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Základní údaje

OBCHODNÍ JMÉNO:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

DATUM VZNIKU:

1. 10. 1993

VZNIK:

Akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace
je právním nástupcem státního podniku Severočeské
vodovody a kanalizace v rozsahu, který je dán
privatizačním projektem.

PRÁVNÍ FORMA:

Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

490 99 451

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

CZ 49099451
Společnost vedena v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 465

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:

584 271 000 Kč

AKCIONÁŘI:

Veolia Voda 50,1 %
Severočeská vodárenská společnost a. s. 49,1 %
Ostatní: 0,8 %

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
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Statutární orgány společnosti

k 31. 12. 2010
PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp
Ing. Philippe Guitard
Ing. Miroslav Harciník
Ing. Martin Bernard, MBA
Ing. Etienne Marie Patrice Petit
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA
Ing. Ivo Sušický, CSc.

předseda představenstva
místopředseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva

DOZORČÍ RADA
Petr Polák
Ing. Milan Kuchař
Ing. Milan Hruša
Pavel Páša
Mgr. Petr Medřický
Ing. Jan Kerner

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA
Ing. Aleš Neruda
Ing. Jaroslav Živec, MBA
Ing. Milan Hruša
Mgr. Lenka Štíbrová, MBA
Ing. Iveta Kardianová
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generální ředitel
finanční ředitel
provozní ředitel
technický ředitel
personální ředitelka
ředitelka komunikace a marketingu

předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

Klíčové údaje

Obrat společnosti:

4 mld. Kč

Hospodářský výsledek:
Počet zaměstnanců:
Výroba vody:
Ztráty vody:

403 mil. Kč

1734

81, 678 tis.m

3

21,350 tis. m

Množství vyčištěné vody:

3

107,168 tis.m

Počet havárií na vodovodní síti:

3

4619

Počet havárií na kanalizační síti:

1611
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Mezi
nejzásadnější
události,
ke kterým v loňském roce došlo,
patří podepsání Dodatku č. 10 nájemní a provozní smlouvy mezi
naší společností a Severočeskou
vodárenskou společností, a. s. Tento dodatek je splněním požadavku
Evropské unie na uzavření smlouvy
s provozovatelem podle nejlepší mezinárodní praxe (Best International
Practices). Dále bych zde zmínil den
31. srpna 2010, kdy došlo po vítězství společnosti v koncesním řízení
k podpisu smlouvy na provozování
vodohospodářského majetku v regionu Turnovska a Semilska s Vodohospodářským sdružením Turnov.
Tato smlouva zaručuje provozování
území po dobu dalších deseti let.

Rok 2010 prozkoušel kvalitu podnikání společnosti v několika
ohledech. Výkyvy teplot zpočátku
roku, velká sněhová nadílka, silné
mrazy a následné tání prověřily pracovní nasazení provozních
pracovníků a rychlost řešení náhradního zásobování. Ještě intenzivnější nasazení si pak vyžádaly
srpnové povodně, které způsobily
škody na vodohospodářském majetku v hodnotě 143 milionů Kč.
Tedy mnohem vyšší než povodně,
kterým společnost musela čelit
v roce 2002. Dle možností byla
obnovována dodávka pitné vody a
do nedostupných míst společnost
posílala balenou vodu. Solidaritu
společnost prokázala i při pomoci
vytopené základní škole v Dolním
Podluží a obci Bílý Kostel. Pomoc
v rámci povodní směřovala i do
míst, které společnost neprovozuje. Po dobu tří týdnů se intenzivně
pracovalo na odstraňování povodňových škod a brzkém obnovení
zásobování obyvatel pitnou vodou.

Na místě je i vyzdvihnout úzkou
spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností při realizaci
projektu Čistírna odpadních vod
Litvínov. A to zejména při zpracování a projednání dokumentace
v souladu s podmínkami OPŽP a při
zahájení provozu čistírny.

Kvalitu našich služeb prověřil i první ročník projektu Závazky vůči zákazníkovi. Také výsledky průzkumu
spokojenosti zákazníka realizovaného na podzim loňského roku potvrdily, že zákazník je spokojen s úrovní poskytovaných služeb a zejména
s kvalitou dodávané pitné vody.

Vážené dámy, vážení pánové,
je za námi další podnikatelský rok
společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s., a já jsem potěšen,
že mohu rok 2010 nazvat rokem
úspěšným. Dovolte mi seznámit
Vás s jeho klíčovými událostmi.
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V rámci projektu Standardizace
zákaznických center společnost
otevřela nové zákaznické centrum
v Lounech s lepší dostupností pro
zákazníky, než nabízelo předchozí
centrum. Na konci roku přistoupila
společnost k rozesílání nové, přehlednější faktury.
I v loňském roce společnost potvrdila svou sociální zodpovědnost
vůči regionům, ve kterých působí.
Prostřednictvím Minigrantů Nadačního fondu Veolia a Biograntů
byly podpořeny aktivity zaměstnanců v sociální oblasti a aktivity
s ekologickou tématikou. Zaměstnancům společnosti byla umožněna i účast na projektech z oblasti
firemního dobrovolnictví.
Všechny překážky, které rok 2010
s sebou přinesl, se akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace podařilo zdárně překonat,
a proto mi dovolte poděkovat všem
zaměstnancům.

Ing. Rostislav Čáp
Předseda představenstva

Organizační struktura k 31. 12. 2010

Akcionáři společnosti

Představenstvo společnosti

Dozorčí rada společnosti
Generání ředitel společnosti

Útvar ISŘ a vnitřního
auditu
Útvar informačních
technologií

Ředitelka komunikace
a marketingu

Technický ředitel
společnosti

Personální ředitel
společnosti

Útvar kontroly
jakosti

Útvar právní

Finanční ředitel
společnosti

Provozní ředitel
společnosti

Operativní útvar

Útvar rozvoje

Operativní útvar

Útvar plánu a financí

Centrální dispečink

Oblastní závod
Liberec

Útvar komunikace
a marketingu

Útvar inženýrských
činností

Útvar BOZP, PO a
krizového plánování

Útvar infor. soustavy
a daní

Centrální údržba
a doprava

Oblastní závod
Ústí n. L.

Útvar projekce

Útvar personální
a mzdový

Zákaznický útvar

Útvar podpory
výroby

Oblastní závod
Turnov

Útvar technicko
provozní činnosti

Oblastní závod
Most

Útvar nákupu
a logistiky

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2010

7

Přístup k zákazníkovi
Území provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zahrnuje dva kraje
České republiky, Ústecký a Liberecký kraj. I přes tuto rozlehlost se společnost v roce 2010
snažila být svým zákazníkům co nejvíce nablízku, naslouchat jim a odpovídat na jejich požadavky.
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Zákaznická centra
V roce 2010 pokračoval projekt
Standardizace zákaznických center.
V polovině roku bylo otevřeno nové
zákaznické centrum v Lounech, které se nyní nachází v centru města
na snadno dostupném místě pro
zákazníky. V rámci projektu již společnost zrekonstruovala 11 zákaznických center v Mostě, Teplicích,
Ústí nad Labem, Litoměřicích, Jablonci nad Nisou, Liberci, Turnově,
Chomutově, Děčíně, České Lípě a
v Lounech.

V roce 2010 společnost Severočeské
vodovody a kanalizace, a. s. provozovala standardním způsobem celkem
15 zákaznických center. Tato místa
slouží pro osobní kontakt se zákazníky. Projednávají se zde záležitosti
spojené se smlouvou o dodávce vody
a odvádění odpadních vod, fakturami, platbami a pohledávkami. Zákaznická centra jsou situována ve všech
větších městech Ústeckého a Libereckého kraje, v Roztokách u Prahy a
ve Špindlerově Mlýně.

Call centrum
Zákaznická telefonní linka je stále
velmi využívaným způsobem komunikace zákazníků se společností.
Umožňuje i zákazníkům ze vzdálených oblastí být v kontaktu se společností. V roce 2010 bylo vyřízeno
téměř 100 tis. telefonních hovorů.
Zákazníci si prostřednictvím telefonního hovoru zjišťovali především
obecné informace, dále informace
týkající se faktur a plateb, dodávek
vody a odvádění odpadních vod.

V souvislosti s dodávkami vody a
odváděním odpadních vod se volající informovali o provozních událostech na vodovodní a kanalizační
síti zejména v případě omezené
nebo přerušené dodávky vody. Zákaznickou linku obsluhují operátoři call centra v pracovních dnech a
v sobotu dopoledne. V sobotu odpoledne a v neděli ji obsluhují dispečeři útvaru dispečinku. Tím je zajištěn non stop provoz linky.

Internet
pro zákazníky
Společnost i v roce 2010 pracovala
na zkvalitnění služeb pro zákazníky.
Na internetových stránkách nabízela zavedení zákaznického účtu,
díky kterému získá zákazník přehled
o jeho měřících místech, odběrech,
zaplacených zálohách a spotřebách, platebním styku či smlouvě.
Prostřednictvím zákaznického účtu
má zákazník možnost pohodlně si
prohlížet svá data na internetu a
komunikovat se společností.
K 31. 12. 2010 si svůj zákaznický
účet zaregistrovalo 1.746 zákazníků, což představuje 1 tis. nových
registrací za rok 2010.

Systém jakosti
Všechna zákaznická centra i call
centrum pracovaly podle postupů
stanovených v dokumentaci sytému jakosti podle norem EN ISO
9000:2000. Oblast služeb zákazníkům je ve společnosti certifikována
již od prosince 2001.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2010
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Struktura zákazníků

Počet smluvních zákazníků

Z globálního pohledu je dlouhodobě největší kategorie
„Domácnosti“, a to jak z hlediska počtu (74%), tak i z hlediska objemu prodané vody (59,5%). V počtu zákazníků
tvoří největší podíl individuální zákazníci.

domácnosti - individuální zákaníci
domácnosti - bytové domy, družstva
ostatní
36 655

7 503

TOP ODBĚRATELÉ

Nová, přehlednější faktura pro zákazníky

Po významných změnách u velkých
průmyslových odběratelů v období
2008 až 2009 se již kategorie „Průmysl“ v tabulce TOP 10 největších
odběratelů nevyskytuje.

Od 22. listopadu 2010 přistoupila
společnost k rozesílání nové faktury svým zákazníkům. Nová faktura
přináší srozumitelnější a přehlednější uspořádání údajů vztahujících se k danému odběrnému
místu. První strana uvádí zákaznic-

Pořadí / Odběratel:
Odběratel
1

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

2

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

3

Stavební bytové družstvo Krušnohor

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

5

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

6

Teplárna Liberec, a.s.

7

ČEZ Teplárenská, a.s.

8

Bytové družstvo DRUŽBA

9

Krajská zdravotní, a.s.

10 Stavební bytové družstvo „Mír“ Teplice

10

130 962

ké identifikační údaje, informace
o odběrném místě a finální částce
za vyúčtování vodného a stočného,
včetně rozpisu daně. Jsou zde umístěny i informace o nově poskytovaných službách. Na druhé straně
je k dispozici detailní a přehledné
zúčtování záloh, rozúčtování dle období
a sazeb a také údaje
o provedených odpočtech stočného při využití vody na zalévání
dle zákona 274/2001
Sb. §19.

Služba SMS INFO
Další nabízenou službou pro zákazníky je služba SMS INFO. Tato služba zajišťuje bezplatné zasílání SMS
zpráv o plánovaných odstávkách
vodovodního či kanalizačního potrubí, informace o velkých haváriích

vodovodního a kanalizačního potrubí v okolí bydliště, o výjimečných
událostech s dopadem na zdraví
či bezpečnost obyvatel jako jsou
povodně nebo další události ohrožující plynulost dodávek vody.

O službu SMS info si v roce 2010
zažádalo cca 5 tisíc zákazníků.
Celkový počet zákazníků zaregistrovaných k systému SMS INFO
k 31. 12. 2010 byl 11 895.

Placení na terminálech SAZKA

Průzkum spokojenosti 2010
Na podzim roku 2010 proběhl v pořadí již sedmý telefonický průzkum
spokojenosti zákazníka. Z odpovědí
jednoho tisíce dotázaných vyplynulo, že čtyři pětiny zákazníků jsou
informovány o službách společnosti a více jak polovina zákazníků
upřednostňuje získávání informací
prostřednictvím tištěných brožur a
letáků.
S kvalitou vody je spokojeno 94 %
zákazníků a 89 % zákazníků využívá vodu z kohoutku k pití. S posky-

tovanými službami je spokojeno
89 % zákazníků. 95 % zákazníků je
spokojeno s profesionalitou našich
zaměstnanců. 98 % zákazníků je
spokojeno s plynulostí dodávek pitné vody.
Hodnoceny byly i provozní hodiny a
služby našich zákaznických center.
Meziročně se snížil počet zákazníků,
kteří doposud naše zákaznické centrum nenavštívili. Ti, kteří již využili
služeb zákaznických center, jsou
s fungováním center spokojeni.

Stále větší oblibě se v roce 2010
těšila i služba placení faktur přes
terminály Sazka. V roce 2010 využilo této služby 8 tis. zákazníků,
kteří prostřednictvím terminálů
společnosti Sazka uhradili více než
14 mil. Kč za vodné a stočné.

Jak jste celkově spokojen/a konkrétně
s kvalitou pitné vody?
1,3 %

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

5,9 %

2,0 %

5,7 %
Vysvětlivky k grafům:

55,5 %

velice spokojen/a
spíše spokojen/a
40,7 %
51,7 %

37,3 %

spíše nespokojen/a
zcela nespokojen/a

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2010
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Zodpovědnost

12

Organizační změny
Nejvýznamnější změnou ve struktuře společnosti bylo v roce 2010
vytvoření úseku ředitele komunikace a marketingu. Posláním
tohoto úseku je zajistit odborné
zázemí pro externí a interní komunikaci a pozitivně působit na
vnímání společnosti, zákazníky a
veřejnost obecně.

Pro zaměstnance tento úsek zajišťuje mobilní, hlasové a datové služby. Metodicky vede zákaznická centra včetně víceúčelového střediska
v Bedřichově.

V rámci zákaznické komunikace
kontroluje správnost a včasnost
vyřízení reklamací a stížností. Úsek
zodpovídá za plnění projektu Závazky vůči zákazníkovi.
307

290

279
246

253

155

K 31. 12. 2010 společnost
zaměstnávala 1734 zaměstnanců.
Věková pyramida 2010
(z fyzického počtu zaměstnanců
k 31. 12. 2010):

66

68

68

2
do 20 let

21 - 25 let 26 - 30 let 31 - 35 let 36 - 40 let 41 - 45 let 46 - 50 let 51 - 55 let 56 - 60 let nad 60 let

Řízení lidských zdrojů
V souladu s personální strategií
byl vytvořen projekt „Talent management“ jakožto program vedoucí
k získávání a stabilizaci talentů.
Na základě auditu talentů byly definovány přístupy k zabezpečení
dostatečného počtu talentovaných
zaměstnanců z vnějších zdrojů
a současně k udržení těch, kteří
ve struktuře společnosti již pracují.

Byla redefinována metodika popisu
a ohodnocení lidského potenciálu
společnosti v návaznosti na kompetenční model ve vztahu k systému hodnocení „ECHOS“.
Aktuální personální audit a audit talentů poskytl základnu pro plánování
a rozvoj kariéry – tedy pro zabezpečení toho, aby talentovaní zaměstnanci
prošli vzdělávacími programy, včetně

Počet odpracovaných let u společnosti
do 5 let
6 až 10 let

417

11 až 20 let
více než 20 let
471

618
228

koučování a byli připraveni na splnění náročnějších pracovních rolí, a to
s maximální efektivitou využívání
lidského potenciálu v procesu vývoje
společnosti.
V roce 2010 byla založena tradice
tzv. inspirativních seminářů určených pro manažery společnosti,
díky kterým se dařilo aktuálně identifikovat potřeby v oblasti řízení lidských zdrojů. Následně sestavené
řešitelské týmy pak formulovaly
postupy realizované v praxi. Konkrétně se jednalo o formy zvýšení
motivace zaměstnanců a aktivní
zapojení vedoucích zaměstnanců
do tvorby nástupnických plánů především v oblasti vyhledávání talentů. Inspirativní semináře představují v rámci budování firemní kultury
významný kvalitativní posun.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2010
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Vzdělávání
Systém vzdělávání obsahoval individuální a skupinovou část. Individuální vzdělávání probíhalo
formou koučování, konzultací a
projednávání konkrétních (speciálních) problémů. Skupinové vzdělávání pak formou workshopů, seminářů, konzultací, tréninků, řešení

manažerských případů.
Příprava a realizace vzdělávacích
modulů vznikala na základě spolupráce s manažery a příslušnými
segmenty zaměstnanců tak, aby
obsah vzdělávacích aktivit odpovídal potřebám zaměstnanců a byly
zajištěny firemní cíle.

Vzdělávacími programy prošlo v roce
2010 celkem 5 290 zaměstnanců.
Mezi zásadní vzdělávací programy
lze zařadit Integrační semináře
Veolia Induction Programme, ochrana firemních informací a dat a základy koučování jako součást manažerské práce.

hlavních i pomocných činností
ve společnosti. Zejména byly implementovány nové předpisy a poznatky v BOZP do řídící dokumentace společnosti a byla zajišťována

jejich praktická aplikace v provozu.
Úspěšnost tohoto úsilí byla potvrzena v říjnu 2010 ověřovacím auditem certifikační společnosti dle
OHSAS 18001.

BOZP 2010
I v roce 2010 byla věnována značná pozornost a úsilí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Společnost se zaměřila na aplikaci systému řízení BOZP do všech

Dlouhodobé programy BOZP
Důležitým prvkem v systému řízení BOZP je stanovení programů
s jasnými cíli. V roce 2010 pokračovaly práce na plnění dlouhodobých
programů z minulých let, jejichž
hlavním cílem je snížit rizikovost
činností a zvýšit bezpečnostní
standard ve společnosti. Na základě zpracovaného plánu byly pro-
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váděny celodenní kontroly s účastí
nejvyššího vedení společnosti s
cílem zvýšit povědomí zaměstnanců o zájmu vedení společnosti při
řešení problematiky BOZP. V roce
2010 proběhlo devět tzv. TOP kontrol BOZP.
Dalším z dlouhodobých programů,
který byl splněn v roce 2010, bylo

doočkování zaměstnanců proti klíšťové encefalitidě. Na ukončenou
akci z roku 2007 navázal tento program, kdy noví zaměstnanci, kteří
nastoupili do zaměstnání po roce
2007 a mají pracovní smlouvu na
dobu neurčitou, byli proočkováni
v březnu 2010. Náklady na program
byly 180 000,- Kč.

Kontroly BOZP
Kontroly BOZP byly prováděny na
základě plánu kontrol, který je zahrnut do systému vnitřních auditů, ale i namátkově, neohlášenými
kontrolami. Ke zjištěným závadám
byla přijímána opatření, která jsou
projednána, jsou stanoveny termí-

132 kontrol. Ze strany státního odborného dozoru proběhlo v roce
2010 16 kontrol. Závažné závady
nebyly zjištěny, drobné nedostatky
byly v termínech odstraněny. Nebyla udělena žádná sankce ze strany
státního odborného dozoru.

ny a odpovědnosti k zajištění nápravy. Systém kontrol byl sledován
a pravidelně vyhodnocován. Dle
zákonných požadavků proběhly
veřejné prověrky BOZP za účasti zástupců zaměstnanců, odborových
svazů. Za rok 2010 bylo vykonáno

Pracovní úrazovost
Hlavním ukazatelem stavu BOZP
je vývoj pracovní úrazovosti. V roce
2010 došlo k 22 pracovním úrazům.
Závažnost pracovních úrazů vyjádřena počtem zameškaných pracovních dnů vyplývající z doby léčení

Vzdělávání BOZP
následků pracovních úrazů vykazuje 626 zameškaných pracovních
dnů.
Vývoj úrazovosti v roce 2010 splnil
cíle, které byly stanoveny na začátku roku 2008.

V roce 2010 probíhalo pravidelné
seznamování s předpisy, bezpečnostními a technologickými postupy za účelem zvýšení povědomí
o BOZP a snížení rizika práce. Rozsah byl dán zařazením, náročností
vykonávané práce a obsluhou speciálních zařízení. V roce 2010 prošlo
školením BOZP 1147 zaměstnanců.

Pracovní úrazy

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

počet úrazů - cíl

29

28

26

25

24

snížení počtu

X

1

2

1

1

%

X

3,5

7

4

4

skutečnost

29

28

21

12

22
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Interní komunikace
Intranet společnosti
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Intranet společnosti se v posledních letech stává stále vyhledávanějším nositelem informací. Slouží
k okamžitému předávání informací
mezi zaměstnanci. Vedení společ-

nosti v loňském roce několikrát využilo tohoto kanálu pro možnost
zveřejnění nabídky projektů pro
zaměstnance, jako jsou Minigranty, Biogranty apod. Stejně tak zde

Magazín
společnosti

Exkurze na provozech pro administrativní
pracovníky

V rámci interní komunikace vydává
společnost Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. Magazín zaměstnanců společnosti, kde se objevují
informace napříč celou společností. Kromě běžných informací o soutěžích na úrovni celé skupiny Veolia Voda ČR, konkrétních změnách
v organizační struktuře společnosti, promluv k zaměstnancům se
v magazínu objevují
i články a postřehy z provozů a od jednotlivých
přispěvatelů - zaměstnanců. V roce 2010 bylo
vydáno pět čísel zaměstnaneckého
časopisu.
V únoru, dubnu, červnu,
říjnu a prosinci.

Úpravnu vody III. Mlýn, chomutovské zákaznické centrum i chanovskou čistírnu odpadních vod měli
možnost na podzim shlédnout administrativní zaměstnanci ústecké a mostecké oblasti společnosti.
Exkurzi do vybraných provozů navštívilo 24 lidí. Tato návštěva jim,
dle jejich slov, přinesla mnoho za-

byly zveřejňovány nabídky zvýhodněných nákupů různých produktů
v rámci skupiny Veolia Voda.

jímavých informací, se kterými se
při své každodenní práci nesetkají.
Řada z nich doposud například neměla povědomí, kromě teoretických znalostí, jak se upravuje voda,
než ji dovedeme k odběrateli.
Co vše zákazníkům společnost nabízí a za jakých podmínek se dozvěděli při návštěvě chomutovského
zákaznického centra. Poučná byla
i cesta na čistírnu a neméně zajímavé byly informace o tom, jak se
čistí voda před návratem do přírody.
V exkurzích pro administrativní pracovníky
bude společnost pokračovat i v příštích letech.

Rekondiční pobyty
Kolektivní smlouva společnosti
umožňuje zaměstnancům využít
týden dodatkové dovolené k rekondičním pobytům. V roce 2010
této možnosti využilo 309 zaměst-

nanců. Zúčastnili se rekondičních
pobytů u smluvních partnerů
společnosti v Bertiných lázních
v Třeboni a v Lázních Felicitas
v Poděbradech. 170 účastníků

z celkového počtu volilo i pobyt
ve víceúčelovém středisku v Bedřichově u Jablonce nad Nisou.

Setkávání zaměstnanců
Účast zaměstnanců na organizovaných setkáních potvrdila oblíbenost sportovních i kulturních akcí
společnosti. Oslavy Světového dne
vody nabídly možnost kulturního
setkání nejen zaměstnanců Severočeských vodovodů a kanalizací,
a.s., ale i kolegů z Povodí Ohře, s. p.
a Severočeské vodárenské společnosti a.s. Další možností k setkání
byl vánoční večírek, který nabídl pozastavení a poohlédnutí se za uplynulými měsíci.
V roce 2010 proběhl jarní i podzimní turnaj v bowlingu O pohár
generálního ředitele. Po oblastních
kolech jednotlivých závodů proběhla finále za účasti zaměstnanců
– finalistů ze všech oblastí. Sportování bylo zorganizováno i na tradičních sportovních hrách. V roce

2010 se sportovní hry uskutečnily
v Doksech. Zaměstnanci opět přivítali možnost potkat se s kolegy
ze vzdálených oblastí a pokusit se
o sportovní výkony. Sportovní disciplíny byly rozšířeny o netradiční
sporty, ve kterých měli možnost zasoutěžit si i méně zdatní sportovci.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2010
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Solidarita
S heslem „Dobrovolnictví je živá voda zdravé občanské společnosti“ proběhly ve společnosti
v roce 2010 projekty, které potvrdily sociální zodpovědnost společnosti.
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Firemní dobrovolnictví
Společnost rozšířila počet podpořených subjektů ze sociální oblasti
i prostřednictvím projektů firemního dobrovolnictví. Umožnila
zaměstnancům – dobrovolníkům
pomoci Rodinnému a mateřskému centru Jonáv Podbořanech na
Lounsku s vymalováním místností,

kde si hrají děti. Také handicapované děti ze základních škol měly
možnost zúčastnit se za pomoci
našich dobrovolníků exkurze na
čistírně odpadních vod v Liberci. Do
zámeckého parku státního zámku
Sychrov, zavítali, díky pomoci našich zaměstnanců, senioři z domo-

va důchodců Pohoda v Turnově v
rámci okružní cesty po Českém ráji.
Klienti libereckého D.R.A.K.u mohli
díky partě našich dobrovolníků používat zahradu uklizenou po dlouhé zimě.

ze západní oblasti provozovaného
území, kterým se stal Liberecký kraj
na tři týdny bydlištěm.
Pomoc směřovala do i do oblastí,
mimo provozované území. Chyběla pitná voda, proto společnost
zajistila dodávku prostřednictvím
cisteren a rozvážela i balené vody.
Poškozeným obcím byly dodány
i vysoušeče, zapůjčené u zahraničních kolegů v rámci skupiny Veolia
Voda v Německu a Rumunsku.

Pomoc byla poskytnuta i základní
škole v Dolním Podluží, která byla poničená vodou a bez pomoci by nebyla
schopna provozu. Také obci Bílý Kostel nad Nisou společnost finančně
přispěla na znovuobnovení dětského
hřiště poškozeného povodněmi.
Společnost nezapomněla ani na své
zaměstnance z postižené oblasti.
Těm, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci poskytla finanční výpomoc.

Pomoc při povodních
Sociální zodpovědnost společnosti
se prokázala v roce 2010 i při řešení odstraňování škod způsobených
povodněmi. Srpnové povodně způsobily v Libereckém a Ústeckém
kraji doposud nejrozsáhlejší škody.
S jejich odstraňováním pomáhali
zaměstnanci po tři týdny.
Společnost pracovala na zprovoznění dodávek pitné vody a odkanalizování postižených míst. Na pomoc
přijeli i zaměstnanci a mechanismy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2010
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Spolupráce se seniory
Společnost v roce 2010 myslela
i na seniory. Prostřednictvím Nadačního fondu Veolia pokračovala
výstavba petangových hřišť za účelem podpory volnočasové aktivity,
která podporuje mezigenerační
soužití. Hrát petang může dítě, do-

spělý, senior i handicapovaný občan. Své hřiště převzal do užívání
Domov pro seniory v Roudnici nad
Labem, v Chomutově, v České Lípě
a ve městě Meziboří.
V září 2010 společnost společně
s Nadačním fondem Veolia uspořá-

MiNiGranty

Biogranty pro zaměstnance společnosti

Již třetím rokem byly prostřednictvím Nadačního fondu Veolia
rozděleny Minigranty Nadačního
fondu Veolia. Minigranty svou podstatou přispívají k novému směru
pomoci, rozvoji českého firemního
dobrovolnictví. Vytvářejí příležitost
pro dobré skutky a radost ze sdílení.
V roce 2010 zaměstnanci společnosti získali celkem 325 tisíc korun
pro devět projektů realizovaných
v místě jejich bydliště.
Minigrant byl udělen například
projektu „Rehabilitační cvičení“,
ve kterém se vedoucí dopravy pan
Luděk Lukeš rozhodl pomoci Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s.
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Mezinárodní rok biodiverzity –
2010 umožnil zaměstnancům
nově zažádat i o „Biogranty“. Jejich prostřednictvím tak mohly
být podpořeny projekty s ekologickou tematikou. Vedle Minigrantů
Nadačního fondu Veolia, které již
třetím rokem pomohly k uskutečnění veřejně prospěšných projektů
ze sociální oblasti, putovaly v roce
2010 poprvé peníze i do ochrany a obnovy životního prostředí.

dala pro seniory petangový turnaj.
Do Domova pro seniory v Chomutově se sjely týmy seniorů z České
Lípy, Podbořan a Chomutova, aby
porovnaly své umění hry.

Prostřednictvím zaměstnanců tak
bylo podpořeno celkem pět Bioprojektů a rozděleno 175 tisíc korun.
Realizovány tak mohly být projekty Zabezpečení Renerovy štoly,
Pomáháme Krušným horám. Zásluhou Biograntů mohou také žáci
mostecké základní školy zjišťovat
kvalitu vody v okolí svého města a
děti na Teplicku pomoci při ochraně
opárenského mloka.

Žákům byl připomenut rok 2010 jako rok Biodiverzity
S podzimem 2010 nabídli vodohospodáři prostřednictvím e-mailů
a vlastních internetových stránek
základním školám a víceletým gymnáziím v celé oblasti svého působení další výchovně vzdělávací soutěž.

Žáci se prostřednictvím různorodých
otázek a úkolů seznámili s potřebnou terminologií (biodiverzita, ekosystém, udržitelný rozvoj, ekologická
stopa apod.), s nebezpečími hrozícími biodiverzitě (globální oteplování,

invazivní rostlinné a živočišné druhy,
pesticidy, kyselé deště apod.) a posléze se způsoby, jakými mohou jako
jednotlivci biodiverzitu chránit.

Vzdělávací programy pro školy
Stejně jako v předešlých letech
i v loňském roce společnost spolupracovala se školami na téma význam vody. U příležitosti Světového
dne vody, který se slaví 22. března,
bylo uspořádáno několik besed
s názvem „Hodina vody“, ve kterých
zástupce společnosti a zástupce
daného města přiblížili studentům
koloběh vody a každodenní péči vodohospodářů o tuto surovinu. „Hodi-

ny vody“ proběhly v Děčíně, Kadani,
Lounech, Podbořanech, v Litvínově
a v Mostě. Některým školám byla
předána učební pomůcka „Tajemství
vody – vodní kufřík“. Jedná se o malou plastovou laboratoř, se kterou lze
prostřednictvím pokusů odhalovat
tajemství vody. Besedy v základních
i středních školách jsou důležitou
součástí spolupráce společnosti
s dětmi a mládeží.

V rámci výchovy žáků k ekologii společnost nezapomněla připomenout
Den Země (23. dubna). Při oslavách
tohoto svátku nabídla základním
školám novou výchovně vzdělávací
soutěž „Dárek pro Zemi“ pro žáky
základních škol. Cílem soutěže, která
byla určena žákům 3. – 5. tříd ZŠ bylo
přiblížit dětem ekologickou problematiku a ukázat jim, že i ony samy se
mohou na ochraně našeho životního
prostředí aktivně podílet.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2010
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Inovace
Moderní trendy komunikace, neustále se rozšiřující odbornost oboru vodárenství
a mezinárodní rok Biodiverzity a s ním posílení ekologického chování firmy nabídly
další inovativní kroky
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Rozšíření aktivit laboratoří
V roce 2010 si Útvar kontroly jakosti vytyčil velký úkol - zavedení vzorkování a analýz pevných odpadů a
kalů včetně přípravy vodného výluhu dle platné legislativy. Zavedením odběrů a analýz byla pověřena
laboratoř odpadních vod v Liberci.
Po nezbytných stavebních úpravách a rekonstrukci odvětrání byla
laboratoř dovybavena zařízeními
a přístroji pro přípravu a měření
vodných výluhů. Další nezbytnou

podmínkou bylo doplnit vzdělání
pověřeného pracovníka na úseku odběru vzorků odpadů a kalů
o osobní certifikát manažera vzorkování odpadů. Pro práci v terénu
byli pracovníci vybaveni speciální
odběrovou technikou. V prosinci
2010 byla metodika vzorkování odpadů a příslušných analýz úspěšně
posouzena Českým institutem pro
akreditaci, o.p.s včetně uznání flexibility prvního a druhého stupně.

Oblast Informatiky
V roce 2010 pokračovala realizace projektu „Virtualizace aplikací“
doplněním a výměnou serverové
infrastruktury. Byla zvýšena bezpečnost ukládání dat rozšířením
stávajících diskových polí. Dle dlouhodobé strategie probíhaly plánované rekonstrukce LAN sítí na
dalších provozech. Došlo k rozšíření
telefonní komunikační infrastruktury o dvě digitální ústředny s možností komunikace na interní síti.
Pro zajištění evidence docházky,
s přípravou na budoucí výstupy
podkladů do mezd, byla vybudována další místa přístupového a

docházkového systému ve společnosti.
Byla dokončena výstavba záložní datové serverovny s dislokací
mimo centrální serverovnu. Celkový objem proinvestovaných prostředků v oblasti HW byl ve výši
cca 12 800 000 Kč.
Dle investičního plánu v oblasti SW
byly pokryty zejména serverové licence SW Microsoft, terminálové
licence, prostředí CITRIX a licence
ostatních podpůrných systémů.
Objem proinvestovaných prostředků v oblasti SW byl ve výši cca
7 200 000 Kč.

Ekologické
chování firmy
Společnost se v roce 2010 se připojila k aktivitám v rámci Mezinárodního roku biodiverzity a na
jaře zahájila výsadbu stromů na
provozovaných objektech. Zelení se
tak snaží zušlechtit nejen čerpací
stanice, čistírny odpadních vod, ale
i ráz krajiny, ve které se daný objekt
nachází. Po první výsadbě stromů
na čistírně odpadních vod v Liberci
byla druhou v pořadí čerpací stanice Most – Souš.
V souladu se strategií ekologicky a
společensky odpovědné firmy nabídla společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zákazníkům
novou službu, umožňující zasílání
faktury v elektronické podobě přímo na emailovou adresu zákazníka. Faktura v PDF formátu má
veškeré náležitosti daňového dokladu, a může tedy zcela nahradit
standardní papírovou verzi. Zákazník se tak může připojit k aktivitám
společnosti na podporu životního
prostředí.
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Nová ČOV Litvínov
V roce 2010 byla v rámci nových
investičních akcí Severočeské vodárenské společnosti a.s. uvedena do
zkušebního provozu ČOV Litvínov.
Tato ČOV má projektovanou kapaci-

tu 36 000 ekvivalentních obyvatel a
zajišťuje čištění odpadních vod pro
město Litvínov a okolní obce. Jedná
se o poslední významnou stavbu
ČOV, postavenou na „zelené louce“

v rámci rozvojového programu SVS.
Společnost Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. zahájila provozování této ČOV od 1. 7. 2010.

vozidla. V nádrži dochází k separaci
pevných částic a vyčištění pracovní
vody (recyklaci), která je následně
pomocí speciálního vysokotlakého
čerpadla použita pro další čištění.
Celý tento proces probíhá kontinuálně v automatickém režimu. Tím
dochází k tomu, že dané vozidlo
může bez přestání čistit, aniž by
bylo závislé na přísunu další vody k
čištění. Výsledkem je to, že v nádrži
vozidla pak zůstanou pouze pevné
nečistoty, které se následně vysypou a celý cyklus se může znovu
opakovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o
velmi nákladnou technologii, bylo

přistoupeno k zajištění maximální
využitelnosti celého vozu s 12 hodinovým režimem práce. V Severočeských vodovodech a kanalizacích, a.s. se jedná již o třetí vozidlo
s recyklační technologií. Nákupem
tohoto vozidla byla dovršena dlouhodobě nastavená koncepce technického zajištění systematického
preventivního čištění kanalizační
sítě. Tato vozidla by měla výrazně
přispívat ke zkvalitňování a zefektivňování údržby kanalizační sítě.

Recyklační vozidlo
V srpnu 2010 bylo zakoupeno nové
vozidlo s recyklační nástavbou.
Toto vozidlo bude sloužit pro čištění kanalizační sítě spadající do
oblasti Oblastního závodu Ústí nad
Labem.
Nástavba vozidla představuje moderní technologii určenou pro čištění kanalizační sítě, která se vyznačuje velmi vysokou efektivitou
čištění. Její princip spočívá v tom,
že pomocí vysokotlakého vodního
paprsku (speciální čistící trysky)
dochází k uvolňování a vyplavování
úsad v kanalizačním potrubí. Takto
uvolněné úsady se pomocí vodokružné vývěvy odsávají do nádrže
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Kontrola kvality vody
Společnost Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s., prováděla v roce
2010 kontrolu kvality surové, technologické, vyrobené a dodávané
pitné vody, odkanalizované a vypouštěné odpadní vody. Kontroly
byly prováděny na vysoké úrovni
ve 4 akreditovaných laboratořích,
které jsou rozmístěny rovnoměrně
po provozovaném území. Všechna čtyři střediska laboratoří jsou
akreditována Českým institutem

pro akreditaci, o.p.s (ČIA) podle
ĆSN EN ISO/IEC 17025:2005, která
je v souladu s ČSN ISO 9001:2001.
Akreditace pokrývá nejen rozbory
pitné, surové povrchové a surové
podzemní vody, rozbory odpadních
vod, kalů, bazénových a technologických vod, ale i odběry vzorků
pro tyto matrice. Laboratoře jsou
vybaveny na špičkové úrovni tak,
aby byly schopny pokrýt požadavky
vlastní společnosti, ale i zákazní-

% nevyhovujících mikrobiologických a biologických
analýz pitné vody

ků. Zajišťují kontrolu kvality nejen
pro vlastní potřebu společnosti,
ale i rozbory pro externí zákazníky.
I v loňském roce došlo k navýšení
počtu zákazníků, kteří měli zájem
o kontrolu kvality pitné a odpadní
vody. Navýšil se i počet zákazníků,
kteří požadovali kontrolu bazénů.
Objem externích výkonů se v roce
2010 meziročně zvýšil o 467 tis. Kč
na 10 313 tis. Kč.

% nevyhovujících chemických analýz pitné vody
1,70

1,42

1,50

1,54
1,20

2005

2006

2007

2008

1,28

1,52

2009

1,35
1,23
2006

2010

2007

Počet kontrolních vzorků na odtocích z ČOV
a kanalizačních výustech
3824
3492
3106
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1,48

1,45

2005

3918

3521

3283

2006

2007

2008

2009

2010

2008

2009

2010

jednotka
Délka vodovodní sítě

2010 SčVK

km

9259

Počet vodovodních přípojek

počet

202 316

Délka vodovodních přípojek

km

1923

Počet čerpacích stanic

počet

339

Počet vodojemů

počet

1136

Počet úpraven vod

počet

69

jednotka
Délka kanalizační sítě

2010 SčVK

km

4031

Počet kanalizačních přípojek

počet

123 966

Délka kanalizačních přípojek

km

1126

Počet čerpacích stanic

počet

477

Počet čistíren odpadních vod

počet

222

Počet obyvatel napojených na kanalizaci

počet

950 802

Počet zásobovaných obyvatel

počet

1 136 710

Počet obyv. napojených na ČOV

počet

913 988

Voda vyrobená

tis. m3

81 678

Množství čištěných odpadních vod

tis. m3

107 168

3

83 743

Množství produkovaných kalů

t suš.

19 030

3

52 187

Voda k realizaci

tis. m

3

tis. m

58 219

domácnosti

tis. m3

34 779

ostatní

tis. m3

23 440

Voda nefakturovaná

tis. m3

25 524

Voda fakturovaná

Voda pro vlastní spotřebu

3

tis. m

4174

Ztráty vody v trubní síti

tis. m3

21 350

počet

209 068

l/obyv./den

84

Celkový počet měřidel
Specifická spotřeba pitné vody

Odpadní voda fakturovaná

tis. m
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

103 604

103 342

101 029

102 998

97 205

92 356

93 983

89 469

86 270

84 890

81 678

68 538

66 471

66 451

69 652

67 521

64 238

64 573

63 599

61 498

59 460

58 219

Havárie na vodovodních řadech

3 469

3 514

3 394

3 452

3 677

3 601

3 839

3 338

3 291

4 452

4619

Havárie na kanalizačních řadech

639

599

298

418

835

914

571

284

283

1 076

1611

Voda odkanalizovaná (tis. m3)

60 990

59 362

58 427

60 189

58 495

56 212

55 748

54 953

54 825

53 382

52 187

3

90 716

91 319

88 230

89 344

91 107

94 200

93 001

93 077

94 703

95 697

107 168

38 540

36 293

35 292

31 910

30 163

31 463

27 810

26 914

27 436

25 524

33 067

29 908

29 244

26 172

24 534

25 505

22 333

21 722

22 221

21 350

166 201

169 909

173 042

185 936

186 527

186 690

197 803

200 461

203 884

206 132

3

Voda vyrobená (tis. m )
Voda fakturovaná (tis. m3)

Čištěná odpadní voda (tis. m )
Voda nefakturovaná (tis. m3)
3

Ztráty vody (tis. m )
Počet fakturačních vodoměrů

163 483

Inženýrsko - projektová činnost
V rámci inženýrsko-projektové činnosti společnost zajišťovala přípravu a realizaci obnovy, modernizace
a pořizování infrastrukturního majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Rok 2010 byl zaměřen
zejména na realizaci středních a
malých ČOV u aglomerací nad 2000
ekvivalentních obyvatel v souladu s
legislativou EU a na náhradu nebo
úpravu malých zdrojů pitné vody.
Cílem bylo zkvalitňování poskytova-

28

ných komplexních služeb v oblasti
vodohospodářské infrastruktury
všem zákazníkům, zejména Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Na základě zkušeností z již realizovaných staveb docházelo k optimalizaci investičních a provozních
nákladů staveb a dosažení souladu
technických požadavků provozovatele a vlastníka.
Inženýrsko projektová činnost přispěla ke splnění stanovených hos-

podářských výsledků společnosti.
Vlastní výkony inženýrsko-projektové činnosti v roce 2010 dosáhly
65 mil. Kč.
Kvalitu odvedené práce potvrdilo
ocenění v soutěži Vodohospodářská
stavba roku 2009. V kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou,
odvádění a čištění odpadních vod s
IN do 50 mil. Kč získala společnost
ocenění pro stavbu „Zahrádky – intenzifikace ČOV“.

Nejvýznamnější zakázky
Dokončené realizované stavby v roce 2010
Žandov - rekonstrukce ČOV
Zákupy – rekonstrukce ČOV a kanalizace
Jablonné v Podještědí – rekonstrukce ČOV
Harrachov – rekonstrukce ČOV
ÚV Souš – Harrachov, vodovodní přivaděč
Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce ČOV
Litvínov – čistírna odpadních vod

Louny – rekonstrukce ČOV
Bílina – rekonstrukce ČOV
Želénky – rekonstrukce ČOV
Ústí nad Labem, ČOV Neštěmice - rekonstrukce kalové koncovky
Liberec, Na Ladech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Chřibská - náhrada zdrojů

Významné stavby zahájené v roce 2010
Česká Lípa – rekonstrukce ČOV
Stráž pod Ralskem – rekonstrukce ČOV
Česká Kamenice – intenzifikace ČOV
Velké Hamry, ČOV - rekonstrukce
Mimoň – přečerpávání na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany
Žatec, A. Hejduka - zkapacitnění kanalizační stoky
Významné stavby s ukončenou projektovou a inženýrskou přípravou v roce 2010
Mikulášovice - náhrada zdroje
Kristiánov - náhrada zdroje
Jenišovice, Bezděčín - rekonstrukce přivaděče
Most, Chanov – zkapacitnění ČOV a rekonstrukce rozvodny

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2010
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Finanční část

Rozvaha
v tis. Kč
AKTIVA CELKEM

k 1. 1. 2010

3 339 425

3 567 495

0

0

1 214 886

1 024 995

A.

Pohledávky za upsaný vlast.kapitál

B.

Stálá aktiva

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

30 306

31 848

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

659 322

633 936

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

525 258

359 211

C.

Oběžná aktiva

2 121 594

2 539 645

C.I.

Zásoby

37 334

38 865

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

0

0

C.III.

Krátkodobé pohledávky

2 075 952

2 496 947

C.IV.

Finanční majetek

8 308

3 833

D.

Ostatní aktiva

2 945

2 855

k 31. 12. 2010

k 1. 1. 2010

PASIVA CELKEM

3 339 425

3 567 495

A.

Vlastní kapitál

1 871 041

2 201 688

A.I.

Základní kapitál

584 271

584 271

A.II.

Kapitálové fondy

92 245

92 256

A.III.

Fondy ze zisku

778 977

1 129 127

A.IV.

Hosp.výsl.minulých let

12 717

-18 003

A.V.

Hosp.výsl.běžného období

402 831

414 037

B.

Cizí zdroje

1 465 978

1 365 592

B.I.

Rezervy

33 137

21 872

B.II.

Dlouhodobé závazky

27 414

28 981

B.III

Krátkodobé závazky

1 405 427

1 314 739

B.IV

Bankovní úvěry a výpomoci

0

0

C.

Ostatní pasiva

2 406

215

v tis. Kč

30

k 31. 12. 2010

Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném znění
v tis. Kč
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodej zboží

2010

2009

26

62

26

50

Výkony

4 013 178

3 896 312

Výkonová spotřeba

2 542 418

2 472 134

Přidaná hodnota

1 470 760

1 424 190

Osobní náklady

767 129

743 200

Daně a poplatky

120 894

111 510

Odpisy stálých aktiv

92 578

90 588

Ostatní provozní výnosy

54 249

46 545

Ostatní provozní náklady

76 918

63 063

Provozní výsledek hospodaření

467 490

462 374

Finanční výnosy

32 882

72 239

Finanční náklady

1 295

19 375

Finanční výsledek hospodaření

31 587

52 864

Mimořádné výnosy

0

0

Mimořádné náklady

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření

0

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

499 077

515 238

Daň z příjmu - splatná

97 813

99 352

Daň z příjmu - odložená

-1 567

1 849

402 831

414 037

Výnosy celkem

4 100 335

4 015 158

Náklady celkem

3 697 504

3 601 121

402 831

414 037

Výsledek hospodaření za účetní období
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Přehled o peněžních tocích
v tis. Kč
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Běž. úč. období Min. úč. období
3 833

1 538

499 077

515 238

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1. Úpravy o nepeněžní operace

72 266

44 278

A.1.1. Odpisy stálých aktiv

92 578

91 579

A.1.2. Změna stavu:

25 442

15 139

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
25 442

15 139

-13 257

- 9 009

0

- 1 143

A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku

-24 513

- 23 767

A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

-7 938

- 12 688

- 46

- 15 833

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

A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

571 343

559 516

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu

503 975

-151 765

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení

408 104

- 150 222

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

92 879

852

A.2.3. Změna stavu zásob

2 992

- 2 395

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
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku

0
1 075 318

407 751

0

- 165

7 938

12 853

-100 650

- 87 091

0
24 513

23 767

1 007 119

357 115

-120 289

-111 242

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

-108 122

- 93 708

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

-12 167

- 13 149

0

- 4 385

17 123

31 491

17 123

12 108

0

19 383

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku
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

-166 000

9 000

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-269 166

-70 751

0

0

-733 478

-284 179

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

0

0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

0

0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

0

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.2.4. 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 a tantiémy
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

32

0

0

- 161

- 900

-733 317

-283 279

-733 478

-284 179

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

4 475

2 185

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

8 308

3 723

Výrok auditora
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Zpráva dozorčí rady za rok 2010

Dozorčí rada pracovala dle schváleného 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.
K 31. 3. 2010 byl valnou hromadou
odvolán člen dozorčí rady a její místopředseda Ing. Pavel Svoboda a
k témuž datu byl členem dozorčí
rady zvolen Ing. Milan Kuchař. Dozorčí rada následně na svém dubnovém zasedání zvolila místopředsedou dozorčí rady p. Ing. Milana
Kuchaře.
V roce 2010 se dozorčí rada soustředila zejména na průběžnou
kontrolu hospodaření společnosti,
tj. plnění obchodního a finančního plánu včetně vývoje nákladů a
tržeb z hlavní i vedlejších činností
společnosti, výsledky hospodaření
dceřiných společností a efektivitu

projektů průmyslového outsourcingu. Dále kontrolovala plnění
investičního plánu společnosti a
majetkové převody. Zabývala se
zásadami a aktivitami komunikace
společnosti a činností útvaru vnitřního auditu a kontroly. Dozorčí rada
také projednala pravidelnou zprávu
o vyhodnocení kvality zdrojů podzemní a povrchové vody a vyhodnocení kvality odtoků a stavu čistíren
odpadních vod a kanalizačních výustí. Dozorčí rada byla seznámena
se strategií rozvoje společnosti do
roku 2015.
Dozorčí rada se seznámila s výsledky přezkoumání řádné účetní
závěrky, výroční zprávy a zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami auditorem KPMG Česká republika Audit, s. r. o.
V činnosti představenstva ani
v hospodaření společnosti dozorčí
rada neshledala žádné nedostatky.

Dozorčí rada nezjistila žádný případ, kdy by představenstvo jednalo
v rozporu s právními předpisy, stanovami a usnesením valné hromady.
Dozorčí rada projednala a přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok
2010 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.
V Teplicích dne 15. 2. 2011

Petr Polák
předseda dozorčí rady

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. VZ 2010

35

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

Layout & tisk: CORPUS s.r.o.

Kontaktní telefonní číslo - spojovatelka: 417 808 111

36

