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

Obchodní jméno:

Středočeské vodárny, a.s.

Právní forma:

akciová společnost

Sídlo společnosti:

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Datum vzniku:

22. 8. 2000

IČ:

26196620

DIČ:

CZ26196620
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem,
oddíl B, vložka 6699.

Základní kapitál společnosti: 1 000 000,- Kč
Akcionáři:

Veolia Voda S.A.

34 %

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

32 %

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

34 %
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Orgány a.s./Klíčové údaje

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2006
PŘEDSTAVENSTVO
Etienne Petit
Ing. Pavel Svoboda
Mgr. Petr Gandalovič
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA
Ing. Josef Šverma
Ing. David Votava
Ing. Rostislav Čáp
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA

předseda
místopředseda
místopředseda, do 30. 9. 2006
člen
člen do 13. 12. 2006
člen
člen
člen od 13. 12. 2006

DOZORČÍ RADA
Ing. Dan Jiránek
Philippe Guitard
Ing. Ivana Řápková
PaedDr. Zdeněk Koudelka
František Martínek
Hana Moudrá
Jiřina Provalilová
Ing. Marie Večeřová
František Kyllar

předseda
člen
první místopředseda
druhý místopředseda
člen do 31. 12. 2006
člen
člen
člen
člen

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA
Ing. Bohdan Soukup. Ph.D., MBA
Ing. Jaroslav Černý
Ing. Pavel Halaš
Ing. Jaroslav Barták
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generální ředitel
technický ředitel
provozní ředitel
finanční ředitel
ředitel pro strategii a rozvoj
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KLÍČOVÉ ÚDAJE
Pitná voda – vybrané ukazatele
Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou

237 620

Počet provozovaných úpraven pitné vody
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Počet provozovaných vodojemů

78

Počet vodovodních přípojek

56 145

Celková délka provozovaných vodovodních
řadů a sítí (bez přípojek)

2 167 km

Kapacita zdrojů podzemní vody

610 l/s

Výkony společnosti – vybrané ukazatele

Kapacita úpraven povrchové vody

152 l/s

Voda k realizaci

14 341 434 m3

Voda nefakturovaná

23,23 %

Množství vyčištěných odpadních vod

11 721 765 m3

Obrat společnosti

606 861 tis. Kč

Hospodářský výsledek společnosti

28 184 tis. Kč

Odpadní voda – vybrané ukazatele
Počet obyvatel připojených na kanalizační síť

163 846

Počet provozovaných čistíren odpadních vod

43

Počet přečerpacích stanic odpadních vod

59

Počet kanalizačních přípojek

20 458

Délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek)

599 km
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Úvodní slovo předsedy představenstva

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA

Rok 2006 začal pro společnost Středočeské vodárny,
a.s. (SV) ve znamení dvou nepříznivých klimatických
jevů. Dlouhá zima a následné povodně na Labi
velmi prověřily připravenost provozních pracovníků.
Neobvykle dlouhá zima měla za následek zvýšené
množství poruch na vodovodní síti a s tím spojené vyšší
ztráty vody. Díky dobré koordinaci prací centrálním
dispečinkem a manipulacím na síti se většina
poruch obešla bez výrazných dopadů na zásobované
obyvatelstvo.
Rovněž následující povodňová situace byla zvládnuta
na výbornou. V napjatých situacích v terénu se bohatě
zúročily zkušenosti z katastrofálních povodní v roce
2002, díky nimž bylo možno stlačit škody
na provozovaném majetku na minimum. Nutno dodat,
že na situaci v zásobování pitnou vodou se povodňová
situace neprojevila vůbec.
Rok 2006 byl rokem, kdy byla do skupiny Veolia plně
začleněna společnost Slavos, s.r.o., která se v roce
2005 stala dceřinou společností SV a Severočeských
vodovodů a kanalizací, a.s. (SčVK). Obě společnosti
profitovaly ze vzájemně výhodných synergických
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efektů. Pro zaměstnance společnosti Slavos, s.r.o. byla
přínosem možnost přístupu ke know-how a bohatým
zkušenostem skupiny Veolia, která je největší
vodárenskou skupinou na světě. SV mohly nabídnout
své schopnosti v oblasti telemetrie, technické expertízy,
kompletní vedení účetních výkazů.
Ve spolupráci s vlastnickou společností Vodárny
Kladno – Mělník, a.s. bylo nově napojeno na vodovod
pro veřejnou potřebu několik obcí, které neměly
přístup ke kvalitní pitné vodě a byla posílena kapacita
vodovodních přivaděčů v oblastech, kde dochází
k velkému rozvoji obytné zástavby. Při procesu
projekce, investiční výstavby a ověřování vlastností
nově budované infrastruktury zkušebním provozem
byla využita i již osvědčená spolupráce se SčVK
a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. (SVS).
Vybudováním kanalizace a čistírny odpadních vod
v obci Buštěhrad bylo vyřešeno odkanalizování a čištění
odpadních vod v poslední obci přes 2000 obyvatel
v regionu Kladenska a Mělnicka. Provozování nové
infrastruktury obec svěřila SV.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Středočeské vodárny, a.s.

Jako prozákaznicky orientovaná společnost i v roce
2006 SV průběžně zlepšovaly služby pro své zákazníky.
Na základě provedených průzkumů spokojenosti
zákazníků byla rozšířena možnost platit účet za vodu
prostřednictvím zálohových plateb. V rámci zefektivnění
a sjednocení komunikace se zákazníky došlo v roce
2006 k začlenění odečtové služby do zákaznického
útvaru. Pracovníci, přicházející tak do přímého styku
se zákazníky, jsou nyní jednotně vedeni a účastní se
pravidelných školení. Koncem roku byla zavedena
služba SMS info, která umožňuje registrovaným
zákazníkům získávat nejčerstvější informace mimo jiné
o kvalitě dodávané vody, stavu zaplacení jejich účtu
za vodu, nebo o výluce dodávek vody přímo do jejich
mobilních telefonů.
V oblasti komunikace se zákazníky se SV zapojily do
kampaně skupiny Veolia Voda, která propagovala
pití vody z vodovodního kohoutku. Pro širokou
veřejnost byla otevřena naučná stezka s tematikou
zásobování vodou v Lánech a vodárenské muzeum
ilustrující zásobování Kladenska pitnou vodou přímo
v administrativním areálu na Kladně.

V roce 2006 byl završen proces certifikace společnosti
získáním certifikátu ISO 9001 potvrzujícím zavedení
systému řízení jakosti pro veškerou činnost společnosti
a certifikátu OHSAS 18001, který osvědčuje
implementaci systému řízení bezpečnosti práce
v SV. Zde je nutné vyzdvihnout celoroční úsilí a zapojení
pracovníků celé společnosti.
Dokončení procesu certifikace je ale současně
i závazkem do budoucna. Systém řízení jakosti s jeho
požadavkem na trvalé zlepšování je nyní třeba přenést
do každodenní práce všech pracovníků společnosti
tak, aby jej přijali za svůj a využívali je ve prospěch
zákazníků společnosti.

Etienne Petit
předseda představenstva
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Organizační struktura / Přístup k zákazníkovi

Organizační struktura

Vnitřní organizace společnosti Středočeské vodárny,
a.s. (dále jen SV) je třístupňová a vychází
z velké územní rozlehlosti společnosti. Vrcholové vedení
řídí vnitropodnikové organizační jednotky, které jsou
rozlišeny podle náplně činnosti na provozy, útvary
a střediska. Hlavním nástrojem řízení je
vnitropodnikový plán. Provozy se zabývají realizací
rozhodujícího předmětu činnosti a útvary provádějí
činnosti související, tj. poskytují služby především
provozům, ale i cizím zákazníkům, např. projekce, služby
provozům, laboratoře, MTZ a informační technologie.

Uspořádání výrobních provozů je podřízeno
specializaci jejich základních činností :
• Provoz centrální údržba - výroba vody ( jeden) produkce a dálková doprava vody v rámci společnosti;

•

Provozy vodovodů (tři) - distribuce a prodej vody
v určených lokalitách;

•

Provozy kanalizací (dva) - odvádění a čištění
odpadních vod v určených lokalitách.
Specializace činností přináší větší odbornost a lepší
využití kvalifikace zaměstnanců, vyšší vytížení techniky
a zařízení. Tím se celá činnost akciové společnosti více
zprůhlednila a zefektivnila.
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI
Společnost vlastní kontrolní podíl ve společnosti Slavos, s.r.o., která je regionálním vodohospodářským podnikem.
Provozuje jednu úpravnu pitné vody a vodou zásobuje celkem 13 měst a obcí s téměř 21 tis. obyvateli.
Odkanalizování a čištění odpadních vod zajišťuje společnost pro více než 17 tis. obyvatel.
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PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI
Zákaznická centra Kladno, Mělník

Odečtová služba

Společnost SV, v souladu s uplatňovanou politikou
v rámci skupiny Veolia Voda, upřednostňuje jednotný
způsob komunikace se zákazníky a to především
prostřednictvím Útvaru obchodu a odbytu. Hlavními
součástmi tohoto útvaru jsou zákaznická centra, Call
centrum, oddělení fakturace a saldokonto, sklady
vodoměrů a nově odečtová služba.
Od roku 2005 nabízejí SV svým zákazníkům možnost
využít moderní zákaznické centrum v Kladně, které
navazuje na již dříve zprovozněné zákaznické centrum
v Mělníku. Vyškolené zaměstnankyně na přepážce
jsou schopny uspokojit prakticky jakýkoli požadavek
zákazníka, počínaje žádostí o realizaci vodovodní
přípojky, přes uzavírání smluv se zákazníky po realizace
plateb za vodné a stočné. Referentky přijímají platby
v hotovosti a tomu, kdo upřednostňuje platební karty,
je v obou centrech umožněno použít terminálu pro
bezhotovostní platbu. V roce 2006 navštívilo zákaznická
centra 13 403 zákazníků, což je průměrně 1117 návštěv
měsíčně.

Nejvýznamnější změnou v rámci Útvaru obchodu
a odbytu v roce 2006 byla integrace odčítačů
z provozů vodovod Kladno a vodovod Mělník do struktury
útvaru. Zároveň došlo k ustanovení institutu odečtové
služby pod vedením referenta odečtů, k optimalizaci
termínu odečtových cyklů a byla nastavena jednotná
komunikace v rámci celého útvaru, což v důsledku vede
k dalšímu zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům.
Integrační proces probíhal ve dvou fázích, od 1. 7. 2006
v lokalitě Kladensko a od 1. 10. 2006 v lokalitě Mělnicko
a Mšensko. Tento způsob maximálně eliminoval možné
problémy, způsobené nutností reorganizace způsobu
odečtů a to jak v personální, tak technické rovině. Nové
odečtové harmonogramy byly vytvořeny pro potřeby
rovnoměrné fakturace a zohledňují četnost odečtu
v závislosti na fakturované částce tak, aby došlo
k optimálnímu rozdělení odečtů v čase a rovnoměrnému
rozdělení odečtů pro jednotlivé odečítače.
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Přístup k zákazníkovi
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Call centrum

Fakturace, saldokonto

Call centrum, které tvoří součást zákaznického centra
Kladno, umožňuje poskytovat zákazníkům společnosti
SV informace nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní
v týdnu. Operátorky Call centra úzce spolupracují
s Centrálním dispečinkem a denně zprostředkovávají
zákazníkům veškeré informace týkající se vody, včetně
havárií na vodovodní a kanalizační síti, a přijímají od
zákazníků informace o poruchách. Systém Genesis, který
je základním prvkem Call centra, poskytuje podrobné
informace sloužící jako podklad pro další zefektivňování
obsluhy hovorů a umožňuje operátorkám zároveň
zpracovávat e-maily, doručené na adresu info@svas.cz.
Podobně jako referentky na přepážkách se referentky Call
centra účastní pravidelných školení, která zvyšují jejich
připravenost řešit možné nestandardní situace.

Oddělení fakturace spolu s oddělením saldokonto tvoří
další část zákaznického útvaru SV. Fakturace
na základě údajů z databáze v zákaznickém
informačním systému (ZIS) připravuje podklady pro
odečtovou službu, která dle nich provádí odečty
a výsledky předává fakturaci.
Na základě dat, získaných odečtovou službou, provádí
referentky oddělení fakturaci, evidují a zohledňují
přijaté zálohy a tisknou faktury. Ty se prostřednictvím
podatelny rozesílají zákazníkům.
Platby sleduje oddělení saldokonta, které také
v případě, že platby nejsou uhrazeny, zasílá zákazníkům
upomínky. Zároveň informuje revizory pohledávek
o dlužnících, kteří nezaplatili po druhé upomínce
a předává jim seznam pohledávek k dalšímu řešení.
Na základě těchto údajů revizoři ve spolupráci s provozy
dále zajišťují přerušení dodávky vody neplatičům.
V roce 2006 došlo k přerušení dodávky vody z důvodu
neplacení vodného v celkem 48 případech.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Středočeské vodárny, a.s.

Sklady vodoměrů
Pod útvar obchodu a odbytu patří také sklady vodoměrů
v Kladně a v Mělníku. Sklady zajišťují nákup vodoměrů
dle schváleného plánu, evidují je v zákaznickém
systému ZIS, skladují je, zabezpečují jejich opravy a úzce
spolupracují s provozy, kterým vydávají vodoměry a od
kterých přebírají zpět vodoměry určené do opravy či
k vyřazení. V roce 2006 bylo vyměněno či nově osazeno
celkem 6 527 vodoměrů. Referentky skladu vodoměrů
dále ve spolupráci se zákaznickými centry zasílají
vodoměry, u kterých odběratel zažádá o přezkoušení,
do certifikované laboratoře a výsledný protokol
o přezkoušení předávají zpět zákaznickému centru,
které dále věc řeší s odběratelem.

Zvyšování kvality služeb
Rok 2006 navázal ve společnosti SV na velmi úspěšný
rok 2005, ve kterém došlo k razantnímu zlepšení
standardu služeb pro zákazníky. V rámci získaného
certifikátu ISO 9001 dochází k pravidelnému
vyhodnocování reklamací, jednotně evidovaných
v zákaznických centrech, jejich řešení definovanými
způsoby a přijímání nápravných opatření, které
pomáhají reklamace eliminovat.
Informační kampaň, která nový systém odečtů
od počátku provázela, informovala zákazníky rovněž
o výhodnosti zavedení zálohových plateb a dále
o připravované jednotné smlouvě dle novelizovaného
zákona o vodovodech a kanalizacích, což přispívá
k vnímání SV jako zákaznicky orientované společnosti.
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Přístup k zákazníkovi

Marketing a komunikace
SV jako zákaznicky orientovaný provozovatel vodovodů
a kanalizací pravidelně pořádají prostřednictvím firmy
Tambor průzkumy spokojenosti, které hodnotí nejenom
potřeby zákazníků, ale i partnerů z řad měst a obcí.
Průzkum ukázal, že zákazníci SV se v roce 2006 nejvíce
zajímali o kvalitu vody, její cenu a o informace týkající
se výluk dodávek pitné vody a havárií. Respondenti
vyjádřili vysokou spokojenost s profesionalitou
zaměstnanců SV.
Na základě výsledků průzkumu spokojenosti
a požadavků zákazníků společnost realizovala
změny v odečtových cyklech, zavedla možnost platit
prostřednictvím zálohových plateb, připravila rozšíření
Call centra a konečně nabídla svým zákazníkům
elektronické výpisy z účtů a možnost změny údajů
odečtů přes webové stránky – www.svas.cz.
Je nutné zmínit, že na spokojenost zákazníků v letech
2005 a 2006 mělo vliv i opětovné uvedení do provozu
úpravny vody Klíčava a s tím spojený přechodný výskyt
zákalu v dodávané vodě.
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Jak jste celkově spokojen/a se službami Vašeho
dodavatele pitné vody a provozovatele kanalizace?

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Středočeské vodárny, a.s.

Služby zákazníkům
SV se rozhodly vyjít vstříc svým zákazníkům
a informovat je o plánovaných odstávkách vody
pomocí SMS zpráv. SMS zprávy budou z centrálního
dispečinku vodáren zasílány na mobilní telefony
zákazníkům, kteří se k této službě zaregistrují. Ti budou
potom informováni s předstihem o odstávkách vody a
předpokládaném termínu ukončení odstávky. Kromě
upozorňování na odstávky a havárie bude možné
pomocí SMS zpráv získat i informace o cenách a kvalitě

vody. Postupně se služba bude rozšiřovat o informace
o termínech odečtu nebo výměnách vodoměrů,
případně upozornění na splatnost faktur za vodné
a stočné.
Vedle Call centra a spolupráce s rádiem Relax tak jde
o další komunikační kanál, díky kterému zákazníci
vodáren získají včas potřebné informace.
Jde o další krok k naplnění vize skupiny Veolia Voda stát
se plně zákaznicky orientovanou společností.

Komunikace s veřejností
Ke zvýšení informovanosti svých zákazníků vydala společnost v loňském roce několik informačních letáků
a materiálů. Hlavní důraz byl kladen na kvalitu dodávané vody a propagaci pití vody z vodovodního kohoutku.
Prostřednictvím médií byla veřejnost informována o aktivitách společnosti, o kvalitě pitné vody, o procesu čištění
odpadních vod a o jejích investičních záměrech, které jsou realizovány v těsné spolupráci se společností Vodárny
Kladno – Mělník, a.s. (VKM).
Pro zástupce obcí Středočeského
kraje se na podzim uskutečnil
již druhý ročník odborného
semináře, který navázal na neméně
úspěšný seminář z roku 2005.
Hlavní cílem bylo zástupcům
měst a obcí pomoci při rozvoji
vodohospodářské infrastruktury
i její obnově, nabídnout pomoc
při orientaci v platné legislativě,
seznámit je se zdroji, kvalitou
a monitoringem vodních zdrojů

v regionu. Důležitým nejvíce
diskutovaným tématem byly
čistírny odpadních vod, způsoby
likvidace odpadních vod, nakládání
s kaly a dosažitelnost dotačních
titulů z českých zdrojů i EU.
Začátkem prosince proběhlo
předání certifikátu na všechny
činnosti společnosti dle normy
ISO 9001 : 2001 a certifikátu
bezpečnosti OHSAS 18001 : 1999
za přítomnosti zaměstnanců SV

i partnerů společnosti z komunální
i z obchodní sféry. Slavnostní
atmosféru večera umocnilo
vystoupení Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers.
I v roce 2006 společnost
pokračovala v zahájeném cyklu
Dnů otevřených dveří, kde se široká
veřejnost mohla seznámit s objekty
společnosti, které nejsou po zbytek
roku pro ně přístupné.
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Zodpovědnost

ZODPOVĚDNOST

Lidské zdroje
K 31. 12. 2006 měla společnost 418 zaměstnanců. Proti
roku 2005 se počet zaměstnanců snížil o 28.
Průměrný věk zaměstnanců v roce 2006 dosáhl 44 let.

Struktura zaměstnanců dle věku
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Struktura vzdělání zaměstnanců
dle dosaženého vzdělání

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Středočeské vodárny, a.s.

„ESF NAPOMÁHÁ ROZVOJI ZAMĚSTNANOSTI PODPOROU ZAMĚSTNATELNOSTI, PODNIKATELSKÉHO DUCHA,
ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A INVESTICEMI DO LIDSKÝCH ZDROJŮ.“

Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů a rozhodnutí výběrové
komise Úřadu práce v Příbrami byla společnosti SV
v roce 2006 schválena finanční podpora z veřejných
prostředků na grantový projekt s názvem Program
zvyšování znalostí a praktických dovedností
zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v rámci grantového schématu Adaptabilita
a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací.
Tento projekt je spolufinancován Evropských sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
V roce 2006 byl zahájen Základní modul zaměřený
na praktický trénink první pomoci spolu s nácvikem
vyprošťování zraněných osob z osobních automobilů,
trénink zvládání stresu v krizových pracovních situacích
a technik nácviku zvládání pracovní zátěže, kterého se
již zúčastnilo 295 zaměstnanců společnosti v celkem
13 termínech. Dalších 14 zaměstnanců se zúčastnilo

Modulu základů pedagogických, komunikačních
a prezentačních technik prozatím v jednom termínu.
Další dva běhy tohoto modulu budou realizovány
v lednu 2007.
Spokojenost s realizovanými aktivitami projevili
zaměstnanci svým hodnocením v anonymních
dotaznících, kde celkovou spokojenost ohodnotili
v případě tréninku první pomoci 4,82 body, v případě
tréninku zvládání stresu v krizových pracovních
situacích 4,74 body, kde 5 bodů znamená maximum,
1 bod minimum. Spokojenost s lektory, kteří na kurzech
přednášeli byla dokonce vyšší.
Věříme, že i další připravované moduly, tj. Modul práce
v podzemních prostorách a nad volnou hloubkou,
Modul stavebně-montážní činnost a Modul bezpečná
jízda a škola smyku zaměstnanci opět uvítají.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
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Zodpovědnost

Vzdělávání
Důležitou oblastí péče o lidské zdroje společnosti bylo
i v tomto roce vzdělávání. V roce 2006 dosáhly náklady
na vzdělávání 3,2 milionu Kč. Z těchto nákladů činilo
12,5 % na školení povinná ze zákona, 28,7 %
na jazykové kurzy a zbývajících 58,8 % činily náklady
na zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců.
Hlavním partnerem pro tuto oblast byl i v tomto roce
Institut environmentálních služeb, a.s. (IES).

Sociální oblast
Jednou z priorit v roce 2006 byla bezpečnost práce
a zdravotní stav zaměstnanců. V roce 2006 se stalo
5 středně závažných pracovních úrazů, se 159 dny
pracovní neschopnosti. Žádný z těchto úrazů si
nevyžádal dlouhodobou hospitalizaci. Pro zaměstnance
byly zajištěny ve spolupráci se smluvními lékaři
preventivní prohlídky, včetně očkování a dalších
vyšetřeních vyplývajících ze zákona. Do sociálního
fondu bylo přiděleno ze zisku 3 224 tis. Kč, prostředky
byly použity na příspěvek na stravování, na životní
a pracovní jubilea, na rehabilitace a příspěvek na děti
formou peněžité poukázky. Dále byly poskytnuty zdroje
na sociální výpomoc a půjčky zaměstnancům
a na činnost odborových organizací.
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Interní komunikace
Základem úspěchu SV je spokojený zákazník. Aby
zákazník odcházel skutečně spokojený, musí být
spokojený zaměstnanec. Při vytváření harmonického
pracovního prostředí hraje významnou úlohu interní
komunikace. V závěru roku 2005 došlo ke změně
korporátní identity zahraničního akcionáře. Změnou
názvu z Veolia Water na Veolia Voda se identita přiblížila
k české kultuře.
V 1. pololetí roku 2006 probíhala změna identity
společnosti SV. Tato změna se vedle názvu společnosti
týkala jak všech tiskovin, tak i značení budov,
automobilů, pracovních oděvů aj. Všichni zaměstnanci
byli s touto změnou seznámeni. Důležitým zdrojem
v interní komunikaci je intranet, kde jsou všichni
zaměstnanci průběžně seznamováni s veškerými
novinkami a aktualitami ve společnosti. Vedení
společnosti společně s odborovou organizací
v roce 2006 zorganizovalo přátelské neformální setkání
zaměstnanců, pro sportovně založené bowlingová
utkání i sportovní hry, které pozitivně přispívají k interní
komunikaci a stále zvyšují zájem o mimopracovní
aktivity a jsou důkazem zdravého základu společnosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Středočeské vodárny, a.s.

Program „Sequoia“
V měsíci říjnu 2006 byli zaměstnanci osloveni
v rámci projektu spoření zaměstnanců
prostřednictvím zaměstnaneckých investičních
fondů Veolia Environnement – SEQUOIA. Účast
zaměstnanců ve naší společnosti dosáhla
v tomto projektu 95 %. Zaměstnanci do akcií společnosti
Veolia Environnement investovali celkově 1,1 mil. Kč.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
V roce 2006 pokračovala spolupráce s Vysokou školou
chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT). Jeden
ze společných projektů se týkal mikroskopického
hodnocení kvality aktivovaného kalu, odborné
pracoviště VŠCHT výsledky tohoto výzkumu dále
použilo při tvorbě publikací a jako přípravu pro další
výzkum.
Další formou spolupráce bylo hodnocení efektivity
provozu ČOV Kralupy včetně kalového hospodářství
a sledování účinnosti odvodnění kalu. Provozu na
čistírně pomohla tato spolupráce mimo jiné nalézt
optimální dávku flokulantu při odvodnění kalu. Takto
určené dávkování umožňuje provozní spolehlivost
procesu a optimální poměr nákladů na flokulant
a finální likvidaci kalů. Na VŠCHT byla z této spolupráce
zpracována diplomová práce.
Naplno se rozběhl projekt 1G58052, financovaný
Národní agenturou pro zemědělský výzkum „Výzkum

řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci“.
Na výzkumu spolupracují SV s Katedrou zdravotního
a ekologického inženýrství ČVUT, Ústavem technologie
vody a prostředí VŠCHT a Výzkumným ústavem
vodohospodářským T. G. Masaryka.
V roce 2006 se začala ověřovat funkčnost a náklady
na různé používané metody a výrobky pro snížení
„tvrdosti“ vody.

Aktivity v oblasti ochrany životního
prostředí
V této oblasti probíhá v SV zejména separace odpadů
za účelem jejich recyklace. V návaznosti na schválení
plánu odpadového hospodářství původce byly do všech
větších objektů umístěny kontejnery na separaci
a recyklaci odpadů. Byl vypracován a schválen provozní
řád odpadového hospodářství ČOV Kralupy nad Vltavou
a ČOV Mělník, který umožňuje na čistírně likvidovat
odpady, jež by jinak zatěžovaly životní prostředí
skládkováním nebo neodbornou likvidací. Za rok 2006
bylo od jiných producentů odebráno více než 1 400
tun odpadů k dalšímu zpracování. Na konci roku 2006
byla do trvalého provozu uvedena zrekonstruovaná
ČOV Stochov. Rekonstrukce této ČOV umožnila
výrazné snížení vnosu organického znečištění a hlavně
nutrientů do recipientu.
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Inovace

INOVACE
Inovace informačních technologií

Inovace v oblasti snižování ztrát vody

V roce 2006 byla rozvíjena počítačová síť SV. Byly
propojeny další lokality včetně připojení společnosti
SLAVOS s.r.o.. Dále byla rozvíjena metodika zvyšující
bezpečnost síťového a internetového prostředí
a bezpečnost v oblasti práce s daty, tak aby oblast IT
splňovala požadavky normy Sarbanes-Oxley .
V oblasti HW a SW auditu byl implementován nový
systém „IT správce“ umožňující přesnější evidenci
používané techniky a programového vybavení.
Pro všechny uživatele výpočetní techniky v SV a SLAVOS
s.r.o. byl zahájen projekt implementace systému
uživatelské podpory „IT HelpDesk“, který bude uveden
do plného využívání v následujícím roce.

Rozvoj a modernizace pátrací techniky se spolu
se vzděláváním specialistů pro diagnostiku sítě
značnou měrou zasloužila o příznivý vývoj v oblasti
snižování ztrát vody. V roce 2007 proto již není
předpokládána další investice do vybavení pro aktivní
dohledávání poruch na vodovodní síti a provádění
provozních opatření k regulacím tlaku právě s ohledem
na snížení ztrát ve větším rozsahu.
Vodovodní síť včetně vodovodních přípojek, o kterou
se stará společnost SV, vyžaduje pravidelnou údržbu,
která byla v průběhu roku systematicky prováděna se
zřetelem na efektivitu dopadu do úrovně ztrát.
V průběhu roku 2006 také zajišťovala společnost SV
dle stanoveného plánu montáže, výměny a opravy
měřidel. Celkem bylo vyměněno 6 527 kusů měřidel.
I v následujícím roce budou systematicky používány
kvalitní a ověřené domovní vodoměry, které významnou
měrou ovlivňují celkovou úroveň ztrát.
Novým prvkem je snaha od roku 2008 zavést plošné
osazování objemových vodoměrů místo dosavadních
rychlostních. Důvodem je podstatně lepší metrologická
stálost objemových vodoměrů a snížení plánu nákladů
v oblasti dopravy a oprav vodměrů a snížení počtu
reklamací vodoměrů.
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Inovace v oblasti odvádění a čištění
odpadních vod

Inovace v oblasti výroby a distribuce
vody

S ohledem na možnost optimalizace provozu ČOV
provozními úpravami budou v roce 2007 realizována
opatření s cílem dále zvýšit efektivitu čištění odpadních
vod (optimalizace dávkování polymerních/koagulačních
činidel, aeračních cyklů, kalového hospodářství atp.).
U kanalizační sítě je navrženo řešit havarijní stavy
opravou vložkováním v úsecích mezi kanalizačními
šachtami dle dlouholeté zkušenosti. Mimo větší objekty
je evidována řada menších provozních objektů (šachty,
předávací místa), která jsou v havarijním stavu,
ale která budou zahrnuta do výsledků technického
auditu a na jeho základě zařazena do plánu
rekonstrukcí a oprav.

Na základě informací z technického auditu s cílem
zvýšení objemu rekonstrukcí provozované sítě bude
vytipována nejefektivnější cesta pro snižování ztrát
vody. Pozornost bude zaměřena zejména na lokality
městských částí Kladna a Mělníka a na lokality
s největším objemem dodávané vody. Tento trend
nastoupený v roce 2005 pokračoval i přes mimořádně
nepříznivý vývoj, zvláště v první polovině roku díky
mimořádně špatným klimatickým podmínkám.
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VÝKONNOST

Výroba a distribuce pitné vody

Hospodaření s vodou v SV

V roce 2006 společnost SV vyráběla a distribuovala
pitnou vodu pro cca 238 tisíc obyvatel Středočeského
kraje.

Specifická spotřeba pro domácnosti v roce 2006
poklesla na 92,8 litrů na osobu a den, což je o 0,8 litru
méně než v předchozím roce a představuje tak riziko
dalších poklesů i v následujícím období.
K dobrému trendu udržení ztrát vody přispěl také
systematický průzkum vodovodní sítě a její údržba.
V roce 2006 bylo preventivně prověřeno celkem
855 km vodovodní sítě. Na základě technického auditu
vodovodní sítě, které provozovatel provádí již od roku
2005 a konzultuje s vlastníkem - VKM, a.s., bude
v dalších letech předkládán investičnímu útvaru plán
rekonstrukcí a investic ke zlepšení stavu provozované
sítě a k zařazení do plánů rekonstrukcí a investic
vlastníka vodohospodářské infrastruktury VKM, a.s..
Jedině společně s obnovou sítě je možné pokračovat
v dobrém trendu hospodaření s vodou i v dalších letech.

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

Výroba vody v roce 2006 (v m3)
objekt - zdroj
Mělnická Vrutice
Liběchovka
ÚV Klíčava
ostatní
Celková výroba
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m3
11 420 100
1 069 090
2 104 450
938 749
15 532 389

SV

Voda k
realizaci
( m3)

Voda
fakturovaná
( m3)

Voda
% vody
nefakturovaná nefakturované
[ m3 ]
z vody k real.

Skutečná
délka sítě
(km) - bez
přípojek

2004

15 189 035

11 675 069

3 513 966

23,13%

2 095

2005

14 756 794

11 545 695

3 211 099

21,76%

2 137

2006

14 341 434

11 010 413

3 331 021

23,23%

2 167
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Hygienické zabezpečení
Podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 187/2005 Sb. je zrušena minimální požadovaná hodnota chloru
0,05 mg/l. To v praxi znamená, že u bakteriologicky nezávadných vzorků není vyžadována přítomnost zbytkového
chloru. Z celkového počtu 1 018 vzorků byla mezní hodnota překročena pouze 6´. Jednalo se o překročení hodnoty
0,4 mg/l pro celkový chlor. Všechny nevyhovující vzorky byly v oblasti Klíčavské vody během 14 dní.

Koncentrace dusičnanů ve zdrojích se v roce 2006 téměř
nelišily od roku 2005. Nevyhovující je zdroj Spomyšl.
Jedinou výraznější změnou je tak zlepšení na zdroji
Vysoká Libeň. Průměrné koncentrace dusičnanů ve
zdrojích v letech 2004-2006 uvádí následující tabulka:
Zdroj

NO3 (mg/l)
2004

2005

2006

Hostouň

17,2

21,8

25,2

Hřebeč

39,4

31,6

27,6

Klíčava

5,2

3,8

3,0

Lhotka

15,4

16,9

16,2

Liběchovka

10,1

6,25

10,1

Mělnická Vrutice

15,3

14,1

12,5

5,9

5,0

4,7

Spomyšl

77,7

79,7

88,3

Stříbrník

6,5

5,9

5,8

14,8

17,5

19,3

Řepín

Velká Dobrá
Vraňany

2,6

Vysoká Libeň

30,6

25,9

17,4

Zahájí

18,7

17,9

20,4

U malých zdrojů byly k hodnocení použity
i vzorky ze spotřebišť.

Poruchy
V roce 2006 bylo celkem opraveno 2711 havárií
vodovodní sítě. Nejčastější příčinou vzniku havárií byla
koroze, dynamické namáhání a nekvalitní materiál
používaný v minulosti při pokládce vodovodních sítí.
V současné době je na základě platných Technických
standardů společností SV a VKM, a.s. používán
k pokládce vodovodních řadů materiál HDPE a tvárná
litina.

Kvalita dodávané pitné vody
Kvalita pitné vody byla sledována v souladu s vyhláškou
č. 252/2004 Sb.ve znění vyhl. č. 187/2005 Sb., kterou
se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu,
rozsah a četnost kontroly pitné vody. Distribuční síť
byla kontrolována v průběhu roku 2006 jak po trase
distribuce (vodojemy, přivaděče), tak u spotřebitelů.
Množství vody s nevyhovujícím ukazatelem dodávané
do sítě bylo zhruba poloviční oproti roku 2005
a představovalo 0,79 %.
Množství vody s překročeným ukazatelem v síti bylo
téměř o jedno procento nižší oproti roku 2005
a představovalo 5,36% dodané vody.
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Odvádění a čištění odpadních vod

Průzkum a měření na stokové síti

V roce 2006 byla provedena oprava kalové koncovky
na ČOV Vrapice. Oprava PSOV Neratovice, spočínající
v opravě hrubého předčištění a optimalizaci
přečerpávací stanice OV, vedla k úsporám v nákladech.
Ačkoli v roce 2006 nedošlo k žádným významným
změnám v technologickém vybavení provozovaných
ČOV, byly po celý rok funkce čistícího procesu na velmi
dobré úrovni. Těchto výsledků bylo dosaženo především
kvalitní činností řídících a výkonných zaměstnanců
a nasazením automatizovaného řídícího systému.
Na ČOV Stochov byl během roku 2006 prováděn
úspěšně zkušební provoz po rekonstrukci ČOV v roce
2005.
Na ČOV Kralupy byla uvedena do trvalého provozu
kogenerační jednotka, která umožňuje vyšší energetické
využití vlastního bioplynu z technologického procesu
čištění odpadních vod. Proto bylo požádáno o licenci
na prodej elektrické energie společnosti ČEZ.

V rámci preventivní činnosti na stokové síti je průběžně
prováděn její průzkum. V roce 2006 bylo prohlédnuto
celkem 13,4 km kanalizační sítě.
Pokračovalo rovněž preventivní čištění stokové sítě
Za rok 2006 bylo vyčištěno celkem 47 km kanalizační
sítě.
Na základě preventivní činnosti se provádí sanace
nejhorších úseků provozované stokové sítě. Díky této
činnosti, kterou SV provádí již dlouhodobě, se zlepšuje
stav provozované stokové sítě a tím se snižuje počet
neočekávaných havárií.

Množství vyčištěné odpadní vody v roce 2006 v m3
ČOV Mělník
ČOV Vrapice (Kladno)
ČOV Kralupy
ostatní provozované ČOV
CELKEM
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1 173 442
4 592 146
3 066 122
2 890 055
11 721 765

Poruchy
Celkem bylo v roce 2006
na kanalizační síti odstraněno
734 poruch a havárií. Množství
poruch ovlivnilo především
zvýšení počtu havárií stok
vlivem stáří stokové sítě a jejího
nekvalitního provedení
v minulých obdobích.
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Vývoj znečištění a účinnost čištění na ČOV
položka
znečištění přitékající v t BSK5/rok
znečištění vypouštěné v t BSK5/rok
účinnost čištění v %

2004
2969
59,6
98

2005
2824
51
98,2

2006
3486
57
98,4

položka
znečištění přitékající v t CHSKCr/rok
znečištění vypouštěné v t CHSKCr/rok
účinnost čištění v %

2004
7017
486
93,1

2005
6971
446
93,6

2006
8282
434
94,8

položka
znečištění přitékající v t NL/rok
znečištění vypouštěné v t NL/rok

2004
3012
127

2005
3398
100

2006
3650
85

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

Kvalita a účinnost čištění odpadních voda je stále velmi
vysoká a v roce 2006 opět došlo k mírnému zlepšení
ve všech sledovaných ukazatelích.

ISO
Společnost SV je od roku 2005 držitelem certifikátu
jakosti dle normy EN ISO 9001:2000 pro oblast služeb
poskytovaných zákazníkům a veřejnosti.
V roce 2006 získala společnost na základě auditu
provedeného certifikačním orgánem ITC Zlín certifikát
ČSN EN ISO 9001:2001 na veškeré činnosti prováděné
ve firmě. Dále získala certifikát OHSAS 18001:1999,
který osvědčuje systém managementu bezpečnosti
práce. Jedním ze základních požadavků systému ISO
je neustálé zlepšování. To umožní i do budoucna růst
kvality všech činností uvnitř firmy i vyšší spokojenost
našich zákazníků s poskytovanými službami.

Program zvyšování hodnoty
Cílem programu zvyšování hodnoty je zabezpečit
motivaci a aktivizaci potenciálu lidských zdrojů při
plnění plánovaných úkolů v souladu se strategickými
úkoly společnosti. Smyslem programu je vytvoření
systému, který pobízí a podporuje u zaměstnanců
proaktivní přístup vedoucí k rozvoji, inovaci
a zvyšování efektivity výkonů ve všech činnostech, které
společnost zajišťuje. K tomuto účelu slouží soustava
ukazatelů – úkolů, které jsou stanoveny pro vybrané
pracovní pozice, případně pro určitý vybraný segment
zaměstnanců. Pro rok 2005 byl do projektu zapojen
vrcholový management společnosti,
v roce 2006 byl rozšířen na manažery provozů a útvarů.
Čištění odpadních vod probíhalo po celý rok 2006 bez
výraznějších problémů. Počet překročených vzorků na
odtocích z ČOV byl v rámci povolených nařízením vlády
č. 61/2003 Sb.
Kvalita a účinnost čištění odpadních vod je stále velmi
vysoká a v roce 2006 opět došlo k mírnému zlepšení
ve všech sledovaných ukazatelích.
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SOLIDARITA

Nadační fond Veolia

Vzdělávací programy pro děti

Mezi dlouhodobé projekty Nadačního fondu patří „Krok
do života“, který se snaží pomoci mladému člověku
opouštějícímu dětský domov a usnadnit začátky jeho
samostatného života prostřednictvím kmotra
z příslušné vodárenské společnosti ze skupiny
Veolia Voda. Kmotr pomáhá s výběrem zaměstnání,
s vyřizováním žádostí na úřadech, přispívá svými
zkušenostmi z běžného života. Vodárenská společnost
mladému člověku může zajistit první řidičské
oprávnění, pomoci při shánění bydlení a zařizování
bytu, s první splátkou nájemného, podporuje jej
v dalším vzdělávání a umožní například i zahraniční
brigádu.
V roce 2006 se zapojila do tohoto
významného projektu i společnost SV.
Ve spolupráci s dětskými domovy
a Magistrátem města Kladna se podařilo
vybrat mladého člověka, který bude v roce
2008 opouštět dětský domov a má zájem
přijmout pomocnou ruku prostřednictvím
projektu „Krok do života“. V současné době
probíhá jeho úspěšné zapojení do projektu.

Společnost SV je aktivní i na poli osvěty a šíření
informací zejména v oblasti životního prostředí,
podpory výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
a sociálních projektů. Mezi hlavní aktivity v této
oblasti byla v roce 2006 podpora výuky na základních
školách pomocí malé vodní laboratoře – vodních
kufříků „Tajemství vody“. Informace o vodě a životním
prostředí, které mají žáci možnost získat používáním
malé vodní laboratoře poté bohatě využívají
v soutěžích, které pro ně každoročně připravuje
Nadační fond Veolia ve spolupráci se SV. Jedná se
o regionální, ale i o mezinárodní soutěže. Úspěšně
pokračovala i spolupráce
se školními kolektivy ze
základních škol a gymnázií
v rámci jejich programů
ekologických kroužků, které
podporují jejich další rozvoj
směřující ke zlepšování
životního prostředí.
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FINANČNÍ ČÁST
Rozvaha
v tis. Kč
AKTIVA

2006

2005

227 497

235 359

A.

Pohledávka za upsaný vlast. kapitál

B.

Stálá aktiva

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

12 506

15 191

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

27 513

27 369

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

19 760

19760

C.

Oběžná aktiva

135 500

155 072

C.I.

Zásoby

5 007

6 813

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

C.III.

Krátkodobé pohledávky

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

D.

Ostatní aktiva

v tis. Kč
PASIVA
A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

A.II.

Kapitálové fondy

A.III.

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

A.IV.

Hosp. výsledek minulých let

A.V.

Hospodářský výsledek 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

0

0

59 779

62 320

693

693

126 726

132 209

3 074

15 357

32 218

17 967

2006

Finanční situace společnosti
Finanční situace společnosti v roce 2006
byla zcela stabilní, společnost byla likvidní
a schopna v řádných termínech plnit
veškeré své závazky.
Společnost vykázala k 31. 12. 2006
hospodářský výsledek po zdanění 28 184
tis. Kč při výkonech 606 861 tis. Kč.

2005

227 497

235 359

29 191

18 723

1 000

1 000

0

0

875

0

-868

-1 717

28 184

19 440

193 312

210 655

0

0

1 734

1 164

71 578

209 491

120 000

0

4 994

5 981

Významné skutečnosti, které
nastaly po rozvahovém dni
V období od 31. 12. 2006 až do dnešního
dne – 5. 3. 2007 – nedošlo v naší organizaci
Středočeské vodárny, a.s. k žádným
významným skutečnostem, které by mohly
ovlivnit účetní závěrku roku 2006.
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Finanční část

Výkaz zisku a ztráty

v tis. Kč

2006

2005

+

Výkony

606 861

564 308

-

Výkonová spotřeba

363 308

338 292

Přidaná hodnota

243 553

226 016

-

Osobní náklady

154 797

150 134

-

Daně a poplatky

31 739

33 630

-

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12 240

7 433

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

4 335

7 360

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu

3 888

6 231

66

-186

Změna stavu rezerv a opravných položek provoz
+

Ostatní provozní výnosy

-

Ostatní provozní náklady

*

Provozní hospodářský výsledek
Výnosové úroky

3 428

852

872

1 950

47 714

35 036

49

313

Nákladové úroky

3 596

2 782

+

Finanční výnosy

100

24

-

Finanční náklady

4 871

6 030

*

Hospodářský výsledek z finančních operací

- 8 318

-8 475

Daň z příjmu za běžnou činnost

11 212

7 121

Daň z příjmu - splatná

10 642

6 625

570

496

Hospodářský výsledek za účetní období

28 184

19 440

Hospodářský výsledek před zdaněním

39 396

26 561

Daň z příjmu - odložená
***
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Výkaz peněžních toků

V tis. Kč

2006

2005

P.

Stav peněžních prostředků na počátku roku

15 357

47 780

Z.

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

39 395

26 561

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

15 984

11 066

A.2.

Změny potřeby pracovního kapitálu

-28 241

-14 995

A.3.

Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

- 3 596

-2 782

A.4.

Přijaté úroky

49

313

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

- 8 791

- 1 926

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

14 800

18 237

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-9 863

-50 549

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

296

2 122

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

0

0

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

- 9567

-48 337

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků

0

0

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

-17 516

-2 323

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-17 516

-2 323

F.

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků

-12 283

-32 423

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na konci roku

3 074

15 357
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Zpráva dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady

Vážení akcionáři,
dovolte, abych Vás v souladu s platnými stanovami
společnosti Středočeské vodárny, a.s. seznámil se
závěrečnou zprávou o činnosti dozorčí rady za rok 2006.
V uvedeném časovém rozmezí dozorčí rada průběžně
prováděla kontrolu a hodnocení hospodářské a finanční
činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, jejích
závazků a pohledávek a celkové plnění hospodářských
ukazatelů společnosti. Dozorčí rada dále přezkoumala
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a neměla
k ní žádné výhrady. Dozorčí rada konstatuje, že za celé
sledované období neshledala ve výkonu působnosti
představenstva a v uskutečňování podnikatelské
činnosti společnosti žádné pochybení nebo nedostatky.
Dozorčí rada byla v roce 2006 také doplněna o voleného
zástupce zaměstnanců společnosti a zvolila si předsedu
a dva místopředsedy.
Dozorčí rada pracovala k 31.12.2006 v následujícím
složení:
Philippe Guitard
člen dozorčí rady
Ing. Marie Večeřová člen dozorčí rady
Jiřina Provalilová
člen dozorčí rady
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František Martínek
František Kyllar
PaedDr. Zdeněk Koudelka
Ing. Ivana Řápková
Hana Moudrá
Ing. Dan Jiránek

člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
2. místopředseda dozorčí rady
1. místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
předseda dozorčí rady

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku pro rok
2006 a ztotožnila se závěry auditorské zprávy auditora
KPMG Česká Republika, s.r.o. se sídlem Praha 8,
Pobřežní 648/1a, 182 00, ze které vyplývá, že účetní
závěrka podává ve všech významných ohledech věrný
a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu
a finanční situace společnosti Středočeské vodárny, a.s.
k 31. prosinci 2006, výsledek hospodaření a finanční
situaci za rok 2006 v souladu se zákonem o účetnictví
a příslušnými předpisy České republiky. Dozorčí rada
souhlasila s návrhem představenstva společnosti
na rozdělení zisku za rok 2006.
za dozorčí radu
Dan Jiránek
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Kontakty
Středočeské vodárny, a.s.
Váš dodavatel vodohospodářských služeb
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zákaznická linka:

840 121 121

e-mail:

info@svas.cz

internet:

www.svas.cz
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