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Finanční situace společnosti

Finanční situace společnosti v roce 2006 byla zcela
stabilní, společnost byla likvidní a schopna v řádných
termínech plnit veškeré své závazky.

Bilanční suma společnosti vzrostla na 2979 mil. Kč,
tj. o 138 mil. Kč. Ve stálých aktivech došlo v souvislosti
se změnami struktury a financování uvnitř skupiny
Veolia Voda k poklesu dlouhodobého finančního
majetku a přesunu finančních prostředků v rámci
skupiny (krátkodobé pohledávky).

Společnost vykázala k 31. 12. 2006 hospodářský
výsledek 368,6 mil.Kč, před zdaněním 482 mil.Kč, při
výkonech více než 3,4 mld.Kč.

Běžný platební styk byl nadále zajišťován Komerční
bankou a.s. pomocí reálného cash poolingu, do kterého
byly zapojeny jednotlivé běžné účty závodů. Díky
tomuto systému byla společnost schopna efektivně
zhodnocovat volné peněžní prostředky.

V pasivech společnosti nenastaly významné změny,
nadále je největší položkou vlastní jmění s podílem
62 % celkových pasiv. Ke změnám krátkodobých
závazků došlo v souvislosti s mírou vybraných záloh,
pracovní kapitál společnosti se v minulém roce vyvíjel
velmi příznivě.
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Editorial předsedy představenstva společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vážené dámy, vážení pánové,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., která je
souhrnem uzavřeného roku 2006. Roku, který postavil
před společnost spoustu překážek, které musela
překonat, aby znovu potvrdila kredit přední české
vodárenské společnosti.
Začátek loňského roku a celé jeho první čtvrtletí
provázela extrémní zima s neobvykle velkým
množstvím přetrvávajícího sněhu. Tato nepřízeň počasí
značně komplikovala vodárenskou činnost zejména
v Libereckém kraji a vyžádala si zvýšení nákladů
provozní činnosti. Díky využití synergických efektů
v rámci skupiny Veolia Voda se podařilo eliminovat
vzniklé náklady. Velké množství sněhu vystřídaly
povodně, při kterých společnost projevila maximální
solidaritu poskytnutím pomoci postiženým městům
a obcím. I přes tyto nepříznivé faktory se podařilo
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v rámci hospodaření překročit plán v ukazatelích
vodného a stočného a výrazně překročit obrat v oblasti
ostatních činností zejména pak ve vztahu k vlastnické
společnosti.
Za účelem zvýšení výkonnosti, kvality poskytovaných
služeb a zvýšení produktivity práce zahájila společnost
v loňském roce přípravu a částečnou realizaci
restrukturalizace vedoucí k optimalizaci provozu
společnosti. Jednotlivé projekty restrukturalizace
spočívaly v centralizaci vybraných činností.
Ani v oblasti inovací společnost
nezahálela. Ve spojení s akcionářem
Severočeskou vodárenskou společností
a.s. přistoupila k implementaci
technologie úpravy vody
prostřednictvím UV záření na několika
provozovaných úpravnách vody.
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Jedním z hlavních zájmů podnikání společnosti je
posílení přístupu k zákazníkovi. V rámci zdokonalování
služeb byla provedena anketa spokojenosti zákazníků.

městům Libereckého a Ústeckého kraje spolupráci i
v sociální oblasti.

Její výsledek napověděl, v jaké oblasti je možno
přiblížit se zákazníkům a jaká jsou jejich očekávání
od vodárenské společnosti. Pro žádané zlepšení
informovanosti zákazníka společnost přistoupila
v závěru loňského roku k poskytování informací pro
zákazníka prostřednictvím SMS zpráv a vydání prvního
čísla magazínu Voda pro Vás distribuovaného do
schránek zákazníků.

Ohlédnutí za rokem 2006 napovídá, že jsme uzavřeli
rok, ve kterém společnost splnila všechny své závazky
vůči akcionářům – akciové společnosti Veolia Voda
a Severočeské vodárenské společnosti a.s. a díky
vynaloženému úsilí svých zaměstnanců kredit
výkonné, moderní a dynamické společnosti opět
potvrdila. Dovolte mi tímto poděkovat zaměstnancům
celé společnosti.

Již tradičně společnost pokračovala ve výchově
mladých vodohospodářů. Zapojila se do
mezinárodních projektů nabízených skupinou Veolia
Voda a umožnila školám v rámci působení společnosti
účast v těchto projektech. Díky spolupráci s Nadačním
fondem Veolia se podařilo nabídnout několika

Ing. Rostislav Čáp
Předseda představenstva
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Organizační struktura / Přístup k zákazníkovi

Organizační struktura SčVK
k 31. 12. 2006
Akcionáři společnosti

Představenstvo společnosti

Dozorčí rada společnosti

Generání ředitel společnosti

Finanční ředitel společnosti

Provozní ředitel společnosti

Personální ředitel společnosti

Technický ředitel společnosti

Ředitel distribučního
závodu Most
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Ředitel distribučního
závodu Ústí nad Labem

Ředitel distr. z.
Liberec Vratislavice

Ředitel special. závodu
ÚV a ČOV
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PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI

Osobní jednání v zákaznických centrech

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je stabilní, moderní společností a ke svým zákazníkům přistupuje na
vysoce profesionální úrovni. Nepodceňuje komunikaci se zákazníky, ale naopak se snaží neustále zkvalitňovat možnosti
přístupu i kvalitu získávaných informací. Běžně mají zákazníci možnost komunikovat se společností osobně
v zákaznických centrech, telefonicky prostřednictvím Call center a nově mohou využívat i internetu.

Zákaznická centra
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
provozovala v roce 2006 standardním způsobem 13
zákaznických center, která slouží k osobnímu kontaktu
zákazníka se společností a jsou situována ve všech
významných městech Ústeckého a Libereckého kraje.
Nejčastěji se zde projednávají smluvní záležitosti, faktury
a platby.

informace týkající se faktur a plateb, dodávek vody a
odvádění odpadních vod. V souvislostí s poruchami
se volající informovali o provozních událostech na
vodovodní a kanalizační síti zejména v případě omezené
nebo přerušené dodávky vody.
Typy telefonních hovorů

Call centrum
Dalším, zákazníky velmi využívaným, způsobem pro
komunikaci se společností je zákaznická telefonní linka.
V roce 2006 této služby využilo téměř 100 tis. volajících.
Zákaznickou linku v pracovních dnech obsluhují operátoři
call centra, v mimopracovních dnech dispečeři útvaru
dispečinku. Zákazníci si prostřednictvím telefonního
hovoru zjišťovali především obecné informace, dále

Přes nesporné výhody telefonní komunikace zůstává
osobní kontakt v zákaznických centrech neoddělitelnou
součástí naší komunikace se zákazníky.
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Přístup k zákazníkovi

Novinka v přístupu

Struktura zákazníků

V roce 2006 společnost zprovoznila
novou službu pro zákazníky
– prohlížení dat ze zákaznického
informačního systému na internetu.
Z internetových stránek mohou
registrovaní zákazníci posílat
podněty či připomínky, které se
řízeným způsobem následně
zpracovávají.

Z globálního pohledu je dlouhodobě
největší kategorií „trvalé bydlení“,
jejíž podíl je v počtu přípojek 70 %
a v objemu prodeje 58 %. Druhou
nejvýznamnější kategorií jsou
odběratelé „podniky, obchody
a služby“, které v počtu přípojek
představují necelých 10 %,
ale v objemu prodeje 28 %.
Nejvýznamnější zákazníci jsou
právě zástupci dvou zmíněných
kategorií, a to trvalého bydlení nebo
podnikání. Jejich pořadí podle výše
obratu v roce 2006 je uvedeno
v následující tabulce.

Systém jakosti
Všechna zákaznická centra i call centrum pracovaly podle postupů
stanovených v dokumentaci systému jakosti podle norem
EN ISO 9000:2000. Oblast služeb zákazníkům je ve společnosti
certifikována již od prosince 2001. V roce 2006 úspěšně proběhl
recertifikační audit novou auditorskou společností.
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Odběratel
1

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem

2

První mostecká a.s.

3

Statutární město Chomutov

4

Chemopetrol, a.s.

5

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

6

Teplárna Liberec, a.s.

7

Teplárenská, a.s.

8

Stavební bytové družstvo Krušnohor

9

Bytové družstvo DRUŽBA

10

Stavební bytové družstvo „Mír“ Teplice
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Jak jste celkově spokojen/a se službami Vašeho
dodavatele pitné vody a provozovatele kanalizace?

Marketing a komunikace
Společnost pravidelnými průzkumy mapuje potřeby
zákazníků ve snaze co nejvíce uspokojovat jejich nároky
a potřeby. V roce 2006 již podruhé prováděla průzkum
spokojenosti zákazníků firma Tambor. Průzkum potvrdil,
že zákazníci jsou se službami SčVK spokojeni. Téměř
89 % oslovených zákazníků odpovědělo, že je se
službami, které poskytuje SčVK velmi spokojeno či
spokojeno. Podobně tak odběratelé vysoce hodnotili
i kvalitu dodávané vody. Přes 36 % bylo s kvalitou
vody velmi spokojeno a 56 % spokojeno. Vysokou
spokojenost vyjádřili respondenti i s provozními

podmínkami zákaznického centra a s profesionalitou
zaměstnanců SčVK. Výsledky průzkumu SčVK využívá
k dalšímu zlepšování služeb pro zákazníky. Průzkum např.
ukázal, že odběratele stále nejvíce zajímají informace
o kvalitě vody a její ceně a také informace o výlukách a
haváriích vody.

Jak jste celkově spokojen/a s kvalitou vody?
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Přístup k zákazníkovi

Outsourcing – služba průmyslovým
podnikům

Průmysloví partneři skupiny Veolia
Voda

Díky členům skupiny Veolia Voda se v České republice
v oblasti vodohospodářství začíná prosazovat nová
služba, tzv. outsourcing. Toto do češtiny těžko
přeložitelné slovo představuje významnou službu
průmyslovým podnikům. V praxi to znamená, že
se vodohospodářské společnosti skupiny Veolia
Voda stávají partnery průmyslových podniků. Od
průmyslového zákazníka přebírají provoz jeho
vodohospodářského zařízení s cílem jej optimalizovat
a snížit provozní náklady. Průmyslový podnik má tak
možnost soustředit se na svoji hlavní činnost. Díky
profesionalitě a schopnosti členů skupiny Veolia Voda,
nabídnout průmyslovým podnikům nejmodernější
technologie uzpůsobené jejich potřebám, se počet
průmyslových partnerů rozrůstá.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu; Glaverbel
Czech; Cutisin; ICN Czech Republic; Termo Děčín;
Lasselsberger; závod Keramika Horní Bříza; Alliachem
a.s. – odštěpný závod Synthesia Pardubice; Istrochem
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Nové služby

Komunikace s veřejností

V posledním čtvrtletí roku
2006 společnost Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s.
nabídla jedinečnou službu
– zasílání důležitých informací
týkajících se dodávky pitné vody a
odkanalizování formou SMS zpráv
přes mobilní telefon. Služba je
určena široké veřejnosti, úřadům,
firmám, zkrátka pro všechny,
kteří chtějí být informováni o
výjimečných haváriích vodovodu
nebo kanalizace, významných
plánovaných výlukách v dodávce
vody. Zprávy společnost zasílá
zdarma.
Na podzim společnost vydala
první zákaznický magazín Voda
pro vás, který byl distribuován do
každé domácnosti v Ústeckém a
Libereckém kraji. Časopis přinesl
řadu aktuálních informací o
službách společnosti. Informací
o úpravě a kvalitě dodávané
pitné vody a odvádění a čištění
odpadních vod.

Během roku 2006 vydala
společnost mnoho informačních
materiálů a letáků s aktuálními
informacemi o vodě a dokonce
i aktuální leták „Ptačí chřipka X
pitná voda“. Velkou pozornost
věnovala společnost propagaci
pitné vody z veřejného vodovodu a
kontrole její kvality. Nezapomínalo

se ani na problematiku odvádění a
čištění odpadních vod. K propagaci
společnosti SČVK přispěla i účast
na prestižní vodohospodářské
výstavě Vodovody a kanalizace
2006, která se konala poprvé na
výstavišti BVV Brno.
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Zodpovědnost

ZODPOVĚDNOST

Lidské zdroje

Struktura zaměstnanosti

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
potvrdila i v roce 2006, že ji nejsou zaměstnanci
lhostejní. Prokázala, že patří do skupiny
zaměstnavatelů, kteří jsou schopni vést uvnitř
společnosti sociální dialog. Výsledkem je dobrá
spolupráce, která vychází ze základních hodnot
společnosti. S odborovou organizací se dobrá
spolupráce odrazila v kolektivním vyjednávání, které
se promítlo v navýšení příspěvku zaměstnavatele na
penzijní připojištění. Zvýšil se příspěvek na stravování a
příspěvek za škodlivé prostředí. Tyto konkrétní výsledky
kolektivního vyjednávání potvrzují zodpovědnost
společnosti ke svým lidským zdrojům.
V oblasti lidských zdrojů byl rok 2006 pro společnost,
stejně jako roky předešlé, rokem velmi náročným.
Základem i nadále zůstává strategie pracovat s
méně, ale lépe placenými, školenými a motivovanými
zaměstnanci.

V souladu s dokumentem Strategie společnosti do
roku 2008 došlo i v roce 2006 k plánovanému snížení
počtu zaměstnanců a to o 2,439 %. K 31. 12. 2006 měla
společnost 1800 zaměstnanců, což je o 45 méně než v
roce předešlém. Došlo ke zvýšení produktivity práce a
současně se zvýšil podíl středoškolsky a vysokoškolsky
vzdělaných zaměstnanců.

12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Počet absolvovaných školení celkem

3 674

Počet školení absolvovaných muži

2 718

Počet školení absolvovaných ženami

956

Vzdělávání
Důležitou oblastí v péči o lidské
zdroje bylo i v roce 2006 vzdělávání
zaměstnanců. Stejně jako v roce předešlém bylo vzdělávání jedním
z nejvíce rozvinutých nástrojů personální politiky společnosti. Vybraní

zaměstnanci navštěvovali během
roku intenzivní jazykové kurzy,
počítačové kurzy i tak zvaná manažerská školení a tréninky. Různé
kurzy a školení absolvovalo 204 %
zaměstnanců. Náklady na vzdělávání

zaměstnanců dosáhly částky
9,2 mil. Kč. Manažeři společnosti se
účastnili celkem 551 školení a 3 123
školení absolvovali ostatní zaměstnanci.
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Zodpovědnost

Sociální oblast
Bezpečnost práce
Bezpečnost práce stejně jako zdravotní stav
zaměstnanců patřila i v roce 2006 ve společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace k prioritám.
O odpovědnosti k bezpečnosti práce vypovídá i
celkových 3 354 hodin věnovaných školení BOZP.

Sociální fond
Ze zisku společnosti bylo pro rok 2006 přiděleno do
sociálního fondu 15 mil. Kč.
Příděl do individuálních účtů zaměstnanců činil
9 mil. Kč. Z rozpočtu společného sociálního fondu byla
největší část prostředků odčerpána na příspěvky na
stravování - 2,6 mil. Kč, sportovní a kulturní vyžití - 1,6
mil. Kč, akce pro děti a bývalé zaměstnance - 0,1 mil. Kč,
zdravotní účely - 1 mil. Kč a na životní a pracovní jubilea
zaměstnanců - 0,4 mil. Kč.

Personální strategie společnosti
Personální útvar plnil cíl formulovaný na počátku
loňského roku představenstvem společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Plně se
zcentralizoval do funkčního personálního úseku s
působností v tradičních oblastech jako je zajištění
personální agendy včetně specialisty pro vzdělávání
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a útvaru BOZP s nově přiřazeným útvarem práce a mezd.
Působnost personálního úseku včetně dílčích útvarů se
rozšířila na celou společnost.
Během roku se tak vytvořil moderní personální úsek,
který respektuje strategické záměry rozvoje společnosti.
Zároveň je plně funkční ve vztahu k zaměstnancům,
manažerům a ostatním subjektům skupiny Veolia Voda
případně Severočeské vodárenské společnosti, a.s.

Program Sequoia
Společnost v říjnu loňského roku nabídla
zaměstnancům účast v již třetím ročníku
projektu SEQUOIA, nabízejícím možnost spoření
prostřednictvím zaměstnaneckých investičních
fondů. Tato forma spoření je u zaměstnanců
společnosti velmi oblíbená o čemž svědčí i vysoká účast
v projektu. Třetího ročníku se zúčastnilo celkem 97 %
zaměstnanců. Výše investic do investičních fondů dosáhla
3 192 806,- Kč. Průměrná částka vkladu na jednoho
zaměstnance činila 1863,- Kč. Ve srovnání s předchozími
ročníky projektu jde o opětovné zvýšení průměrného
vkladu na jednoho zaměstnance což potvrzuje zájem o
tento projekt.
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Interní komunikace
Důležitou úlohu v rámci vytváření harmonického
pracovního prostředí sehrála interní komunikace.
V závěru roku 2005 došlo ke změně korporátní identity
zahraničního akcionáře. Překladem názvu akcionářské
společnosti Veolia Water – na nový název Veolia Voda
došlo k přiblížení se české kultuře. Zaměstnanci byli o
této změně informováni.
Jedním z kanálů interní komunikace byl Intranet
společnosti, který promptně informoval o novinkách
ve společnosti. Svým širokým obsahem a snadnou
dostupností si tento komunikační kanál získal velkou
oblibu a s tím související frekventovanější návštěvnost.
K široké informovanosti zaměstnanců pracujících i v
terénu posloužil v roce 2006 magazín společnosti. Jako
dvouměsíčník přinášel informace ze života společnosti,
ale i z oblasti kultury a sportu.

Setkání zaměstnanců
Vedení společnosti ve spolupráci s odbory zorganizovalo v roce
2006 několik pracovních setkání pro současné zaměstnance
společnosti, i pro bývalé zaměstnance - důchodce.
Ve dnech 16. a 17. června 2006 uspořádal distribuční
závod Most pro zaměstnance společnosti sportovní hry.
Celkem 214 sportovců si přišlo zasoutěžit v různých
disciplínách. Ve srovnání s předešlými roky se zúčastnil
rekordní počet sportovců. Soutěžilo se

v bowlingu, minigolfu, atletice i v plážovém volejbalu.
Jen v bowlingu se utkalo 151 sportovců. Minigolfu
se zúčastnilo 98 soutěžících a do boje v atletických
disciplínách se zapojilo 124 závodníků. Sešli se nejen
zaměstnanci všech závodů naší společnosti, ale i
zaměstnanci Severočeské vodárenské společnosti a. s.
a vodárenské společnosti Aquaconsult spol.
s r.o. Černošice. Někteří sportovci absolvovali i více
sportovních disciplín. Neustále narůstající zájem o účast
ve sportovních hrách potvrzuje, že vodohospodáři si
umí společně zasportovat i se pobavit.

Akce pro děti
Pro děti zaměstnanců byl připraven sportovní lyžařský
výcvik, Den dětí a další setkání.
Dva dny plné her a soutěží připravila odborová organizace
závodu Vratislavice v květnu 2006. Bezmála 40 účastníků
této akce odjelo autobusem do obce Hřmenín u Jičína,
kde se ubytovali ve velkém sále bývalé školy. Čekaly
je dva dny plné her, soutěží, zábavy a dobrodružství,
včetně odpolední pěší túry do obce Libáň a noční stezky
odvahy. Nestálé počasí s občasnými přeháňkami nikoho
neodradilo od diskotéky v maskách a večerního opékání
buřtů u táborového ohně. Děti si odvážely spoustu cen ze
soutěží a hlavy plné čerstvých zážitků zpět domů.
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Solidarita

SOLIDARITA

Donátorské a sponzorské akce
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
pomáhá potřebným. Ve svých donátorských aktivitách
nezapomíná na sociálně znevýhodněné lidi. V roce 2006
se zapojila do projektů realizovaných Nadačním fondem
Veolia.

Krok do života
Krok do života, projekt realizovaný Nadačním fondem
Veolia, jehož prostřednictvím společnost Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. napomohla v řešení palčivého
problému sociální oblasti severních Čech. Jeho úkolem
je podat pomocnou ruku mladým lidem, kteří vyrůstali
v dětských domovech, dosáhli dospělosti a potřebují se
zařadit do běžného života. V tuto chvíli však na ně stát
již nemyslí a většina z nich se najednou ocitá v nelehké
situaci. V roce 2006 byla nabídnuta pomocná ruka
prostřednictvím projektu Krok do života devíti mladým
lidem. V rámci severočeské
oblasti se jednalo o pomoc při
zajištění bydlení pro dva lidi v
Ústí nad Labem a umožnění
studia chlapci z Loun.
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Můj koncert
Je přehlídkou zájmově umělecké činnosti dětí z
dětských domovů. Již třetím rokem se společnost
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. společně s
Nadačním fondem Veolia stala partnerem přehlídky,
kterou organizuje dětský domov v Chomutově. V
roce 2006 se vůbec poprvé uskutečnila přehlídka Můj
koncert s mezinárodní účastí. Do chomutovského
dětského domova tak přijeli zástupci dětských domovů
z Ruska, Maďarska, Slovenska i Chorvatska.

Povodně 2006
Zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. pomáhali zvládnout vodní živel při
povodních v březnu 2006. Při vzrůstající hladině řeky
Labe v Ústí nad Labem vybudovali dobrovolníci hráz
z 6000 pytlů písku v délce 600 m, která měla za úkol
zabránit průniku vody do domů na nábřeží. Voda si však
našla cestu kanály. Zaměstnanci společnosti
pomáhali při odsávání průsakové vody
zpět do řeky. Po ústupu vody pomáhali i
při odstraňování škod. Společnost zajistila
pomoc i pro město Děčín a obce Křešice .
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Vzdělávací programy pro děti
I v roce 2006 pokračovala spolupráce se školami. Cílem
bylo posílit výchovu mladých hospodářů a rozšířit ekologické projekty. Jednou z pokračujících dlouhodobých
soutěží byla soutěž Vodní laborant. Do škol na území
Ústeckého a Libereckého kraje putovaly další vodní
laboratoře tak zvané Vodní kufříky. Novinkou roku byla
soutěž Vymysli, jak zlepšit svět, kterou vyhlásila společnost Veolia Environnement a soutěž Vodomilka.

Vodomilka
V říjnu 2006 vyhlásila společnost Severočeské vodovody
a kanalizace společně s Nadačním fondem Veolia další z
řady soutěží pro žáky základních škol - Vodomilka. Jejím
úkolem bylo dovést děti k dalším znalostem o vodě. Z
celé České republiky se do telefonické soutěže s vílou
Vodomilkou zapojilo 336 žákovských kolektivů. V rámci
společnosti soutěžilo s vílou Vodomilkou 78 tříd, což je
1 537 dětí.

Vymysli, jak zlepšit svět
Na počátku roku 2006 vyhlásila společnost Veolia Environnement celosvětovou výtvarnou soutěž s názvem Vymysli,
jak zlepšit svět. Severočeské vodovody a kanalizace se
zúčastnily této soutěže a nabídly ji základním školám v
rámci působnosti. Úkolem třídních kolektivů bylo vybrat
a vymyslet konkrétní projekty realizovatelné v jejich okolí,
jež představují určitý pokrok - lidský, sociální, technologický či v oblasti životního prostředí. Projekty pak měly

ztvárnit formou obrázku a stručně je popsat. Průvodcem
v soutěži byl dětem zápisník plný informací a nápadů na
průzkumy a aktivity. Soutěže se zúčastnilo 33 tisíc žáků
z pěti světadílů a 23 zemí. Z České republiky soutěžilo
celkem 23 tisíc dětí. Z obrázků vítězných týmů vznikla
putovní výstava. Jejího slavnostního zahájení v Paříži se
zúčastnili republikoví vítězové soutěže – žáci základní školy z Mostu. Putovní výstava obrázků dětí celého světa měla
dvoudenní zastávku na magistrátu města Mostu.

Cena profesora Hráského
Již tradičně pokračovala spolupráce společnosti s vysokými školami. Katedra zdravotního inženýrství ČVUT v
Praze opět vypsala ve spolupráci se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. studentskou soutěž
o nejlepší práci v oblasti návrhu řešení, projektování,
výstavby a provozu v oborech péče o čistotu vod, vodárenství, stokování, čištění odpadních vod, inženýrské
sítě a balneotechnika. Loňského ročníku se zúčastnilo
pět studentů ČVUT. Prezentace vítězů soutěže
O cenu profesora Hráského se uskutečnila 30. listopadu
na ČVUT v Praze. Předsedou komise, která si vyslechla
obhajobu prací studentů byl Ing. Karel Blažek, ředitel
specializovaného závodu ÚV a ČOV. Vítězem soutěže se
stal student Karel Kříž s prací na téma „Vliv poddolování
na hydraulickou funkci stokové sítě“.
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Inovace

INOVACE
Uplatňování nových poznatků moderní vědy, techniky a technologie a jejich využití v praxi přispívá
k vyšší efektivitě práce a zlepšování činnosti SčVK.

Modernizace způsobu desinfekce pitné vody
V roce 2006 pokračovala společnost Severočeské
vodovody a kanalizace v modernizaci systémů
hygienického zabezpečení pitné vody. Společnost
nechala naistalovat nové technologické stupně
hygienického zabezpečení pitné vody, na čtyřech
úpravnách vody, z prostředků SVS. Jedná se o zařízení,
které využívá k desinfekci vody světelné paprsky v
ultrafialové oblasti světelného spektra. Světelné
paprsky, které tato zařízení produkují, jsou schopny
deaktivovat – usmrtit buňky mikroorganismů,
které se běžně vyskytují v povrchových vodách. Tato
technologie desinfekce umožňuje snížit dávky chlóru
a tedy i jeho koncentraci v upravené pitné vodě
na minimum. Zařízení, kterým se čistila voda na
úpravně v Souši, bylo odinstalováno a přeneseno na
úpravnu vody Litvínov na Mostecku. Úpravnu vody
v Souši nechala společnost osadit novým zařízením,
které lépe odpovídá kapacitě této vodárny. Dalšími
úpravnami s novým zařízením jsou ÚV III. Mlýn
na Chomutovsku, ÚV Bedřichov na Liberecku a ÚV
Chřibská v regionu Varnsdorf – Rumburk.
Je velmi pravděpodobné, že trend bude pokračovat
a osazení moderním desinfekčním zařízením se
dočkají všechny úpravny v majetku SVS zásobované
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surovou vodou z povrchových vodárenských nádrží.
Doba, během které se podaří tímto způsobem
zmodernizovat technologii všech úpraven, závisí jen
na množství investičních prostředků, které budou pro
tento účel k dispozici.

Modernizace filtrace v úpravně vody
Hradiště
V úpravně vody Hradiště se filtruje voda novým
drenážním systémem Leopold, který byl instalován
v roce 2006. Tato úpravna je vůbec první v České
republice, kde byl tento systém uveden do provozu,
v rámci její rekonstrukce financované SVS.
Filtrace je nejdůležitějším technologickým stupněm
úpravy vody. Výměna starého zařízení za nové nebyla
jednoduchá. Při výměně musela být polovina celé
filtrace odstavena z provozu. Výroba vody byla
převedena na nově rekonstruovanou polovinu až
po několika zásadních krocích. Ze starých filtrů
poloviny filtrace se odtěžil vodárenský filtrační písek
a vybouraly se i dělící stěny mezi jednotlivými filtry.
Demontovalo se veškeré potrubí a armatury.
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Po původních filtrech tak zbyly pouze dvě velké
betonové vany, do kterých se vybetonovaly nové
dělící přepážky. V každé vaně jsou nyní umístěny
čtyři nové filtry místo původních tří. Na přepážky
byly instalovány žlaby pro odtok pracích vod a v
armaturním prostoru připojena nová nerezová potrubí
a armatury.
Nejzajímavějším prvkem rekonstruovaných filtrů je
jejich drenážní systém. V minulosti se otevřené pískové
rychlofiltry vybavovaly v zásadě dvěma drenážními
systémy. Jedním je tzv. mezidno a druhým tzv. typ
Novák. Oba systémy se sice konstrukčně liší, ale
vykazují podobný problém, kterým je nedokonalé praní
některých částí filtrační náplně (tzv. mrtvé prostory).
Drenážní systém Leopold je konstuován zcela odlišně.
Dno betonové vany filtru je pokryto plastovým
drenážním systémem, který neobsahuje žádné trysky.
Povrch drenáže je tvořen porézní plastovou deskou,
která má v sobě tisíce drobných kanálků, kterými
odtéká filtrovaná voda a zároveň je jimi přiváděna
prací voda a prací vzduch. Vnitřní patentovaná
konstrukce je navržena tak, aby při praní procházela
kanálky rovnoměrně voda i vzduch a to v celé ploše
filtru. Tím je dosaženo téměř optimálního pokrytí

plochy filtru pracím vzduchem a vodou. Plocha
drenáží, která je schopná odvádět filtrovanou vodu a
přivádět prací vodu je 95 %. Další výhodou je časově
nenáročná montáž. Kompletní osazení jednoho filtru
drenážním systémem trvá pouhé dva dny. Cenově je
systém srovnatelný s předchozími.
Další úpravnou, u které se předpokládá instalace
nového typu filtrace, je Souš. Tím se úpravna
Hradiště a úpravna Souš zařadí k tisícům úpraven po
celém světě, do kterých byl tento systém instalován.

Inovace v oblasti snižování ztrát vody
Výměna starších a opotřebených přístrojů za kvalitní, moderní a výkonné pokračovala v oblasti pátrací techniky i v roce 2006. Snímače šumu systému
PERMALOG a jeho novější verze SEBALOG jsou již
standardním vybavením. Společnost dokoupila i
přístroj pro křížovou korelaci ENIGMA, který patří do
nové generace vybavení a byl testován v podmínkách
SčVK. V letošním roce chce společnost otestovat i přístroj LEAKSIZER, který slouží ke stanovování velikosti
úniků u skrytých poruch.
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Inovace / Výkonnost

Náklady (tis. Kč)

Oblast informatiky
Péče o zaměstnance a další rozvoj
společnosti se odrazil v roce 2006
i v informačních technologiích.
Velkým posunem byla realizace
projektů podporujících zlepšení
bezpečnosti. Jednalo se zejména o
SW dohled serverů, Helpdesk a archivační prostředí pro elektronickou
poštu. Další realizované projekty
zajistily IT prostředí pro restrukturalizaci společnosti. Obnovila se zastaralá technika a provedla se výměna
serverů. Současně byla posílena kapacita úložného datového prostředí
SAN. Pro náročné CAD aplikace byly
zajištěny pracovní stanice a aplikační software. Společnost vybavila
část manažerů notebooky náhradou
za pevné stanice.
V souvislosti s centralizací příjmu
faktur nechala SčVK vybavit softwarem a archivem dvě scanovací
pracoviště, která slouží k ukládání
podkladů. Bylo připraveno i pro-
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středí, které umožní spustit pilotní
program k elektronickému oběhu
faktur. Ten by měl být realizován
během letošního roku. Archiv bude
kromě toho využit pro prostředí
elektro-dokumentace. Pro sjednocení dokumentace v rámci ISO byl
zajištěn a implementován software,
který bude využit v tomto roce pro
doplňování aktivních formulářů.
Společnost splnila finanční a věcné
požadavky nového projektu Logistiky. Letos tak může být zahájen ostrý
provoz. Jednotlivé moduly informačního systému byly doplňovány
o související vazby a stejně tak dílčí
aplikace zavedených SW. V rámci restrukturalizace zahájila společnost v
roce 2006 projekt nového prostředí
systému údržby.
Podle požadavků uživatelů a v rámci
restrukturalizace společnost zajistila:
- propojení SW prostředí MIS
na datový sklad

- vybudování nebo doplnění LAN
sítě pro zajištění funkce centralizačních projektů
- realizaci projektu VOIP telefonie
- instalaci digitálních ústředen na
vybrané oblasti s využitím stávajících datových linek, tím se docílilo snížení poplatků za telefonní
komunikace.
Podklady pro GIS zejména digitální technické mapy měst zajistila
společnost SČVK ve spolupráci se
SVS a ostatními provozovateli sítí.
Do GISu byly průběžně doplňovány
katastrální mapy.
Investiční prostředky vkládané do
IT technologie dle provedeného
auditu (ICS –Praha s.r.o.) odpovídají
standardům a požadavkům.
Z rozborů ekonomických ukazatelů
plyne, že růst výdajů do IT je lineární
a je v souladu s růstem společnosti
a úrovní inflace. (viz graf)
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VÝKONNOST
Zvyšování výkonnosti společnosti podporují následující procesy:
Certifikace systému řízení podle
ISO 9001:2000 a OHSAS 18001
Výroba a dodávka pitné vody

Úniky vody

V roce 2006 i nadále klesal prodej vody. Prodalo se
méně než v přechozím roce a v oblastech se solidární
cenou činil jen 534 tis.m3.
Neustále se snižující trend prodeje nepříznivě
ovlivňuje hospodaření společnosti. Opticky se ve
výsledcích jeví množství vody fakturované větší, což
je v roce 2006 způsobeno zařazením nákupu a výroby
vody na ÚV Cutisin do vody pitné, fakturované. Růst
celkového objemu vyrobené vody byl způsoben
nárůstem objemu nefakturované vody.

Únik vody a vývoj objemu vody nefakturované se v roce
2006 staly velkým problémem, kdy po několika velmi
úspěšných letech snižování hodnot těchto ukazatelů
došlo k zvýšení objemu vody nefakturované
o 1 300 tis. m3. Jednou z hlavních příčin byla dlouhá,
tuhá zima. Zanechala následky na našich sítích a
v mnoha případech znemožnila účinně odstraňovat
poruchy. Další skutečností, která znehodnotila výsledek,
byla zvýšená produkce a dodávka vody odběratelům
v teplých letních měsících, která nestačila promítnout
do fakturace. K nárůstu došlo také v množství vody
odebrané pro vlastní potřebu, a po odkalování velkých
přivaděčů a tranzitních řadů.
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Výkonnost

Výroba a prodej vody

Havárie
Počet havárií a zásahů na vodovodních a kanalizačních řadech vzrostl
o 207 poruch, přičemž tento nárůst se celý promítl do poruch na
řadech. Počet zásahů na přípojkách zůstal beze změny. Poruchovost
je nepříznivým jevem a odpovídá celkové kondici sítí. Přímým
haváriím se částečně předchází průzkumem sítě a odhalováním
skrytých poruch. Významnější pokles poruchovosti se dá očekávat až
při rozsáhlejších rekonstrukcích a obnově sítí.

Počet fakturačních vodoměrů

2004

2005

2006

185 936

186 527 186 690

voda vyrobená
voda fakturovaná

Havárie (poruchy) vodovodní a kanalizační sítě

Voda odkanalizovaná
Odvádění a čištění odpadních vod

voda odkanalizovaná
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čištěná odpadní

V množství fakturovaných
odpadních vod došlo k
mírnému poklesu prodeje
oproti roku 2005 o 764 tis. m3,
což je pokles o 0,8 %. V roce
2006 je možno zaznamenat
výrazné zlepšení kvality
čištěných odpadních vod, což
je patrné z poklesu množství nevyhovujících rozborů vzorků odpadních
vod, který poklesl o 33 %. V roce 2006 byl získán certifikát na vybudovaný,
dokumentovaný a zavedený systém environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001:2555 pro přečerpávání a čištění odpadních vod a
zneškodňování a využití odpadů.
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Společnost Severočeské vodovody a kanalizace v roce 2006 v číslech
Délka vodovodní sítě
Počet vodovodních přípojek
Délka vodovodních přípojek

km

8 923

počet

182 324

km

1 280

Voda fakturovaná
domácnosti
ostatní

tis.m3

64 573

tis.m3

46 564

3

18 009

3

31 463

tis.m

Počet čerpacích stanic

počet

653

Počet vodojemů

počet

1 161

Počet úpraven vod

počet

59

km

3 800

Počet kanalizačních přípojek

počet

106 412

Délka kanalizačních přípojek

km

807

Počet obyvatel napojených na kanalizaci

počet

928 602

Počet čerpacích stanic

počet

375

Počet obyv.napojených na ČOV

počet

870 273

Počet čistíren odpadních vod

počet

206

Množství čištěných odpadních vod

tis.m3

93 001

Počet zásobovaných obyvatel

počet

1 105 489

Množství produkovaných kalů

t suš.

16 316

Voda vyrobená

tis.m3

93 983

3

55 748

Voda k realizaci

tis.m3

96 036

Délka kanalizační sítě

Voda nefakturovaná

tis.m

Voda pro vlastní spotřebu

3

tis.m

5 958

Ztráty vody v trubní síti

tis.m3

25 505

Celkový počet měřidel

počet

191 472

l/obyv./den

115

Specifická spotřeba pitné vody

Odpadní voda fakturovaná

tis.m

Voda nefakturovaná a ztráty vody

voda nefakturovaná

ztráty vody
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Výkonnost

% nevyhovujících rozborů na výstupu z ČOV

% nevyhovujících mikrobiologických
a biologických analýz pitné vody

Kontrola kvality pitné a odpadní vody
Kvalitu vody pitné, vyráběné i vody odpadní a kaly
kontroluje z pověření společnosti Útvar kontroly jakosti.
Jeho pracovníci neustále pracují na zlepšování své činnosti.
I v roce 2006 zajišťovali kontrolní činnost na špičkové
úrovni. Všechna střediska laboratoří jsou akreditována
a mají Osvědčení o akreditaci ČIA. Kontrola kvality se
skládá nejen z provádění analýz, neméně důležitý je pro
výsledek i odběr vzorku. Tým Útvaru kontroly jakosti
se dlouhodobě zabývá problematikou odběru vzorků
a výsledkem je rozšíření akreditace i na samostatné
vzorkování. To znamená, že odběry, které se provádějí i pro
jiné laboratoře, nemohou být zpochybněny. Laboratoře
rozšířily i rozsah prováděných analýz. V roce 2006 bylo
v laboratoři Most zavedeno a akreditováno stanovení
nepolárních extrahovatelných látek a extrahovatelných
látek, což umožní snížit počet těchto analýz zadávaných
v externích laboratořích. V laboratoři Liberec byla jako u
jediné vodárenské společnosti Veolia Voda akreditována
analýza mikrobiologických ukazatelů kalů.

Inženýrsko projektová činnost
Činnost úseku technického ředitele, s útvary projekce
inženýrských činností a rozvoje, patří mezi nejvýznamnější
činnosti vodního hospodářství v České republice.
I v roce 2006 tyto útvary poskytovaly služby zaměřené na
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obnovu, modernizaci a rozšiřování vodohospodářského
majetku pro Severočeskou vodárenskou společnost
a.s. a rovněž pro města, obce a jiné právní subjekty i
mimo územní působnost společnosti. Tato činnost
byla prováděna podle požadavků a potřeb vlastníka
vodohospodářského majetku v souladu s podnikatelským
záměrem Severočeské vodárenské společnosti, a. s. Útvary
technického ředitele se zároveň zaměřovaly na pomoc
obcím, akcionářům SVS a své služby nabízely a vykonávaly
i mimo územní působnost společnosti, zejména pro VHS
Turnov, na projektech v Berouně, Jičíně a Kladně.
V průběhu roku 2006 byla tato činnost v rozhodující míře
zaměřena na většinu staveb zařazených do investičního
plánu vlastníka o celkovém plánovaném objemu
1 095 720 tis. Kč. Celkové vlastní výkony na inženýrsko
projektové činnosti v roce 2006 byly 61 409 tis. Kč.

Rekonstrukce
V rámci Fondu soudržnosti zahájila SVS významné
stavby v Libereckém kraji - Rekonstrukce úpravny vody
a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení
kanalizace v povodí Lužické Nisy. Pracovníci úseku
v rámci své činnosti zpracovali kompletní projektovou
přípravu a inženýrskou činnost pro akce Rekonstrukce
ČOV Liberec a Rekonstrukce a dokončení kanalizace
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% nevyhovujících chemických analýz pitné vody

v povodí Lužické Nisy. Na tyto činnosti navázal autorský
dozor při realizaci stavby, který pokračuje i v letošním
roce.
Další činností v roce 2006 bylo zajištění projektové
přípravy a vydání jednotlivých stavebních povolení na
rekonstrukce ČOV v rámci Fondu soudržnosti Dolní
Labe – ČOV Louny, Bílina, Želénky a Podbořany a Fondu
soudržnosti Čistá Ploučnice – ČOV Česká Lípa, Nový Bor,
Doksy-Staré Splavy a Jablonné v Podještědí.
Koncem roku byla dokončena dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby Varnsdorf – rekonstrukce ČOV, která
bude realizovaná bez průmyslových odpadních vod z
Velvety a.s. s cílovou kapacitou 55 450 ekvivalentních
obyvatel.
Úspěšně skončila i realizace projektu ISPA
Podkrušnohoří – ČOV Údlice, Jirkov, Žatec, Klášterec
n.O., Kadaň a Dostavba kanalizační sítě v Ústí nad
Labem. U těchto staveb zajišťovali specialisté z úseku
technického ředitele kompletní projektovou dokumentaci
a autorský dozor při realizaci. Pro SVS zpracoval tým
útvaru 17 studií a technických pomocí řešících kvalitu
pitné vody a likvidaci kanalizačních výustí. Významným
přínosem pro kvalitu pitné vody byla i realizace osazení
dezinfekčních ÚV zářičů na ÚV Souš, Bedřichov, Litvínov,
III.Mlýn, Chřibská v rámci investičního plánu Severočeské
vodárenské společnosti a. s.

Inženýrsko – projektová příprava (SVS)
Integrované projekty
Dolní Labe zahrnující ČOV Louny, Bílina, Želénky a
Podbořany
Čistá Ploučnice zahrnující ČOV Česká Lípa, Nový Bor,
Doksy-Staré Splavy a Jablonné v Podještědí.

Významné rekonstrukce
Varnsdorf – rekonstrukce ČOV
Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a
rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické
Nisy - opatření č. 2 – Rekonstrukce ČOV Liberec
opatření č. 3 - Rekonstrukce a dokončení kanalizace v
povodí Lužické Nisy

Inženýrská činnost při realizaci staveb
Ústí nad Labem, Karla IV, rekonstrukce kanalizace - SVS
Liberec
Horní Hanychov – posílení IV. tlakového pásma - SVS
Mašov - Pelešany, kanalizace – VHS Turnov
Odkanalizování Hrubého Rohozce a Daliměřic – VHS
Turnov
Děčín, Teplická - rekonstrukce kanalizace I. - SVS
ÚV Souš, Bedřichov, Litvínov, III. Mlýn, Chřibská –
osazení UV lamp - SVS
Buštěhrad – zkapacitnění ČS - VKM

25

Finanční část

ROZVAHA
netto 2006
AKTIVA CELKEM
A.

Pohledávky za upsaný vlast.kapitál

B.

Stálá aktiva

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

C.III.

Krátkodobé pohledávky

C.IV.

Finanční majetek

D.

Ostatní aktiva

netto 2005

2 978 841

2 840 771

0

0

1 023 575

1 174 582

40 557

39 433

601 354

598 286

381 664

536 863

1 951 542

1 662 851

29 694

29 870

0

0

1 909 986

1 469 807

11 862

163 174

3 724

3 338

rok 2006

rok 2005

PASIVA CELKEM

2 978 841

2 840 771

A.

Vlastní kapitál

1 850 302

1 729 012

A.I.

Základní kapitál

584 271

584 271

A.II.

Kapitálové fondy

92 379

97 650

775 652

697 860

A.III.

Fondy ze zisku

A.IV.

Hosp.výsl.minulých let

A.V.

Hosp.výsl.běžného období

B.

Cizí zdroje

B.I.

Rezervy

B.II.

Dlouhodobé závazky

B.III

Krátkodobé závazky

B.IV

Bankovní úvěry a výpomoci

C.

Ostatní pasiva
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29 445

29 445

368 555

319 786

1 128 476

1 111 475

40 973

52 180

23 468

13 296

1 064 035

1 045 999

0

0

63

284
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
rok 2006
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodej zboží

rok 2005
32

33

30

28

Výkony

3 435 712

3 189 775

Výkonová spotřeba

2 142 891

1 919 107

Přidaná hodnota

1 292 823

1 270 673

Osobní náklady

636 382

622 891

Daně a poplatky

125 290

139 621

Odpisy stálých aktiv

89 289

90 600

Ostatní provozní výnosy

86 399

76 271

Ostatní provozní náklady

83 525

76 934

Provozní výsledek hospodaření

444 736

416 898

Finanční výnosy

200 697

404 033

Finanční náklady

163 369

386 582

37 328

17 451

Finanční výsledek hospodaření
Mimořádné výnosy

0

0

Mimořádné náklady

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření

0

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

482 064

434 349

Daň z příjmu - splatná

103 337

111 134

10 172

3 429

368 555

319 786

Daň z příjmu - odložená
Výsledek hospodaření za účetní období
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
Běž. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Min. úč.
období

163 174

278 953

482 064

434 349

29 656

57 079

89 527

90 600

-15 722

-6 617

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1. Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých aktiv
A.1.2. Změna stavu:
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
A.1.2.2. rezerv a opravných položek
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů

0
-15 722

- 6 617

-6 039

- 15 305

-9 747

- 564

A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku

-16 999

- 2 964

A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

-11 414

- 8 885

A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení
A.2.3. Změna stavu zásob

50

814

511 720

491 428

-420 873

-19 045

-439 073

38 990

17 815

- 58 295

385

260

90 847

472 383

A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4. Přijaté úroky
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

- 315

- 106

11 729

8 991

-110 695

- 113 695

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

16 999

2 964

8 565

370 537

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv

-127 811

-275 576

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

-79 948

- 80 051

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

-14 863

- 21 597

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku

-33 000

- 173 928

69 639

30 589

7 131

30 589

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

62 508
130 087

- 44 125

71 915

-289 112

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu

10 172
-241 964

-197 204

30

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně

-17 832
-15 471

-179 372

-226 523

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-231 792

-197 204

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

-151 312

-115 779

11 862

163 174

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
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Zpráva dozorčí rady společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Dozorčí rada pracovala dle předem sestaveného
ročního plánu práce. Průběžně zajišťovala hlavní úkol,
který jí stanoví zákon a platné stanovy, tj. dohled na
výkon působnosti představenstva a uskutečňování
podnikatelské činnosti společnosti.
V roce 2006 se dozorčí rada soustředila zejména na
průběžnou kontrolu hospodaření společnosti, tj.
plnění strategie rozvoje, obchodního a finančního
plánu, včetně vývoje nákladů a tržeb z hlavní
činnosti společnosti, výsledky hospodaření dceřiných
společností a efektivitu projektů průmyslového
outsourcingu, kontrolu plnění investičního plánu
společnosti, majetkové převody a na činnost útvaru
interního auditu. Dozorčí rada se seznámila s výsledky
přezkoumání řádné účetní závěrky, výroční zprávy
a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
auditorem KPMG Česká republika, s. r. o.

a konstatuje, že představenstvo i management
společnosti zabezpečují chod společnosti v souladu
se strategií rozvoje společnosti. Dozorčí rada nezjistila
žádný případ, kdy by představenstvo jednalo v rozporu
s právním předpisy, stanovami a usnesením valné
hromady.
Dozorčí rada projednala a přezkoumala řádnou
účetní závěrku za rok 2006 a návrh představenstva
na rozdělení zisku, k těmto podkladům nemá
připomínek a doporučuje valné hromadě řádnou účetní
závěrku a návrh na rozdělení zisku schválit. Dozorčí
rada přezkoumala rovněž zprávu o vztazích mezi
propojenými osobami zpracovanou představenstvem
a se zprávou souhlasí.
Petr Polák
předseda dozorčí rady

V činnosti představenstva ani v hospodaření
společnosti dozorčí rada neshledala žádné nedostatky
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Kontakty
Sídlo společnosti:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice

Zákaznická linka
840 111 111
726 828 282

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

Kontaktní telefonní čísla - spojovatelka
GŘ Teplice
Specializovaný závod ÚV a ČOV Teplice
závod Ústí nad Labem
závod Most
závod Liberec - Vratislavice

417 808 111
417 816 511
475 316 311
476 446 111
482 416 711

