Počernice – Svépravice. Ta spo-
čívala v úpravě vstupní čerpací stanice, výstavbě nového systému odtahu 
plovoucích nečistot z dosazovacích nádrží a vybudování nové stanice pro 
dávkování koagulantu.

  Zásobování vodou 
V průběhu listopadu 2013 začala dílčí část generelu zásobování vodou hl. 
m. Prahy zaměřená na optimalizaci zásobování vodou v jižní části Prahy. 
Rozsah území je cca 350 km vodovodní sítě, 18 zásobních pásem.
Další započatý projekt se týká přípravy zpětného proplachu starých Káran-
ských řadů v úseku Kyjský uzel – Káraný. 

Cílem je odstranit sedimenty zvýšeným průtokem v potrubí DN 1100 
z roku 1913 – 1939, aby při změně průtoku z ÚV Káraný (např. při výpadku 
čerpadla) nedocházelo k sekundární degradaci dopravované vody do Prahy 
usazeným železitým kalem. Projekt navazuje na investici PVS, kterou byla 
vybudována kapacitní výpust v areálu ÚV Káraný. V současné době se řeší 
statické posouzení sil vyvolaných zpětným tokem vody. V případě kladného 
posouzení se předpokládá provedení proplachu v roce 2014.

  Úpravny vody (ÚV)
Na úpravně vody Káraný - Sojovice  
probíhal po celý rok 2013  zkušeb-
ní provoz se zaměřením na zajiš-
tění optimálního nastavení pro-
vozu z hlediska kvality filtrované 
vody i ekonomických ukazatelů.  
Vzhledem k přerušovanému pro-
vozu umělé infiltrace v roce 2013 
bude zkušební provoz  pokračovat 
i v roce 2014, kdy by měl být kom-
plexně  vyhodnocen a posloužit 
jako podklad pro způsob rekon-
strukce druhé poloviny filtrace. 
Také na ÚV Želivka se během roku 
uskutečnily modelové zkoušky, 
jejich účelem bylo optimalizovat 
přípravu suspense před filtrací a 
stanovit optimální filtrační náplně 
pro stávající rychlofiltry.  

  Aplikace vnitřní 
ochrany potrubí PUR 
nástřikem
Jako první společnost PVK v roce 
2013 úspěšně vyzkoušela aplikaci 
PUR (polyuretanového nástřiku) 
vnitřní stěny potrubí. Jedná se
o dodatečné ošetření vnitřního po-
vrchu potrubí, který nebyl od doby 
výroby ošetřen. Kontakt z kovovým 
povrchem způsobuje zákal v dopra-
vované vodě, a tím ji znehodnocuje. 
Metoda potvrdila vhodnost pro tyto 
účely. Bylo ošetřeno cca 5 km potru-
bí o profilu 100 až 200 mm
a při uvádění potrubí po ošetření do 
provozu nebyly shledány problémy 
s kvalitou vody. PVK bude v této 
metodě pokračovat i v ostatních, 
zejména koncových řadech s pro-
blematickou kvalitou vody.
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  Výroba elektrické energie a tepla na ÚČOV 
Vlastní výroba  elektrické energie z bioplynu dosáhla za rok 2013 celkově 
32 029  MWh a všechna tato elektřina byla okamžitě spotřebována přímo 
na čistírně. K tomu bylo dokoupeno dalších 100 MWh el. energie z veřejné 
sítě. ÚČOV tak dosáhla ve spotřebě elektřiny soběstačnosti 76,2 %. 
Ve spotřebě provozního tepla je ÚČOV Praha stoprocentně soběstačná již 
dlouhodobě.

Zpracování kalu probíhalo v roce 2013 kontinuálně, i když kvůli opravám 
bylo v provozu pouze pět dvojic vyhnívacích nádrží ze šesti. Celkově bylo 
vyprodukováno 68 009 t odvodněných kalů,  což je cca o 17 %  méně, než 
v předchozím roce. Bylo to způsobeno nižším přitékajícím znečištěním, 
zejména v době červnové povodně.

V roce 2013 se ve vyhnívacích nádržích vyvinulo celkem 18 066 981 Nm3 
bioplynu, což je prakticky stejné množství, jako v předchozím roce. Bioplyn 
pak byl využit k energetickým účelům, jeho přebytky byly spáleny v hořá-
cích zbytkového plynu.

  Rekonstrukce
na stokové síti
V průběhu roku 2013 probíhaly 
práce na rekonstrukci levého 
ramene shybky kmenové stoky 
K pod Vltavou (Výtoň – Smí-
chov). Práce spočívaly v injektáži 
prostoru mezi cihelnou vyzdívkou 
ramene DN 1500 a chráničkou, 
výměně uzávěrů v nátokové
i výtokové komoře a provedením 
čedičové vystýlky sestupné a 
vzestupné části ramene.
Dále započaly rozsáhlé rekon-
strukce významných sběračů na 
kanalizační síti – Prosecký sběrač 
a také stoka v ulici V Holešovič-
kách.

  Vodovodní síť
V roce 2013 byly vybudovány 
redukční šachty na základě zpra-
covaného generelu zásobování 
vodou pro oblast Pankráce. Pás-
mo 237 má přepočítanou délku
256 km sítě. Vybudováním 
celkem pěti nových redukčních 
šachet dojde k optimalizaci tla-
kových poměrů ve třech nových 
pásmech (zatím pracovně nazva-
ných podle místopisných názvů: 
lokalita Na Dobešce, Jezerka, Dě-
kanka a Vyšehrad v přepočítané 
délce cca 40 km vodovodní sítě. 
Předpoklad „zprovoznění“ nových 
zásobních pásem je ve druhém 
čtvrtletí 2014.
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  IT technologie 
Nové IT systémy zaváděné do praxe zvyšují efektivitu ve společnosti, zrych-
lují práci a mají kladný vliv na komunikaci se zákazníky. PVK při zajišťování 
služeb v oblasti informatiky využívají spolupráci s dceřinou společností 
Veolia Voda  - Solutions and Services.

V roce 2013 jsme dokončili implementaci centrálního HelpDesk pro všech-
ny uživatele výpočetní techniky. Díky tomu nedochází k žádným prodlevám 
při předávání požadavků zaměstnanců na IT odborníky a zrychlení spolu-
práce.

Sjednotili jsme centrální správu WiFi sítě s jednotným systémem přihlašo-
vání ve všech lokalitách, kde WiFi síť je, což zjednodušilo její využití.
Zakoupení a rozšíření zálohovacího systému EMC Data Domain pro zákaz-
nický a ekonomický systém  zkrátilo zálohovací časy zhruba desetkrát. 
Virtualizace serverů a jejich přesun do datového centra pokračovala a 
umožnila tak snížit náklady na jejich správu.

Rovněž byla optimalizována datová síť PVK, která zvýšila propustnost linek.
V průběhu roku 2013 pokračovala výměna PC a notebooků s Windows 
XP vzhledem k ukončení podpory tohoto systému. Tato výměna musí být 
dokončena do března 2014, aby společnost nebyla ohrožena útoky na 
operační systém.

  Nové softwary zvyšují výkonnost
V rámci systému Helios Green (HG) byl zprovozněn modul pro evidenci 
pracovních cest.  Zadávání požadavků na pracovní cesty i proces jejich 
schvalování a vyúčtování je již plně elektronizován. Elektronizace se týká 
také dalších oblastí. Ke konci roku 2013 bylo již 85 % došlých faktur přijato 
v elektronické podobě a 45 % faktur vydaných. Tyto kroky umožnily úsporu 
materiálových i ostatních nákladů.

S cílem vytvořit v systému HG Katalogy cen začal projekt sběru elektronic-
kých ceníků od hlavních dodavatelů. V systému HG bylo nastaveno elek-
tronické schvalování externích materiálových objednávek a jejich následné 
automatické odesílání e-mailem na adresu dodavatele.

Na základě požadavku správce infrastrukturního majetku – PVS – byl za-
veden a v průběhu roku zdokonalován systém následné kontroly rozpočtů 
vybraných havarijních a plánovaných oprav. Tímto způsobem bylo zkontro-
lováno 60 oprav.

  SWIM
V roce 2013 započala rekonstruk-
ce prostoru centrálního dispe-
činku včetně instalace velkoploš-
ného zobrazovacího zařízení pro 
lepší přehlednost zobrazovaných 
údajů a přehlednější činnost a 
následné rozhodování za krizo-
vých stavů, jako tomu bylo za 
povodně v roce 2013. 

Projekt SWIM, jak byl celý nový 
systém nazván, je vyústěním 
dlouhodobého procesu inovací a 
implementace nejmodernějších 
technologií ve vodárenství. 

Zkratka znamená Smart Water 
Integrated Management a velmi 
zjednodušeně se SWiM dá popsat 
jako Centrální integrovaný sys-
tém pro řízení a správu vodohos-
podářské infrastruktury. Pro PVK 
je SWiM důkazem schopnosti 
poskytnout zákazníkům absolut-
ní špičku v oblasti vodohospodář-
ských technologií.
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Institut environmentálních 
služeb, a.s. v roce 2013

Akcionářská struktura:
Campus Veolia Environnement
France 40 %
Pražské vodovody a kanalizace, 
a.s., 30 %
Dalkia Česká
republika, a.s., 30 %.

Obrat: 32 606 000 Kč

Počet zaměstnanců: 12
Počet realizovaných vzdě-
lávacích akcí: 1 809
Počet tréninkových dnů: 
8 562
Počet tréninkových ho-
din: 199 415 
Počet účastníků vzděláva-
cích akcí: 17 225

  V roce 2013 Institut environmentálních služeb (IES) oslavil již 11. výročí 
svého založení. V tomto roce se IES opět podařilo udržet kladný hospodář-
ský výsledek a zajistit udržitelný rozvoj této vzdělávací organizace. 
A to navzdory snižování rozpočtů na vzdělávání u některých zákazníků IES, 
růstu cen za nájmy, energie a další služby i vzhledem ke skutečnosti, že IES 
od roku 2008 nezvyšuje ceny svých vzdělávacích produktů a služeb. 
Na úspěšném fungování IES se především podílelo další rozšiřování nabíd-
ky vzdělávacích produktů a služeb, především tzv. rozvojových programů, 
připravených a realizovaných ve spolupráci s významnými partnery, zejmé-
na renomovanými univerzitami. Příznivě se projevily také tržby od zahra-
ničních zákazníků ze skupiny Veolia Environnement i zákazníků mimo tuto 
skupinu. IES zvyšoval efektivitu své činnosti rovněž díky využívání svého 
nového informačního systému EduBase. Pozitivně se projevila i úsporná, 
organizační a personální opatření. Na všech těchto procesech se úspěšně 
podílela jednotlivá vzdělávací centra a zastoupení IES v Praze, Ostravě, 
Banské Bystrici a Teplicích. Opět se osvědčilo poskytování komplexních 
služeb formou outsourcingu, zahrnujících i personální agendu vzdělávání. 

  K významným vzdělávacím projektům IES v roce 2013 patřilo otevření 
další studijní skupiny bakalářského studijního programu Podniková ekono-
mika a management ve spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc, 
pokračování navazujícího magisterského studijního programu ve spoluprá-
ci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně i rozvojového programu Personální 
management ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Byly otevřeny nové 
studijní skupiny úspěšného rozvojového programu Technika – Voda - Ekolo-
gie ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT. Pokračoval rozvojový program 
Energetické stroje ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou 
univerzitou Ostrava. Úspěšnou novinkou v roce 2013 se stal rozvojový pro-
gram Kvalita pitné vody a technologické způsoby úpravy vod ve spolupráci 
s VŠCHT Praha.

  Nabídku eCampusu (vzdělávacího portálu IES) v roce 2013 obohatily 
nové e-learningové kurzy Change Management I. a II. a série alegorických 
manažerských příběhů. Dále byla na eCampusu inovována nástupní škole-
ní pro pracovníky jednotlivých divizí a společností VE. IES pokračoval
v realizaci zakázky na vzdělávání zaměstnanců členských společností Sdru-
žení vodovodů a kanalizací (SOVAK) v celkové výši 4 mil. Kč. Pražské vzdě-
lávací centrum IES v roce 2013 zorganizovalo opět řadu akcí pro zahraniční 
zákazníky VE, často s celosvětovou působností.

36



Zpráva dozorčí rady
za rok 2013
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Dozorčí rada pravidelně na svém zasedání projednávala informace o vý-
sledcích hospodaření za jednotlivé měsíce roku 2013, seznamovala se 
s výsledky jednání představenstva společnosti, sledovala vývoj spolupráce 
společnosti s PVS a.s., projednávala přípravu ceny vodného a stočného pro 
následující období a v neposlední řadě sledovala i vývoj ukončení provozo-
vatelské smlouvy na ÚV Želivka ke dni 5. 11. 2013.

Počátkem roku projednala DR Zprávu KPMG o auditu za rok 2012 s pozitiv-
ním výrokem auditora, seznámila se s kolektivní smlouvou pro rok 2013 
a průběžně během roku sledovala problematiku BOZP.

Dozorčí rada se rovněž zajímala o vývoj rekonstrukce ÚČOV a sledovala 
návrhy společnosti související s touto rekonstrukcí.

Počátkem roku se seznámila s plánem činnosti oddělení interního auditu 
společnosti na rok 2013 a projednala zprávu tohoto oddělení za rok 2012.

V průběhu roku nemusela dozorčí rada řešit žádné závažné aktuální pro-
blémy

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
předsedkyně dozorčí rady
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Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

 

Spole nost se sídlem Pa ížská 11, 110 00, Praha 1, zapsaná 

v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 5297 

 

 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU 

 A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 

 

 (dále jen „Zpráva o vztazích“) 

  

Tato Zpráva o vztazích je vyhotovena v souladu s ustanovením § 82 zákona . 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), v platném zn ní. 

 

I. Struktura vztah  mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

 

OVLÁDANÁ OSOBA: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  

 Se sídlem Praha 1, Pa ížská 11, PS : 110 00, 

 I : 256 566 35, zapsaná v obchodním rejst íku 

 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 5297. 

   

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: VEOLIA VODA, S.A., akciová spole nost z ízená podle francouzského 

práva 

Se sídlem 52, rue d ´Anjou, 75008 Paris, 

zapsaná v obchodním rejst íku Obchodního soudu v Pa íži, RCS PARIS 

B 433 934 809. 

 

PROPOJENÉ OSOBY: VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

 Se sídlem Praha 1, Pa ížská 11, PS : 110 00, 

 I : 492 41 214, zapsaná v obchodním rejst íku 

 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 2098. 

 

Veolia Eaux - Compagnie Générale des Eaux 

komanditní spole nost na akcie, se sídlem 52, rue d ´Anjou, 75008 Paris, 

zapsaná v obchodním rejst íku Obchodního soudu v Pa íži, 

RCS PARIS B 572 025 526. 

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

 Se sídlem Olomouc, Tovární 41, PS : 772 11, 
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 I : 618 59 575, zapsaná v obchodním rejst íku 

 vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíle B, vložce 1943. 

 

 VODOSPOL s. r. o. 

Se sídlem Klatovy, Ostravská 169/IV, 

 I : 483 65 351, zapsaná v obchodním rejst íku 

 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 3931. 

 

 VODÁRNA PLZE  a.s. 

 Se sídlem Plze , Malostranská 143/2, PS : 326 00, 

 I : 252 05 625, zapsaná v obchodním rejst íku 

 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložce 574. 

 

 St edo eské vodárny, a.s. 

 Se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PS : 272 80, 

 I : 261 96 620, zapsaná v obchodním rejst íku 

 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 6699. 

 

 Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. 

 Se sídlem Teplice, P ítkovská 1689, PS : 415 50, 

 I : 490 99 451, zapsaná v obchodním rejst íku 

 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 465. 

  

 RAVOS, s.r.o. 

 Se sídlem Františka Diepolta 1870, Rakovník 

 I : 475 46 662, zapsaná v obchodním rejst íku  

 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle C, vložka 19602 

  

 Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. 

 Se sídlem Sokolov, Ji ího Dimitrovova 1619, PS : 356 01, 

I : 453 51 325, zapsaná v obchodním rejst íku 

 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 2378. 

 

Královéhradecká provozní, a.s. 

Se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PS : 500 03, 

I : 274 61 211, zapsaná v obchodním rejst íku 

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložce 2383. 

    
1. S V, a.s. 

Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PS  100 00, 

I : 475 497 93, zapsaná v obchodním rejst íku 

vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383. 

 

Institut environmentálních služeb, a.s. 

Se sídlem Praha 1, Pa ížská 11, PS : 110 00, 

 I : 629 54 865, zapsaná v obchodním rejst íku 
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9967.

 

eská voda - Czech Water, a.s. 

Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PS : 102 00, 

I : 250 35 070, zapsaná v obchodním rejst íku 

vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 12115. 

 

Solutions and Services, a.s.
Se sídlem Praha 1, Pa ížská 67/11, PS : 110 00, 

I : 272 08 320, zapsaná v obchodním rejst íku 
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vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 11409.  

 

Veolia Support Services eská republika, a.s. 

Se sídlem Pa ížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1 

I : 290 60 770, zapsaná v obchodním rejst íku 

vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 18573 

 

 

 

 

Grafické schéma skupiny ovládající a ovládané osoby, jakož i propojených osob je uvedeno v p íloze 

. 1 této Zprávy. 

 

II. Úloha ovládané osoby. 
 

Ovládaná osoba využívá odborných, konzulta ních a dalších služeb propojených osob. Ovládaná 

osoba má dále možnost využívat rozsáhlé know-how v rámci propojených osob a ovládající osoby. 

III. Zp sob a prost edky ovládání. 
 

Ovládání je uskute ováno zejména p ímým zp sobem prost ednictvím hlasovacích práv 

vykonávaných jediným akcioná em, v rámci obchodního vedení p edstavenstvem spole nosti a dále 

prost ednictvím výkonného managementu. 

IV. P ehled jednání u in ných v posledním ú etním období, která byla u in na na popud nebo 
v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo 
majetku, který p esahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjišt ného podle 
poslední ú etní záv rky. 

 

Žádná taková jednání nebyla u in na. 

V. P ehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou. 

 

V pr b hu kalendá ního roku 2013 byly spole ností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (dále jen 

„Spole nost“) a propojenými osobami uzav eny a/nebo z staly v platnosti následující smlouvy a byla  

poskytnuta následující pln ní: 

 

 

 

Vztahy ke spole nosti VEOLIA VODA, S.A. 
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- Nadále z stává ú inná Dohoda o poskytování cash-poolingu ze dne 27. 11. 2006, na základ  

které má Spole nost možnost se ú astnit poolového ú tu Veolia Voda S.A.  

 

- Nadále z stává ú inná Licen ní smlouva na ud lení ochranné známky Veolia z roku 2010.  

 

 

Vztahy ke spole nosti VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

 

- Nadále z stává ú inná Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 14. 8. 2003 ve zn ní 

dodatk  se Spole ností CTSE a.s., právním p edch dcem spole nosti VEOLIA VODA ESKÁ 

REPUBLIKA, a.s. 

 

- Smlouva o podnájmu nebytových prostor – podnájem kancelá e . 2.8 ve 2. pat e budovy na 

adrese Pa ížská 11, Praha 1.  

 

- Smlouva o poskytování služeb uzav ená dne 1. 5. 2009, na základ  které jsou Spole nosti 

poskytovány služby vzdáleného p ipojení k Portálu Veolia Voda. 

 

- Rámcová smlouva o poskytování reklamních a propaga ních služeb ze dne 10. 1. 2013.  

 

- Smlouva o poskytnutí dokumentace k p evodním cenám. 

 

- Smlouva o spolupráci a o poskytování poradenských služeb v oblastech pr myslového 

outsourcingu, optimalizace náklad  MTZ a ešení technických projekt  za ú elem zajišt ní 

rozvoje Spole nosti ze dne 4. 1. 2013.  

 

- Smlouva o spolupráci a o poskytování poradenských služeb ze dne 4. 1. 2013, na základ  

které byly spole nosti poskytovány služby ekonomického poradenství.  

 

- Smlouva o zajišt ní servisních služeb. 

 

 

Vztahy ke spole nosti Veolia Eaux - Compagnie Générale des Eaux  

 

- Spole nost v roce 2013 i nadále využívala koncernového pojišt ní odpov dnosti a pojišt ní 

odpov dnosti za zásah do životního prost edí uzav eného spole ností Veolia Eaux – 

Compagnie Génerále des Eaux.  

 

 

Vztahy ke spole nosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

 

- Spole nost provád la pro spole nost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., posouzení funk ní 

zp sobilosti m ících systému pr toku vod, p ípadn  jejich úpravu v etn  dodávky m ící 

techniky a ú ední m ení pr toku vod na vybraných OV, ÚV a m rných profilech p edevším 

stokové sít  na základ  objednávek za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

 

Vztahy ke spole nosti VODÁRNA PLZE  a.s. 

 

- Spole nost provád la pro spole nost VODÁRNA PLZE  a.s. rozbory vody a p ezkoušení jakosti 

vod.  

 

- Spole nost provád la pro spole nost VODÁRNA PLZE  a.s. posouzení funk ní zp sobilosti 

m ících systému pr toku vod, p ípadn  jejich úpravu v etn  dodávky m ící techniky a 

ú ední m ení pr toku vod na vybraných OV, ÚV a m rných profilech p edevším stokové sít  

na základ  objednávek za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
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Vztahy ke spole nosti St edo eské vodárny, a.s. 

 

- Spole nost provád la pro spole nost St edo eské vodárny, a.s., rozbory vody, p ezkoušení 

jakosti vod a p ípravu mikrobiologických p d.  

 

- Spole nost provád la pro spole nost St edo eské vodárny, a.s., posouzení funk ní zp sobilosti 

m ících systému pr toku vod, p ípadn  jejich úpravu v etn  dodávky m ící techniky a 

ú ední m ení pr toku vod na vybraných OV, ÚV a m rných profilech p edevším stokové sít  

na základ  objednávky za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

- Smlouva o dodávce vody Klecany Drasty. 

 

- Smlouva o poskytování prací a služeb (zajišt ní energetického managementu). 

 

- Dohoda o poskytování prost edk  ve vodohospodá ské oblasti ze dne 12. 3. 2007. 

 

 

 Vztahy ke spole nosti Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. 

 

- Spole nost provád la pro spole nost Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., na základ  

smluv rozbory pitných a surových vod a kal , prohlídky kanalizace a další technickou pomoc 

na základ  individuálních požadavk , v objemu a za podmínek obvyklých v b žném 

obchodním styku.   

 

- Spole nost provád la pro spole nost Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., posouzení 

funk ní zp sobilosti m ících systému pr toku vod, p ípadn  jejich úpravu v etn  dodávky 

m ící techniky a ú ední m ení pr toku vod na vybraných OV, ÚV a m rných profilech 

p edevším stokové sít  na základ  smlouvy o dílo a dodatk  za podmínek obvyklých 

v obchodním styku. 

 

- Smlouva o instalaci dálkových ode t  vodom r  na základ  objednávek za podmínek 

obvyklých v obchodním styku. 

  

- Dohoda o poskytování prost edk  ve vodohospodá ské oblasti ze dne 12. 3. 2007. 

 

- Smlouva o poskytování poradenské innosti ve výkonu funkce bezpe nostního poradce pro 

p epravu nebezpe ných látek dle ADR. 

 

- Smlouva o dílo z roku 2011, kterou se Spole nost zavazuje zajiš ovat pro Severo eské 

vodovody a kanalizace, a.s., odb r a analýzy vzork  odpad . 

 

 

Vztahy ke spole nosti Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. 

 

- Spole nost provád la pro spole nost Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o., posouzení 

funk ní zp sobilosti m ících systému pr toku vod, p ípadn  jejich úpravu v etn  dodávky 

m ící techniky a ú ední m ení pr toku vod na vybraných OV, ÚV a m rných profilech 

p edevším stokové sít  na základ  objednávky za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

 

Vztahy ke spole nosti Královéhradecká provozní, a.s. 
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- Spole nost provád la pro spole nost Královéhradecká provozní, a.s., rozbory vody a 

p ezkoušení jakosti vod, posouzení funk ní zp sobilosti m ících systému pr toku vod, 

p ípadn  jejich úpravu v etn  dodávky m ící techniky a ú ední m ení pr toku vod na 

vybraných OV, ÚV a m rných profilech p edevším stokové sít  na základ  objednávek za 

podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

- Spole nost poskytla spole nosti Královéhradecká provozní, a.s., p j ky za podmínek obvyklých 

v b žném obchodním styku.   

 

 

Vztahy ke spole nosti 1. S V, a.s. 

 

- Spole nost provád la pro spole nost 1. S V, a.s., rozbory vody a p ezkoušení jakosti vod, 

posouzení funk ní zp sobilosti m ících systému pr toku vod, p ípadn  jejich úpravu v etn  

dodávky m ící techniky a ú ední m ení pr toku vod na vybraných OV, ÚV a m rných 

profilech p edevším stokové sít  na základ  smlouvy o dílo za podmínek obvyklých 

v obchodním styku.  

 

- 1. S V, a.s., provád la pro Spole nost udržovací práce – r zné opravy (armatur, výkopové 

komory shybky trubky B, kanalizace) a odstra ování havárií kanaliza ních p ípojek. 

 

- Spole nost poskytovala pro spole nost 1. S V, a.s., vodu p edanou na základ  individuálních 

požadavk  za cenu a podmínek obvyklých v obchodním styku a v souladu s platnou cenovou 

regulací. 

 

- V pr b hu kalendá ního roku byla nadále ú inná Smlouva o nájmu nebytových prostor 

uzav ená v roce 2004, na základ  které poskytuje za úplatu sjednanou v souladu 

s podmínkami obvyklých v obchodním styku Spole nost nebytové prostory pro administrativní 

ú ely. 

 

- Smlouva o poskytování prací a služeb (zajišt ní energetického managementu). 

 

 

Vztahy ke spole nosti Institut environmentálních služeb, a.s. 

 

- Institut environmentálních služeb, a.s., hradil Spole nosti na základ  Smlouvy o podnájmu 

nebytových prostor, Smlouvy o dodávce vody do pronajatých prostor, Smlouvy o dodávce 

tepla a energie v pr b hu roku nájemné a další pln ní bezprost edn  související s provozními 

náklady kancelá ských prostor, které má Institut environmentálních služeb, a.s., v užívání. 

Smlouvy byly uzav eny za podmínek obvyklých v b žném obchodním styku. 

 

- Institut environmentálních služeb, a.s., poskytoval Spole nosti na základ  jednotlivých 

požadavk  Spole nosti školení, která jsou povinná ze zákona, dále jazykové kurzy a odborné 

kurzy z vodohospodá ské oblasti, za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

- Spole nost poskytovala spole nosti Institut environmentálních služeb, a.s., služby na základ  

Smlouvy o spolupráci a o zajišt ní nakladatelských a vydavatelských služeb.  

 

 

Vztahy ke spole nosti eská voda – Czech Water, a.s. 

 

- Spole nost poskytla spole nosti eská voda – Czech Water, a.s., poradenské služby v oblasti 

ú etnictví, personalistiky, materiálního zásobování, výpo etní techniky, drobné administrativní 

služby    a služby v oblasti BOZP na základ  Smlouvy o poskytování služeb ze dne 26. 6. 2007. 
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- Nadále z stává ú inná Nájemní a podnájemní smlouva na nájem a podnájem nebytových 

prostor. 

 

- Na základ  smlouvy poskytla Spole nost spole nosti eská voda – Czech Water, a.s., 

poradenství a konzulta ní innost v oblasti hospoda ení s odpady. 

 

- Spole nost poskytla spole nosti eská voda – Czech Water, a.s., drobné služby v oblasti 

dopravy a mechanizace na základ  jednotlivých smluvních vztah  za podmínek obvyklých 

v b žném obchodním styku. 

 

- Spole nost eská voda – Czech Water, a.s., poskytovala Spole nosti od 1. 9. 2008 služby 

v oblasti dopravy na základ  Rámcové smlouvy o zajiš ování dopravních služeb. 

 

- Spole nost eská voda – Czech Water, a.s., nadále poskytovala spole nosti PVK služby 

v oblasti elektro a diagnostiky na základ  Smlouvy o poskytování speciálních služeb. 

 

- Spole nost eská voda – Czech Water, a.s., nadále provád la pro spole nost PVK služby 

v oblasti údržby na základ  Smlouvy o poskytování služeb údržby. 

 

- Spole nost eská voda – Czech Water, a.s., dále poskytovala Spole nosti další služby 

(zejména údržby zelených ploch, revize elektro a zdvihacích za ízení, služby poradenství pro 

technickou evidenci majetku, služby v oblasti preventivní údržby dopravy a mechanizace a 

kompletní administrativu spojenou s vozovým parkem) na základ  jednotlivých smluv za 

podmínek obvyklých v b žném obchodním styku.  

 

- Spole nost eská voda – Czech Water, a.s., provád la od 1. 8. 2009 pro Spole nost opravy a 

ov ování m idel na základ  Smlouvy na zajiš ování oprav a ov ování m idel.   

 

 

Vztahy se spole ností Solutions and Services, a.s. 

 

- Nadále z stává ú inná Smlouva o podnájmu nebytových prostor Pa ížská 11, kterou 

Spole nost uzav ela se spole ností Solutions and Services, a.s.   

 

- Spole nost pronajímala spole nosti Solutions and Services, a.s. na základ  Smlouvy o 

pronájmu dva osobní automobily Škoda Fabia a jedno vozidlo Škoda Octavia za podmínek 

obvyklých v b žném obchodním styku. 

 

- Spole nost Solutions and Services, a.s., poskytovala Spole nosti PVK služby v oblasti 

informa ních technologií na základ  Smlouvy o poskytování služeb – SLA ze dne 1. 1. 2007. 

 

- Spole nost Solutions and Services, a.s., poskytla Spole nosti služby v oblasti technické 

podpory na základ  Smlouvy o poskytování technické podpory Noris ze dne 30. 3. 2007. 

 

- Spole nost Solutions and Services, a.s., provád la pro Spole nost innosti dle uzav ené 

Smlouvy o dílo - implementace ZIS is-USYS.net 

 

- Smlouva o technickém a softwarovém zajišt ní provozu bezpe né komunika ní datové linky ze 

dne 1. 10. 2008. 

 

- Spole nost Solutions and Services, a.s., poskytovala Spole nosti na základ  Smlouvy o 

poskytování služeb ze dne 1. 7. 2009 služby údržby a rozvoje GIS a souvisejících aplikací.  

 

- Smlouva o poskytování služeb finan ního reportingu Vector ze dne 16. 12. 2006. 
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- Smlouva o p ipojení k Portálu Veolia Voda ze dne 24. 1. 2007. 

 

- Smlouva o spolupráci p i zajišt ní služeb centrálních nákup  ze dne 15.12.2009. 

 

- Mandátní smlouva – zajiš ování inností spojených s výb rem dodavatel  zboží a služeb 

ú inná od 1. 1. 2010. 

 

- Smlouva podlicen ní – poskytnutí podlicence k softwaru D.H.S. ze dne 1. 9. 2009. 

 

- Smlouva o poskytování servisních služeb k softwaru D.H.S. ze dne 1. 9. 2009. 

 

- Smlouva na zajišt ní a integraci datové komunikace ze dne 19. 8. 2010. 

 

- Smlouva o zajišt ní provozu kontaktního centra.  

 

- Služby centrální CEX (Exchange) ze dne 1. 8. 2011. 

 

- Poskytování služeb – datové schránky ze dne 30. 11. 2010. 

 

- Maintenance GIS. 

 
- Smlouva o konsolidaci fakturace. 

 

- Smlouva o podnájmu nebytových prostor Ke Kablu 971, 102 00, Praha 10 - Hostiva , kterou 

Spole nost uzav ela se spole ností Solutions and Services, a.s.   

 

Ovládané osob  nevznikla v ú etním období kon ícím 31.12.2013 žádná újma. 

 

V Praze, dne 30. ledna 2014 
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Sídlo společnosti:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pařížská 11
110 00 Praha 1

Váš dodavatel vodohospodářských služeb

Zákaznická linka PVK
840 111 112

www.pvk.cz

Výroční zpráva sestavena 30. ledna 2014.
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