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Základní údaje
OBCHODNÍ JMÉNO:

Středočeské vodárny, a.s.

DATUM VZNIKU:

22. 8. 2000

PRÁVNÍ FORMA:

Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

26196620
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6699.

DIČ:

CZ26196620

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 %

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

VIZE SPOLEČNOSTI:

Dlouhodobou vizí společnosti je „Stát se první volbou všech
obcí i měst v regionu pro zajištění dodávek pitné vody
a odkanalizování.“
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Orgány
akciové
společnosti
k 31. 12. 2008

PŘEDSTAVENSTVO
Etienne Petit – předseda
Ing. Pavel Svoboda – místopředseda
Mgr. Jan Kubata – místopředseda
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA
Ing. David Votava
Ing. Rostislav Čáp
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA
K 31. 12. 2008 odstoupil z funkce člena představenstva
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA a od 1. 1. 2009 jmenovalo
představenstvo svým členem Bc. Anatola Pšeničku.

DOZORČÍ RADA
Ing. Dan Jiránek – předseda
Ing. Ivana Řápková – místopředsedkyně
PaedDr. Zdeněk Koudelka – místopředseda
Philippe Guitard
Hana Moudrá
Jiřina Provalilová
Ing. Marie Večeřová
František Kyllar
František Vaňura

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ing. Bohdan Soukup. Ph.D., MBA – generální ředitel
Ing. Jaroslav Barták – technický ředitel
Ing. Jaroslav Černý – provozní ředitel
Ing. Pavel Halaš – finanční ředitel
Od 1. 1. 2009 byl jmenován generálním ředitelem
Bc. Anatol Pšenička.
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Klíčové údaje
Obrat společnosti:

765 695 tis. Kč

Hospodářský výsledek společnosti:
Počet zaměstnanců:

54 141 tis. Kč

403

PITNÁ VODA – VYBRANÉ UKAZATELE
Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou:

242 285

Voda k realizaci:

14 664 tis. m3

Voda nefakturovaná:

20,13 %

Počet provozovaných úpraven pitné vody:

2

Počet provozovaných vodojemů:

81

Počet vodovodních přípojek:

59 597

Celková délka provozovaných vodovodních
řadů a sítí (bez přípojek):

2 257 km

ODPADNÍ VODA – VYBRANÉ UKAZATELE
Množství vyčištěných odpadních vod:

11 660 tis. m3

Počet obyvatel připojených na kanalizační síť:

172 255

Počet provozovaných čistíren odpadních vod:

40

Počet přečerpacích stanic odpadních vod:

75

Počet kanalizačních přípojek:

23 266

Délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek):

613 km
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Úvodní slovo
předsedy
představenstva

Vážené dámy, vážení pánové, vážení
zákazníci, vážení akcionáři,
uplynulý rok můžeme hodnotit z
pohledu Středočeských vodáren, a.s.
(SVAS) kladně. Společnost dostála
svým závazkům, pracovníci SVAS
zvládli úspěšně i velice náročné situace. Přestože se v posledním čtvrtletí roku začala projevovat nastupující
hospodářská krize, hospodářský výsledek byl naplněn.
Trvalou prioritou SVAS jsou vztahy
s vlastnickou společností Vodárny
Kladno - Mělník, a.s. (VKM). Zaměstnanci SVAS se aktivně účastnili práce na investičních akcích VKM, jako
byla například rekonstrukce vodojemu Kožova Hora, který hraje klíčovou
roli v zásobování Kladenska pitnou
vodou. Nezbytná byla i spolupráce
obou společností ohledně žádosti o
povolení k čerpání podzemních vod
z prameniště Mělnická Vrutice.
V uplynulém roce pokračovalo začleňování dceřiných firem Slavos, s.r.o.
a Ravos, s.r.o. do skupiny SVAS. Byla
provedena celá řada opatření, která
využívala synergických efektů mezi
těmito společnostmi, což umožnilo
snížení nákladů. Dalších úspor bylo
dosaženo optimalizací využívaných
nemovitostí, mimo jiné vyklizením
a prodejem areálu v Kralupech nad
Vltavou.
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V oblasti zákaznických služeb se společnost snažila dále zpříjemnit servis pro koncové zákazníky rozšířením
pracovní doby call centra, byly zprovozněny nové webové stránky SVAS,
které obsahují celou řadu informací.
Na zákaznickém centru v Mělníku
byl uveden do provozu nový dětský
koutek, což bylo zákazníky hodnoceno velmi pozitivně. Velmi kladně
byla přijata i možnost platit účty za
vodné a stočné přes terminály Sazky.
Na konci roku započala společnost s
přípravami na přechod na nový zákaznický systém, který umožní lepší
obsluhu klientů SVAS.
O vysoké úrovni poskytovaných služeb svědčí i fakt, že společnost získala provozování v dalších obcích na
Kladensku i na Mělnicku – například
Unhošť, Zálezlice, Tuhaň nebo Malé
Kyšice. Rovněž průmysloví klienti využívali služeb SVAS ve zvýšené míře.
Velmi dobrá spolupráce byla navázána s firmami ATEL-ECKG Kladno a
Třinecké železárny (Kladno).
Společnost pořádala v uplynulém
roce řadu vědomostních soutěží pro
děti ze základních škol, bylo předáno
i několik přenosných vodních laboratoří, které umožňují prostřednictvím
pokusů poznat více o vlastnostech
vody a jejím koloběhu v přírodě. Nadační fond Veolia Voda předal v mi-

nulém roce dvě hřiště na pétanque
u domovů seniorů ve Slaném a v Kralupech nad Vltavou.
Na podzim proběhla úspěšná recertifikace systémů řízení ISO 9001 a
OHSAS 18000. Byly zahájeny práce
na certifikaci ISO 14000, tj. systému
řízení dopadů na životní prostředí.
Tím dojde k završení procesu certifikace ve společnosti.
Důraz na bezpečnost práce se projevil ve velice nízkém počtu pracovních
úrazů za tento rok. Provozní střediska byla dovybavena ochrannými pracovními pomůckami z prostředků
dotačního grantu EU ESF.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
pracovníkům společnosti za dobře
odvedený velký kus práce, díky níž se
SVAS posunuly opět o kus dále.
V Praze dne 3. března 2009

Etienne Petit
předseda představenstva

Organizační struktura
Vnitřní organizace Středočeských vodáren, a.s. (dále jen SVAS) je třístupňová a vychází z velké územní rozlehlosti
společnosti. Vrcholové vedení řídí vnitropodnikové hospodářské jednotky, kterými jsou útvary, provozy a střediska. Provozy se zabývají realizací rozhodujícího předmětu činnosti, útvary provádějí zejména činnosti související,
tj. poskytují služby především provozům, ale i cizím zákazníkům (např. útvary projekce, laboratoře, nákup a informační technologie). Hlavním nástrojem řízení je vnitropodnikový plán.

Uspořádání výrobních provozů je podřízeno specializaci jejich základních
činností:
• Provoz dálkovod - 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 pracovníků, 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 výši 52% ve společnosti SLAVOS, s.r.o., se sídlem ve Slaném, a obchodní podíl
ve výši 2% ve společnosti RAVOS, s.r.o., se sídlem v Rakovníku. Obě společnosti jsou regionálními vodohospodářskými podniky.
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Přístup
k zákazníkovi

Zaměstnanci Útvaru obchodu a odbytu
vystupují vůči zákazníkům SVAS v souladu
s jednotnými pracovními postupy, které vznikají
v rámci Zákaznické komise skupiny Veolia Voda.
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Přístup k zákazníkovi

Komunikace se zákazníky
Komunikaci se zákazníky zajišťuje ve
SVAS Útvar obchodu a odbytu, který
je složen ze dvou úseků - Front office a Back office. Do Front office patří
zákaznická centra Kladno a Mělník,

recepce a podatelna v Kladně a Call
centrum. Back office obsahuje odečtovou službu, saldokonto, fakturaci
a vymáhání pohledávek za platby
vodného a stočného.

Recepce, podatelna
V recepci přijímají vyškolení zaměstnanci oddělení Front office návštěvníky SVAS, seznamují je s případnými
riziky pohybu po areálu a zprostředkovávají jejich evidenci a přijetí odpovědnými zaměstnanci. V případě
potřeby jsou schopni obsloužit zákazníky ve stejném rozsahu, jako zákaznické centrum.

Podatelna zpracovává veškerou příchozí poštu, kterou eviduje v zákaznickém informačním systému a
zajišťuje její distribuci v rámci společnosti. Dále podatelna koordinuje
ve spolupráci s interním kurýrem
distribuci přijaté pošty na jednotlivé
provozy a zajišťuje odesílání pošty
ze společnosti v souladu s interními
předpisy.

JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN/A
S PROFESIONALITOU ZAMĚSTNANCŮ?
5,1 %
spíš nespokojen/a

2,0 %
zcela nespokojen/a

60,2 %
n/a
spíše spokojen/a

Zákaznická centra
Kladno, Mělník
SVAS nabízí svým zákazníkům
možnost využít obě svá moderní zákaznická centra (ZC) a to v
Kladně a v Mělníku. Referentky
zákaznických center řeší veškeré
požadavky zákazníků od přijetí
žádosti o realizaci vodovodní
přípojky, přes uzavření a změnu
smlouvy, založení zálohových
plateb, vybírání plateb za vodné
a stočné, až po přijímání a řešení
reklamací v souladu s interními
předpisy společnosti.
ZC Kladno umožňuje svým zákazníkům přijímat platby platební
kartou prostřednictvím terminálu
pro bezhotovostní platbu. V roce
2008 navštívilo zákaznická centra
celkem 21 130 zákazníků, což
odpovídá každoročnímu vzestupnému trendu v návštěvnosti
zákaznických center. Celkově byl
útvar Front office v roce 2008
kontaktován v 74 451 případech
telefonicky, písemně či osobní
návštěvou zákazníka.

JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN/A
S ÚROVNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB?
8,2 %
spíš nespokojen/a

2,3 %
zcela nespokojen/a

62,2 %
n/a
spíše spokojen/a

27,2 %
velice spokojen/a
32,6 %
velice spokojen/a
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Odečtová služba
Odečtová služba je od roku 2006
součástí Back office.
V současné době probíhá plošný
přechod na zálohové platby
a s tím spojená optimalizace
termínu odečtových cyklů.
Tento proces se spolu s
jednotnou komunikací v rámci
celého útvaru projevuje trvale
ve zlepšení služeb poskytovaných
zákazníkům. Zákazníci jsou navíc
od poloviny roku 2008, v souladu
s jednotnými postupy v rámci
skupiny Veolia Voda, informování
o případné neobvykle vysoké
spotřebě, zjištěné na základě
odečtu, prostřednictvím textu
na faktuře.

Call centrum
Call centrum, které je ve SVAS v provozu od poloviny roku 2005, tvoří
součást ZC Kladno. Operátorky zákaznické linky poskytují zákazníkům
SVAS informace ve všední dny od 7.00
do 17.00 hodin, po pracovní době a o
víkendech zajišťuje chod zákaznické
linky Centrální dispečink. Call centrum a Centrální dispečink využívají
pro komunikaci se zákazníky jednotný manuál Otázky zákazníků a jejich
řešení, který byl vypracován v rámci
činnosti zákaznické komise skupiny
Veolia Voda. Díky tomu poskytuje
Centrální dispečink zákazníkům i
mimo pracovní hodiny Call centra
stejné informace a linka je tak zákazníkům k dispozici nepřetržitě 24
hodin denně, sedm dní v týdnu. Ope-

Sklady vodoměrů
Sklady vodoměrů v Kladně
a v Mělníku zajišťují nákup
vodoměrů dle ročního
schváleného plánu, evidují je
v zákaznickém systému, zajišťují
jejich skladování a opravy,
a spolupracují s provozy, kterým
vydávají vodoměry a od kterých
přebírají zpět vodoměry určené
do opravy či k vyřazení. V roce
2008 bylo evidováno celkem
59 166 fakturačních vodoměrů.
Zaměstnanci skladu vodoměrů
také zasílají vodoměry, u kterých
odběratel zažádá o přezkoušení,
do certifikované laboratoře a
výsledný protokol o přezkoušení
předávají zpět zákaznickému
centru, které dále věc řeší se
zákazníkem. Celkově bylo
v roce 2008 na žádost zákazníka
přezkoušeno 33 vodoměrů,
přičemž přezkoušení nevyhovělo
8 vodoměrů, což je o dva
vodoměry méně než v roce 2007.
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rátorky Call centra zprostředkovávají
zákazníkům veškeré informace týkající se vodárenství a přijímají od
zákazníků informace o poruchách,
které předávají dispečinku. Samozřejmostí je poskytování informací
týkající se smluvních vztahů, plateb,
záloh, reklamací a poskytování odpovědí na široké spektrum dotazů,
se kterými se na Call centrum zákazníci SVAS obracejí.
Veškeré hovory Call centra jsou nahrávány a pravidelně vyhodnocovány a získané informace slouží jako
podklad pro další zefektivňování obsluhy hovorů. Systém navíc umožňuje operátorkám zpracovávat e-maily,
doručené na adresu info@svas.cz a
odecty@svas.cz. Podobně jako referentky na přepážkách se operátorky
Call centra účastní pravidelných školení, která zvyšují jejich připravenost
řešit možné nestandardní situace. V
roce 2008 vyřídily operátorky v pracovní době 27 930 hovorů, které se
nejčastěji týkaly fakturace (11 439
případů), dále dodávky vody a odkanalizování (10 646), smluvních vztahů (3 844) a přípojek a vodoměrů
(2 001).

Fakturace, saldokonto, pohledávky
Oddělení fakturace spolu s oddělením saldokonta patří do Back office.
Na základě dat, získaných odečtovou
službou, provádí zaměstnanci oddělení fakturaci, evidují a zohledňují
přijaté zálohy a tisknou faktury. Ty se
prostřednictvím podatelny, případně
za využití služby Post Servis, rozesílají zákazníkům. Průměrná doba od
data odečtu do vystavení faktury v
roce 2008 činila 8 dní, což je o jeden
den méně než v předchozím roce.
Platby sleduje oddělení saldokonta, které také v případě, že faktury
nejsou uhrazeny v době splatnosti,
zasílá zákazníkům upomínky. Zároveň úzce spolupracuje s revizory

pohledávek, kterým pravidelně předává informace o dlužnících, kteří
nezaplatili ani po druhé upomínce
a předává jim seznam pohledávek k
dalšímu řešení. Tento proces se řídí
jednotným pracovním postupem
Vymáhání pohledávek ve skupině
Veolia Voda. Na základě podkladů
revizoři ve spolupráci s provozy dále
zajišťují přerušování dodávky vody
těm dlužníkům, se kterými se není
možné dohodnout jiným způsobem.
V roce 2008 došlo k přerušení dodávky vody z důvodu neplacení vodného
v celkem 29 případech, což je ve srovnání s rokem 2007 zhruba poloviční
počet.

Přístup k zákazníkovi

Nová služba „Plaťte za vodu méně“
Tato služba je k dispozici zákazníkům
všech společností ze skupiny Veolia
Voda v České republice od 13. října
2008. Do konce roku 2008 bylo zaplaceno zákazníky SVAS za vodné a stočné téměř 350 tis. korun prostřednictvím terminálů SAZKA.
Ukazuje se, že zákazníci mají o tento
způsob placení velký zájem. Výhodou
této služby je pouze patnáctikorunový
poplatek, který se nemění podle výše

placené částky. Pro provedení platby
stačí předložit čárový kód umístěný v
příloze faktury.
Na 4500 on-line terminálů společnosti SAZKA (kromě terminálů na pobočkách České pošty) mohou využít
zákazníci vodárenských společností
ze skupiny Veolia Voda v supermarketech, večerkách, sázkových kancelářích
nebo čerpacích stanicích otevřených
i ve večerních hodinách nebo nonstop.

Být blíže svým zákazníkům
Již dva roky úspěšně provozuje SVAS
službu SMS Info. Prostřednictvím SMS
zpráv informujeme naše registrované
zákazníky o plánovaném přerušení
dodávky pitné vody, ale operativně i
o náhlých haváriích či poruchách na
vodovodní či kanalizační síti. Za rok
2008 jsme naše odběratele informovali prostřednictvím 10 764 zpráv o
959 kampaních (přerušení dodávky
vody či odvádění odpadních vod).
Protože víme, jaké možné komplikace
mohou způsobit náhlé odstávky vody
ve školních jídelnách, byly všechny
jídelny při mateřských a základních

školách v regionu SVAS informovány
o možnosti získat včasné informace o
plánované odstávce či aktuální havárii s možností vyřešit náhradní zásobování pomocí přistavené cisterny na
místo dle potřeb jídelen.
V rámci informační kampaně byli
osloveni ti spoluobčané, kterým zdravotní handicap nedovolí přečíst si SMS
zprávu ve svém mobilním telefonu a
informaci proto dostávají pomocí hlasové zprávy. Velký zájem o registraci
byl hlavně mezi slabozrakými spoluobčany.

Zvyšování kvality
služeb
Také v roce 2008 pracoval Útvar
obchodu a odbytu na zlepšování
standardu služeb pro zákazníky.
Reklamace jsou kontinuálně
evidovány a vyhodnocovány a
jsou přijímána nápravná opatření, která pomáhají reklamace
eliminovat. Centrální dispečink
zastupuje zákaznickou linku Call
centra mimo úřední hodiny a je
schopen poskytovat stejný rozsah
informací, jako Call Centrum. Jako
podklad mu slouží dokument
Otázky zákazníků a jejich řešení,
který byl přijat v rámci jednání
zákaznické komise Veolia Voda.
Zavedená služba SMS INFO umožnila zaregistrovaným zákazníkům
získávat informace o odstávkách
a haváriích prostřednictvím SMS
zpráv, zasílaných přímo do mobilních telefonů. SVAS pokračuje v
aktivní komunikaci se zákazníky
také prostřednictvím tiskových
zpráv, což přispívá k vnímání
SVAS jako zákaznicky orientované společnosti. Od roku 2008
jsou zákazníkům poskytovány
informace o nadlimitní spotřebě,
pokud k této eventualitě dojde,
a to prostřednictvím jednotné
faktury, kde je tato informace
uvedena. Vodárny nově umožňují
svým zákazníkům platit za vodné
a stočné pomocí terminálů Sazky.
Zavedení této služby se setkalo s
velmi příznivým přijetím ze strany
zákazníků.
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Internetové stránky
v novém kabátě
V novém designu se představují
od října 2008 internetové
stránky SVAS na adrese www.
svas.cz. Zákazníci mají možnost
se přes nové internetové
rozhraní přihlásit do svého
profilu, kde mohou kontrolovat
vyúčtování, platby apod.
Novinkou webových stránek jsou
online informace o veškerých
aktuálních událostech pro
odběratele včetně přerušení
dodávek vody či plánovaných
odstávkách. Za poslední dva
měsíce v roce 2008 přesáhla
návštěvnost stránek SVAS 4 000
návštěvníků.

Výstavní síň na dosah
Být zákaznicky orientovanou
společností neznamená pouze
zlepšování služeb pro zákazníky,
ale být i otevřený k navázání
netradiční spolupráce s nimi.
Výsledkem této spolupráce je již
druhým rokem pořádání výstav
fotografií našich zákazníků
v prostorách administrativní
budovy SVAS na Kladně.
Jarní měsíce 2008 ukončily
putování po Indii zachycené
ve fotografiích rektorky Vysoké
školy finanční a správní a
nyní návštěvníci SVAS mají
možnost nahlédnout do světa
makrofotografií mladého
amatérského fotografa Zdeňka
Šmolíka. SVAS tak umožňuje
návštěvníkům využít jejich
návštěvy nejen k vyřízení jejich
záležitostí, ale i k poznání světa
kolem nás.
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Marketing a komunikace
SVAS informuje svoje zákazníky využíváním veškerých dostupných
forem komunikace, a to nejen prostřednictvím zákaznických center
a informačních kampaní, ale i prostřednictvím tisku a rozhlasu. Dalším
významným zdrojem informací je
zákaznický časopis, který je distribuován dvakrát ročně do všech domácností v regionu SVAS. Zde se mohou
zákazníci seznámit s aktuální činností společnosti, novými službami,
užitečnými radami, ale i s důležitými
informacemi v rámci celé skupiny
Veolia Voda. Informační letáčky, ale i
inzeráty v tištěných médiích nabízejí
široký rozsah služeb nejen pro občany, ale i pro města a podnikatele.
Ukazatelem, zda snahy společnosti o co největší informovanost jsou
směrovány správnou cestou, jsou
závěry průzkumu spokojenosti, který
probíhá každoročně v září a říjnu. Pro
získání co nejobjektivnějších údajů
bylo dotazováno celkem 500 odběratelů, z toho 300 jich bylo z řad individuálních zákazníků, 100 za firmy a
posledních sto od správců bytových
domů, popřípadě bytových družstev.
Téměř 90 % zákazníků SVAS je celkově spokojeno s úrovní poskytovaných
služeb. Jako tradičně jsou zákazníci
spokojeni s profesionalitou zaměst-

nanců a s provozními podmínkami
zákaznických center. Mírný nárůst se
zaznamenal u spokojenosti s kvalitou vody. Celkem 83,4% respondentů vyjádřilo spokojenost s kvalitou
dodávané pitné vody.
Letošní průzkum potvrdil světový
trend - pití vody z vodovodu. Na tuto
otázku odpovědělo kladně 74,6% dotázaných, což je zhruba 10% nárůst
oproti loňsku a více než 20% nárůst
v porovnání s rokem 2006! Největší
nárůst v používání vody z kohoutku
na pití zaznamenali správci bytových
domů, a to o 26% oproti loňskému
průzkumu.
Výsledky průzkumu SVAS využije pro
stanovení priorit rozvoje a poskytování služeb v dalších letech.
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Zodpovědnost

Lidské zdroje
K 31. 12. 2008 měla společnost 403 zaměstnanců.
Proti roku 2007 se počet zaměstnanců snížil o 7.
Průměrný věk zaměstnanců v roce 2008 dosáhl
45 let.
V dalších letech SVAS již neplánuje snižování
počtu zaměstnanců.
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Interní komunikace

Vzdělávání
Důležitou oblastí péče
o lidské zdroje společnosti
bylo i v tomto roce vzdělávání.
V roce 2008 dosáhly náklady
na vzdělávání 1,35 milionu
Kč. Z těchto nákladů činilo
18,6% na školení povinná ze
zákona, 40,7 % na jazykové
kurzy a zbývajících 40,7 % činily
náklady na zvyšování odborné
kvalifikace zaměstnanců.
Hlavním partnerem pro tuto
oblast byl i v tomto roce Institut
environmentálních služeb, a.s.

Sociální oblast

Velký důraz klade SVAS na spokojeného a loajálního zaměstnance.
Nastavení interní komunikace správným směrem se odrazí nejen ve větší
motivaci zaměstnance, ale i ve vyšší
výkonnosti celé společnosti.
Intranet je významným komunikačním nástrojem k seznamování zaměstnanců s aktualitami a veškerými
novinkami ve společnosti. Všichni
zaměstnanci, kteří nemají možnost
přístupu k elektronickému médiu,
mají možnost čerpat informace z nástěnek umístěných na každém provozu či středisku společnosti. S děním
v ostatních pobočkách v rámci skupiny Veolia Voda se zaměstnanci seznamují 4 x do roka prostřednictvím
magazínu Voda je život. Průběžně bě-

Jednou z priorit v roce 2008
byla bezpečnost práce a dobrý
zdravotní stav zaměstnanců.
V roce 2008 se staly 3 středně
závažné pracovní úrazy s 69 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
vyšetření vyplývajících ze
zákona. Společnost poskytuje
zaměstnancům příspěvky
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.

hem celého roku se pořádají setkání
vedení společnosti se zaměstnanci
na všech stupních řízení.
Pro sportovně založené zaměstnance
se pravidelně pořádají bowlingové
turnaje, neformální přátelská setkání
v rámci jednotlivých provozních úseků a ve spolupráci s odborovou organizací tématické zájezdy.
Společnost samozřejmě nezapomíná
ani na své bývalé zaměstnance, pro
které organizuje exkurze na vybraná
vodohospodářská zařízení.
Všechna tato neformální setkání pomáhají ke zlepšování interní komunikace a k vytváření většího pocitu
sounáležitosti zaměstnanců se společností.
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Zodpovědnost

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
V roce 2008 pokračovala spolupráce
s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT). Pokračoval
jeden ze společných projektů, který
se týkal mikroskopického hodnocení
kvality aktivovaného kalu a výzkumu
možnosti snížení populace vláknitých mikroorganismů v aktivovaném
kalu. Odborné pracoviště VŠCHT výsledky tohoto výzkumu dále použilo
při tvorbě publikací a jako přípravu
pro další výzkum.
Další formou spolupráce byl začátek
sledování a optimalizace provozu
na ČOV Mělník. Projekt spočívá ve
využití on-line analyzátorů dusična-

Aktivity v oblasti
ochrany životního
prostředí

nového a amoniakálního dusíku pro
řízení ČOV.
Naplno pokračoval projekt 1G58052,
financovaný Národní agenturou pro
zemědělský výzkum „Výzkum řešení
degradace jakosti pitné vody při její
akumulaci“. Na výzkumu spolupracuje SVAS s Katedrou zdravotního
a ekologického inženýrství ČVUT,
Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT a Výzkumným ústavem
vodohospodářským T. G. Masaryka.
Tento projekt v roce 2008 skončil a
kromě závěrečné zprávy nám budou
předány konkrétní výsledky a doporučení.

V oblasti odpadového hospodářství je zaveden systém separace
odpadů za účelem jejich recyklace. V návaznosti na schválení
plánu odpadového hospodářství
původce jsou ve všech větších a
středních objektech umístěny
kontejnery na separaci a recyklaci
odpadů. Tento systém je stále
rozšiřován a zdokonalován.
Standardně funguje příjem
odpadů cizích původců na ČOV
Vrapice, ČOV Kralupy nad Vltavou
a ČOV Mělník, který umožňuje na
čistírnách likvidovat odpady, jež by
jinak zatěžovaly životní prostředí
skládkováním nebo neodbornou
likvidací. Za rok 2008 bylo odebráno od cizích původců k využití
téměř 2750 tun odpadů, tj. meziroční nárůst o 60%.
V letošním roce byla zahájena
příprava na získání certifikátu
ISO dle ČSN EN ISO 14001:2005
systém řízení životního prostředí.
Získáním tohoto certifikátu, se
kterým se počítá v roce 2009,
bude u všech činností zaručena
optimalizace ve vztahu k životnímu prostředí.
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Philippe Guitard

„Praha je město, kde se dobře žije“

ředitelem pro Evropu

Průzkum VE o způsobu života obyvatel měst

Pan Philippe Guitard byl jmenován ředitelem Veolia Eau pro Evropu a zároveň bude zastávat i funkci
ředitele pro kontinentální Evropu
se sídlem v Praze. Jeho zástupcem
byl jmenován Etienne Petit, který
je zároveň ﬁnančním ředitelem pro
Evropu. Pan Philippe Guitard zůstává i ve funkci předsedy představenstva společnosti Veolia Voda
Česká republika, a.s.
Technickým ředitelem Veolia Eau
pro Evropu byl jmenován Ing. Dr.
Pavel Chudoba.
Mgr. Eva Kučerová byla jmenovaná ředitelkou externích vztahů pro
Evropu.

Veolia Transport ČR
má nového ředitele
Novým generálním ředitelem společnosti Veolia Transport Česká
republika byl jmenován Michel
Fourré. Současně bude zastávat
pozici provozního ředitele Veolia
Transport pro střední Evropu zahrnující Českou republiku, Slovensko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko
a Srbsko.
„Mým cílem je využít mé zkušenosti z působení v České republice
a zahraničí a nadále proﬁlovat Veolia Transport jako dopravce, který
bude nejlepší volbou pro naše objednatele, zaměstnance i akcionáře,“ říká Michel Fourré. Dick ten Voorde, který dosud zastával pozici
generálního ředitele, byl povolán
v rámci skupiny Veolia Environnment do Německa, aby pomohl
naší sesterské společnosti Veolia
Transport Německo.

lavní město Praha bylo mezi
14 světovými metropolemi,
ve kterých se uskutečnil rozsáhlý
průzkum o způsobu života obyvatel ve městech. Průzkum pro spo-

Pekingu, Prahy, Šanghaje, Sydney a Tokia.
Průzkum byl prezentován na tiskové
konferenci 22. května v Praze v rezidenci
primátora hlavního města. Tiskové konference se zúčastnila
Dinah Louda, ředitel„Hlavní úsilí bude jistě věnováno novým technoka komunikace Veologiím. Stejně významná však bude i schopnost
lia Eau, 1.náměstek
předvídat postoje, aspirace a očekávání obyvapražského primátora
tel měst. Pro budoucí rozvoj měst bude klíčový
Rudolf Blažek, ředitel
tento sociologický rozměr. Právě to je důvodem,
Veolia Voda ČR Milan
proč se Veolia Environnement rozhodla zadat
Kuchař a zástupci
Průzkum o způsobu života obyvatel měst. Jeho
agentury Ipsos.
úkolem je popsat probíhající změny a porozuNa konferenci byla
mět odlišnostem městského života v různých
přítomna
Michele
částech světa“, řekl Henr i Proglio, předseda
Boccoz, ředitelka mesprávní rady a generální ředitel Veolia Environzinárodní komunikace
nement.
Veolia Environnement,
dále Laurent Barrieux,
lečnost Veolia Environnement
generální ředitel Dalkia ČR, Jiří Kabíček,
provedla agentura Ipsos. Z průzkugenerální ředitel Veolia environmentální
mu vyplynulo, že se Praha jeví jako
servis ČR a další hosté a novináři.
město, kde se dobře
žije. Pražané jsou se
svým městem spokojeni (90 %), chtěli
by zde zůstat a vychovávat tu své děti
(76 %).
Cílem
průzkumu
bylo lépe poznat, co
obyvatelé měst očekávají a jaké vazby
je pojí k jejich městu.
Celkem bylo dotazováno 8 608 osob ze
14 měst: Alexandrie,
Berlína,
Chicaga,
Zleva na fotograﬁi Dinah Louda, ředitelka komunikace Veolia Eau,
Londýna, Los AngeIng. Milan Kuchař, ředitel Veolia Voda Česká republika, Mgr. Rudolf Blažek,
1. náměstek primátora, Mgr. Radek Jalůvka, ředitel agentury
les, Lyonu, Mexika,
IPSOS- TAMBOR, Mgr. Tatiana Wartuschová, IPSOS- TAMBOR
New Yorku, Paříže,
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Solidarita

Podchytit zájem dětí o informace se snaží SVAS nejen formou
soutěžemi o vodě a životním prostředí, které jsou každoročně
připravovány jak pro žáky z nižších tříd, tak i z vyšších ročníků
základních škol a víceletých gymnázií, ale i formou předávání
praktického dárku, a to malé přenosné laboratoře – „vodní
kufřík“, který obsahuje nástroje a běžné chemikálie potřebné
k názorným pokusům. Ty dětem vysvětlí vše důležité o
vodě a učí žáky novému pohledu na složitý systém vodního
hospodářství.
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Solidarita

Vzdělávací programy
Rok 2008 byl především bohatý na
soutěže, a to jak na mezinárodní
soutěž „Města kolem světa“ tak i na
regionální „Vodní putování“. Výsledky obou soutěží ukázaly vzrůstající
zájem dětí o problematiku životního
prostředí, široký rozsah vědomostí
o ekologii a hlavně znalostí o vodě
a jejím koloběhu v přírodě. Zároveň
se potvrdilo, že děti již nepřebírají
informace pasivně, ale dokáží s nimi
i pracovat, jak ukázaly samy, když
přednášely svoje projekty v rámci
vyhlášení regionálního kola soutěže
„Města kolem světa“, a to tak, že dokázaly překvapit i přítomné zástupce
samosprávy.
Naše společnost se neorientuje v
rámci vzdělávání pouze na školní
mládež, ale snažíme se spolupracovat i s klienty chráněných dílen. V
roce 2008 byla zahájena spolupráce
s řemeslnou manufakturou lidí se

zvláštními potřebami z Letohrádku
Vendula. Připravili jsme pro ně exkurzi po našem areálu na Kladně, kdy si
klienti Letohrádku Vendula na útvaru GIS mohli spočítat, jak je dlouhá
vodovodní přípojka a zjisti jakou barvu čáry má v digitální mapě vodovod
či kanalizace. Největší zájem projevili klienti na centrálním dispečinku,
kdy si ověřili, že jejich obec Horní
Bezděkov odebírá velmi málo vody z
vodovodu. Největší nadšení zavládlo
v prostorách věžového vodojemu,
který svojí ocelovou konstrukcí vyvolal údiv návštěvníků. Nyní se naopak
zaměstnanci vodárny chystají navštívit prostory Letohrádku Vendula
a seznámit se s různorodou prací klientů řemeslné manufaktury. Přínos
vodárny společnosti je stejně důležitý jako zapojení lidí se zvláštními
potřebami do výroby nádherných
řemeslných výrobků.

Ochrana životního
prostředí není pro nás
prázdným pojmem
Enviromentální projekty se
svým významem staly nedílnou
součástí nadačního fondu Veolia
Voda již od jeho vzniku. V roce
2008 pokračoval úspěšný projekt
„Vraťme přírodě, co jí patří“, který
do toků severočeských a jihočeských řek navrací některé druhy
ryb, které tam dříve přirozeně
žily nebo migrovaly.
Losos atlantský obecný byl u
nás až donedávna považován za
vyhynulý druh. Intenzivní zásahy
člověka do jeho životního prostředí mu znemožnily realizovat
jeho přirozený životní cyklus, a
následkem toho z českých řek
vymizel. Ve spolupráci s Českým
rybářským svazem se daří populaci lososa v Čechách posilovat,
a proto bude tento projekt i
nadále pokračovat.
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MiNiGranty Veolia 2008
V roce 2008 připravil Nadační fond
Veolia Voda zajímavou novinku pro
všechny zaměstnance z regionálních
poboček, tedy i ze SVAS, pod názvem
„Minigranty 2008“. Minigrant mohly získat veřejně prospěšné projekty
přihlášené zaměstnanci regionálních společností Veolia Voda. Finanční podporu ve výši 20 000 Kč nebo
50 000 Kč od Nadačního fondu Veolia Voda - získali zástupci DYS-Centra Praha, pobočka Slaný a Mateřská
škola speciální Kladno, Moskevská
3083, působící v regionu SVAS.
Realizátorem projektu mohla být nezisková organizace (např. občanské
sdružení, obecně prospěšná společnost), organizace příspěvková (škola,
domov důchodců) nebo osoba fyzická (zaměstnanec sám nebo ve sku-

pině s kolegy). Minigranty byly příležitostí pro zaměstnance SVAS, kteří
se ve volném čase angažují nebo by
rádi pomohli s podporou projektu, o
jehož potřebnosti a důvěryhodnosti
jsou přesvědčeni.
Celkem 14 zaměstnanců SVAS přihlásilo svoje projekty do výběrového
řízení o Minigranty. Projekt organizace DYS – centrum nabízí dětem a
dospívající mládeži, která v důsledku
specifických poruch učení a chování
má ztížené podmínky pro zapojení se a uplatnění mezi vrstevníky,
smysluplné a aktivní trávení volného času. Projektem chtějí pomoci
k optimálnímu rozvoji osobnosti a
zároveň eliminovat negativní vliv
sociálně patologických jevů na dítě.
Doporučení centrum získalo od Ing.

Jaroslava Bartáka, technického ředitele SVAS. Projekt Mateřské speciální školy v Kladně v Moskevské ulici,
navržený Vladimírem Čermákem,
montérem provozu vodovodu Kladno, byl určen na zakoupení přístroje PLUSOPTIX S08 ( tj. binokulární
autorefraktometr, který pomáhá při
screeningu amblyopie – tupozrakosti a refrakčních vad). Měření trvá
řádově vteřiny a je jím umožněna
včasná diagnostika očních vad u dětí
již od 4 měsíců věku.
Všechny projekty podpořené v roce
2008 jsou k dispozici na internetových stránkách nadačního fondu
(www.nfveoliavoda.cz) k prohlédnutí včetně zpráv o jejich realizaci.

Pétanque - nejen pro seniory
Stanou se senioři milovníci ocelových koulí? S francouzskou společenskou hrou pétanque se v roce
2008 seznámili slánští i kralupští

senioři. Nová pétanquová hřiště předával manažer Nadačního fondu Veolia Voda společně se zástupci SVAS
obyvatelům z Domova s pečovatelskou službou Na Sadech ve Slaném
a z Domova s pečovatelskou
službou
V Luhu v Kralupech
nad Vltavou, kteří získali možnost rozšířit
svůj již tak bohatý
společenský život.
Výstavba pétanquových hřišť je jedním z
významných projektů
Nadačního fondu Veolia Voda, jehož cílem
je podpora aktivního
života zejména seniorů a současně posílení mezigeneračního soužití a využití
volného času obyva-
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tel domovů pro seniory a obyvatel
žijících v jehich okolí. Předností hry
pétanque je to, že pro svoji fyzickou
nenáročnost je vhodným sportem
nejen pro všechny generace, ale i
pro tělesně postižené. Nebýt několika přelomových okamžiků ve vývoji tohoto sportu, kdy bylo upuštěno
od původně preferované tvrdosti a
síly (například francouzskými vojáky,
kteří hráli s těžkými dělostřeleckými
koulemi) a hra byla po upravení pravidel umožněna i přátelům postiženým například silným revmatismem,
nezískala by tato hra tak velkou popularitu především u starší generace
na celém světě.
Nesmíme zapomínat, že senioři jsou
významnými členy naší společnosti
a realizace projektů zaměřených na
tuto věkovou skupinu je jednou z
možností, jak jim poděkovat za celoživotní práci.

Inovace

Inovace informačních technologií
V roce 2008 bylo v oblasti IT realizováno několik nových důležitých projektů. Ve sféře
technického rozvoje pokračovaly práce na rozvoji počítačové síťě SVAS. Byly propojeny
další lokality (ČOV Kralupy, Projekce Kralupy) a dále byl dokončen projekt integrace počítačové sítě společnosti RAVOS, s.r.o. do struktury počítačové sítě SVAS. V oblasti aplikační byly prováděny práce na implementaci nového energetického systému Agenda VaK a
GPS systému Navigate a Fleetware pro on-line komunikaci vozidel. V oblasti zákaznického informačního systému pokračoval projekt přípravy implementace nového systému
Dot.Net, jehož nasazení se plánuje v roce 2009 a který je realizován v rámci celé skupiny
Veolia Voda.
V oblasti systémových aplikací byly ukončeny práce na transformaci starého poštovního
systému na novou verzi MS Exchange 2007. V oblasti zabezpečení byl proveden přechod
na nový antivirový systém McAfee.
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Inovace v oblasti snižování ztrát vody
Péče o rozvoj a modernizaci pátrací
techniky spolu se vzděláváním specialistů pro diagnostiku sítě se značnou měrou zasloužila o další příznivý
vývoj v oblasti snižování ztrát vody.
V roce 2008 byla v rámci této filosofie dořešena skupina diagnostiky
sítě s potřebným vybavením a zahájena plošná péče o provozovanou
vodovodní sít, rovněž byla zahájena
diagnostika sítě i pro další partnerské subjekty a obce.
Vodovodní síť včetně vodovodních
přípojek, o kterou se stará společnost
SVAS, vyžaduje pravidelnou údržbu,
která byla v průběhu roku systematicky prováděna se zřetelem na efektivitu dopadu do úrovně ztrát.

V průběhu roku 2008 také zajišťovala společnost SVAS dle stanoveného
plánu montáže, výměny a opravy
měřidel. Celkem bylo vyměněno
10 540 kusů měřidel. Výjimečnou akcí
roku 2008 byla kompletní obměna
stanovených měřidel na prameništi
Mělnická Vrutice a Řepínský důl.
Dalšími aspekty pro snižování ztrát
vody je pokračování v rozdělování
sítě do měřených distriktních pásem
a dle toho i rozdělení vody fakturované s možností následného porovnání vody dodané a fakturované, dále
pak nepřetržité monitorování sítě
pomocí vizualizačního programu
SCX, osazování bateriových telemetrických stanic (MGX) ve vybraných

lokalitách a následně pak pravidelné
zpracovávání vývoje nočních průtoků ve všech měřených lokalitách.
V neposlední řadě pak detailní záznam každé poruchy v systému
Modulu dispečink (okamžité předání provozům, stanovení termínu
oprav, a následné doplnění všech
zjištěných atributů) a tím zajištěna
tvorba podrobného a jednoduše filtrovatelného archivu všech poruch,
s možností následného vyhodnocení
příčin a četnosti poruch v libovolné
lokalitě za určité období. SVAS patří
v této oblasti, s návazností na informovanost složek IZS elektronickou
cestou o aktuálních odstávkách dodávky vody, na špičku v rámci skupiny Veolia Voda v celé ČR.

Inovace v oblasti výroby a distribuce vody
Důležitým aspektem je důsledné
využívání všech možností úspor při
čerpání vody včetně osazování nových úsporných typů čerpadel. Důležitým krokem ke zkvalitnění procesu
výroby vody byla i záměna vápenného hospodářství na ÚV Klíčava za
stabilnější a efektivnější úpravu pH
louhem.
Na základě informací z technického
auditu, s cílem zvýšení počtu rekonstruovaných úseků provozované sítě,

byla vybrána nejefektivnější cesta
pro snižování ztrát vody – zavedení
měřícího vozu se specializovanou
činností v oblasti postupné kontroly celé provozované sítě nejmodernějšími prostředky diagnostiky
vodovodní sítě spolu se zvyšováním
počtu distribučních pásem. Těch je
v rámci provozů SVAS více než 400.
Pozornost bude dále zaměřena zejména na lokality městských částí
Kladna, Kralup nad Vltavou a Mělní-

ka – tedy na lokality s největším objemem dodávané vody. Tato snaha
byla v roce 2008 korunována úspěchem a dalším snížením ztrát pitné
vody v provozované síti na 18 % z
vody k realizaci (19% v roce 2007). K
tomuto výsledku přispělo i osazení
samostatných stanovených měřidel
na prameništích Mělnická Vrutice a
Řepínský důl. Výsledky ve snižování
ztrát vody řadí SVAS k nejlepším vodárenským společnostem v ČR.

Inovace v oblasti odvádění a čištění odpadních vod
S ohledem na možnost optimalizace
provozu ČOV provozními úpravami
byla v roce 2008 realizována opatření s cílem dále zvýšit efektivitu čištění odpadních vod (optimalizace dávkování polymerních/koagulačních
činidel, aeračních cyklů, kalového
hospodářství apod.).
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U kanalizační sítě pokračovaly dle
dlouholeté dobré zkušenosti opravy
vložkováním v úsecích mezi kanalizačními šachtami, což snižuje možnost vzniku závažných havárií na
provozované kanalizační síti.

Výkonnost

Výroba a distribuce pitné vody
V roce 2008 společnost SVAS vyráběla a distribuovala pitnou
vodu pro cca 242 tisíc obyvatel Středočeského kraje.
Výrobu pitné vody zajišťují zejména tyto zdroje a úpravny vody:
• jímací území Mělnická Vrutice
• jímací území Liběchovka
• úpravna vody Klíčava
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Výroba vody v roce 2008 (v m3)
m3

objekt - zdroj
Mělnická Vrutice

11 892 062

Liběchovka

813 400

Klíčava

2 394 655

Stříbrník

480 122

ostatní zdroje

428 783

celková výroba

16 009 022

Hospodaření s vodou ve SVAS
SVAS

Voda k realizaci
[ m3 ]

Voda fakturovaná
[ m3 ]

Voda nefakturovaná
[ m3 ]

% vody
nefakturované
z vody k realizaci

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

2007

14 854 481

11 723 885

3 131 000

21,08%

2 245

2008

14 663 615

11 712 121

2 951 494

20,13%

2 257

Přes nepříznivý průběh poruchovosti vodovodní sítě systematický průzkum vodovodní sítě a její údržba
přispěly k udržení trendu snižování
procenta ztrát vody.
V roce 2008 bylo preventivně prověřeno celkem 587 km vodovodní
sítě. Na základě technického auditu vodovodní sítě, které provozovatel provádí již od roku 2005 a se

kterým seznamuje vlastníka vodovodní sítě Vodárny Kladno - Mělník,
a.s. (dále jen VKM) 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. Jedině společně s obnovou sítě je možné pokra-

Poruchy
V roce 2008 bylo opraveno celkem
1157 havárií vodovodní sítě. Z tohoto počtu bylo tekoucích poruch 535,
nalezených netekoucích poruch (nefunkční armatury apod.) 48. Na přípojkách celkem 539 poruch tekoucích a 35 poruch netekoucích.
Nejčastější příčinou vzniku havárií
byla koroze, dynamické namáhání
a nekvalitní materiál používaný v
minulosti při pokládce vodovodních
sítí. Přibylo i více případů cizího zavinění – poškození vodovodních řadů
firmami konajícími práce v jejich
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blízkosti a nerespektující vyjádření
SVAS. Tyto typy havárií jsou bohužel
důsledkem stoupající absence možností zjištění stavu a polohy inženýrských sítí (centralizace ČEZ, STP,
Telefónica O2 ).
Tím, že je na základě platných Technických standardů společností SVAS
a VKM používán k pokládce vodovodních řadů výhradně materiál HDPE
a tvárná litina, dochází postupně k
nápravě nejkritičtějších míst provozované sítě.

čovat v dobrém trendu hospodaření
s vodou i v dalších letech.
Nově sledujeme zvlášť přivaděče a
zvlášť rozvodnou síť z hlediska jejich technického stavu a ztrát vody
s přihlédnutím k specifickým požadavkům na jejich použití. Tento
způsob sledování se od roku 2007
plně osvědčil a umožnil lepší rozdělení a vyhodnocování distribučních
pásem.

Výkonnost

Kvalita dodávané pitné vody
Kvalita pitné vody byla sledována v
souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.
ve znění vyhl. č. 187/2005 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a
teplou vodu, rozsah a četnost kontrol
pitné vody. Distribuční síť byla kontrolována v průběhu roku 2008 jak po

trase distribuce (vodojemy, přivaděče), tak u spotřebitelů. Množství vody
s nevyhovujícím ukazatelem dodávané do sítě bylo stejné jako v roce 2007
a představovalo 0,22%.

a představovalo 1,98% dodané vody.
Kvalita v oblasti zásobené vodou z ÚV
Klíčava je již poměrně stabilní, kladně
se projevuje dávkování inhibitoru koroze.

Množství vody s překročeným ukazatelem v síti bylo nižší oproti roku 2007

Hygienické zabezpečení
Hygienické zabezpečení je zajišťováno chlorací ve formě plynného
chloru nebo chlornanu sodného. Na

úpravně vody Klíčava je vyrobená
voda dezinfikována chloraminací.
Jak byly v roce 2008 po této stránce

vodovod

počet
vzorků

vz. nevyhov. vyhl.
252/2004 tj. Cl2>0,30

n

%

mg/l

%

0

0,055

0

KSKM – ZV Lacinova

51

0

0,054

0

KSKM – Klíčava

215

6

0,203

0,47

KSKM – Liběchovka

44

0

0,057

0

KSKM – Měl.Vrutice

504

0

0,104

0

KSKM – Mělník

56

0

0,130

0

KSKM – Slanovod

52

0

0,050

0

KSKM – ZV Lidice

41

0

0,159

0

Lhotka

6

0

0,103

0

Mšeno

94

0

0,032

0

Řepín

10

0

0,026

0

Spomyšl
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0

0,082

0

Vraňany

12

0

0,107

0

Vysoká Libeň

13

0

0,055

0

Zahájí

6

0

0,017

0

NO3 (mg/l)
2005

2006

2007

2008

Hostouň

17,2

21,8

25,2

21,1

16,5

Hřebeč

39,4

31,6

27,6

22,2

19,0

Klíčava

5,2

3,8

3,0

3,9

1,7

Lhotka

15,4

16,9

16,2

16,4

18,5

Liběchovka

10,1

6,25

10,1

8,1

7,6

Mělnická Vrutice

15,3

14,1

12,5

13,2

12,4

Spomyšl
Stříbrník
Velká Dobrá
Vraňany

Biologicky a mikrob.
nevyhov. vzorky

148

Zdroj

Řepín

průměrná
hodnota Cl2

KSKM – Kladno

Koncentrace dusičnanů ve zdrojích se v roce 2008 téměř nelišily od roku 2007. Průměrné koncentrace dusičnanů ve zdrojích v letech 2004-2008 uvádí následující tabulka:
2004

zajištěny jednotlivé vodovody, ukazuje následující tabulka:

5,9

5,0

4,7

5,7

6,7

77,7

79,7

88,3

82,7

81,9

6,5

5,9

5,8

6,8

6,9

14,8

17,5

19,3

18,0

14,5

--

--

2,6

5,1

4,8

Vysoká Libeň

30,6

25,9

17,4

15,6

13,4

Zahájí

18,7

17,9

20,4

20,1

19,5

U malých zdrojů byly k hodnocení použity i vzorky ze spotřebišť.
Nadlimitní koncentrace NO3 u zdroje Spomyšl je povolena KHS Mělník.

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.
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Odvádění a čištění odpadních vod
V roce 2008 byla realizována opatření pro zvýšení efektivity čištění
odpadních vod (optimalizace dávkování polymerních/koagulačních činidel, aeračních cyklů, kalového hospodářství atp.) s cílem optimalizovat
provoz ČOV provozními opatřeními.
Zajímavou akcí v oblasti čistíren odpadních vod bylo provedení výměny
aeračních roštů a posílení aerační
zóny o jednu sekci na ČOV Mělník
a instalace RBC systému. Na ČOV
Odolena Voda proběhla též výměna
aeračních roštů s výměnou dmychadel za výkonnější s posílením aerace.
Tyto náročné akce výrazně pomohly
stabilizovat provoz ČOV. Pro provozy

kanalizací byl zakoupen nový fekální
vůz a jeho nasazením do provozu
byla zajištěna pravidelná likvidace
kalů z ČOV, čímž se zlepšila se kvalita
provozu ČOV.
Jako každoročně, tak i v roce 2008
bylo pokračováno v preventivní
údržbě kanalizační sítě a jejím následném monitoringu. Díky této preventivní činnosti byla zjištěna řada
nedostatků a počínajících poškození
kanalizační sítě. Včasným zásahem
na takto zjištěných místech bylo
ušetřeno značné množství finančních prostředků, které by bylo nutno
vynaložit na opravu následujících
havárií. V souvislosti s monitorin-

gem kanalizační sítě byla i nadále
zpřesňována a doplňována data do
systému GIS.
Již tradičně byla v městech Kladno,
Kralupy nad Vltavou, Mělník a Neratovice na základě podkladů získaných pravidelnými kamerovými prohlídkami prováděna sanace nejkritičtějších částí provozované stokové
sítě. V roce 2008 byly vynaloženy na
sanace více než 4 miliony korun. Výsledkem je minimum havárií na takto opravené kanalizační síti. Průběžně byla prováděna preventivní péče
o stokovou síť, zejména důsledným
čištěním tlakovými vozy.

Množství vyčištěné odpadní vody
v roce 2008 v m3
ČOV Mělník
ČOV Vrapice (Kladno)
ČOV Kralupy

1 099 773
4 184 890
3 275 798

ostatní provozované
ČOV

3 099 717

CELKEM

Poruchy
V roce 2008 bylo na kanalizační síti odstraněno celkem
638 poruch a havárií (z toho 278 na stokách a 360 na
přípojkách). Množství poruch bylo ovlivněno především
stářím stokové sítě a použitím méně kvalitních materiálů při její výstavbě v minulých obdobích. Na druhé straně
pravidelná sanace kamerově prozkoumaných nejhorších
úseků provozované stokové sítě vede k absenci závažných havárií na stokové síti.
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11 660 178

Výkonnost

Vývoj znečištění a účinnost čištění na ČOV
položka

2004

2005

2006

2007

2008

znečištění přitékající v t BSK5/rok

2969

2824

3486

3277

3394

znečištění vypouštěné v t BSK5/rok

59,6

51

57

62

60

98

98,2

98,4

98,1

98,2

položka

2004

2005

2006

2007

2008

znečištění přitékající v t CHSKCr/rok

7017

6971

8282

7662

7315

účinnost čištění v %

znečištění vypouštěné v t CHSKCr/rok

486

446

434

403

427

účinnost čištění v %

93,1

93,6

94,8

94,7

94,2

položka

2004

2005

2006

2007

2008

znečištění přitékající v t NL/rok

3012

3398

3650

2997

3290

znečištění vypouštěné v t NL/rok

127

100

85

75

79

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

Čištění odpadních vod probíhalo po celý rok 2008 bez výraznějších problémů. Počet
překročených vzorků na odtocích z ČOV byl v rámci povolených nařízením vlády č. 61/2003 Sb.
Počínající problémy na ČOV Mělník byly vyřešeny první etapou rekonstrukce ČOV.
Kvalita a účinnost čištění odpadních vod je stále velmi vysoká, rok 2008 je srovnatelný s rokem
2007 ve všech sledovaných ukazatelích.

ISO
SVAS 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
18001:2008, který osvědčuje systém
managementu bezpečnosti práce.
V roce 2007 provedla firma ITC Zlín
dozorový audit podle obou norem.
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.
V roce 2008 byla zahájena příprava
na zavedení systému řízení životního prostředí ISO 14001:2005 v celé
společnosti.

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 aktivní 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 určité
skupiny zaměstnanců jednotlivých
útvarů a provozů.
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Finanční část

Finanční situace společnosti
Finanční situace společnosti v roce 2008 byla zcela stabilní, společnost byla
likvidní a schopna v řádných termínech plnit veškeré své závazky. Společnost
vykázala k 31. 12. 2008 hospodářský výsledek po zdanění 54 141 tis. Kč při
výkonech 765 695 tis. Kč.

Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni
V období od 31. 12. 2008 až do dnešního dne – 10. 3. 2009 – nedošlo v naší
organizaci Středočeské vodárny, a.s. k žádným významným skutečnostem,
které by mohly ovlivnit účetní závěrku roku 2008.
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ROZVAHA

AKTIVA ( v tis. Kč)

2008

2007

Aktiva celkem

331 707

297 562

0

0

58 997

60 065

7 731

10 089

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Stálá aktiva

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

29 316

28 046

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

21 950

21 930

C.

Oběžná aktiva

230 368

205 622

C.I.

Zásoby

5 199

5 279

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

673

693

C.III.

Krátkodobé pohledávky

223 729

198 477

C.IV.

Finanční majetek

D.

Ostatní aktiva

767

1 173

42 342

31 875

PASIVA ( v tis. Kč)

2008

2007

Pasiva celkem

331 707

297 562

99 713

56 527

1 000

1 000

0

0

200

200

A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

A.II.

Kapitálové fondy

A.III.

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

44 372

6 500

A.V.

Hospodářský výsledek běžného úč. období

54 141

48 827

B.

Cizí zdroje

229 033

236 366

B.I.

Rezervy

3 337

0

B.II.

Dlouhodobé závazky

1 526

2 124

B.III.

Krátkodobé závazky

119 170

114 242

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

105 000

120 000

C.

Ostatní pasiva

2 961

4 669
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

( v tis. Kč)

2008

2007

II.

Výkony

765 695

674 439

B.

Výkonová spotřeba

489 654

414 419

x

Přidaná hodnota

276 041

260 020

C.

Osobní náklady

159 313

153 462

D.

Daně a poplatky

31 551

31 547

E.

Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku

13 594

14 282

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

9 945

7 930

F.

Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a mater.

5 492

6 588

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek provoz

3 046

-457

IV.

Ostatní provozní výnosy

2 548

3 077

H.

Ostatní provozní náklady

1 450

1 614

#

Provozní výsledek hospodaření

74 088

63 991

X.

Výnosové úroky

381

44

N.

Nákladové úroky

5 558

4 751

XI.

Ostatní finanční výnosy

40

12

O.

Ostatní finanční náklady

2 865

2 525

#

Finanční výsledek hospodaření

-6 963

885

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

12 984

16 049

Q.1.

Splatná

13 582

15 659

2.

Odložená

-598

390

###

Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění

54 141

48 827

67 125

64 876

#### Výsledek hospodaření před zdaněním
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VÝROK AUDITORA
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Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti
Středočeské vodárny, a.s. za rok 2008
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 2008.
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.

Ing. Marie Večeřová
člen dozorčí rady

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 2008, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2008 v
souladu se zákonem o účetnictví a
příslušnými předpisy České republiky.
Dozorčí rada souhlasila s návrhem
představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2008.

František Kyllar
člen dozorčí rady

V Kladně, duben 2009

Dozorčí rada pracovala k 31.12.
2008 v následujícím složení:
Ing. Dan Jiránek
předseda dozorčí rady
Ing. Ivana Řápková
místopředsedkyně dozorčí rady
PaedDr. Zdeněk Koudelka
místopředseda dozorčí rady
Philippe Guitard
člen dozorčí rady
Hana Moudrá
člen dozorčí rady
Jiřina Provalilová
člen dozorčí rady

František Vaňura
člen dozorčí rady
Dozorčí rada přezkoumala roční
účetní závěrku pro rok 2008 a ztotožnila se závěry auditorské zprávy

za dozorčí radu
Dan Jiránek
předseda dozorčí rady
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KONTAKTY
Středočeské vodárny, a.s.
Váš dodavatel vodohospodářských služeb
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zákaznická linka:
e-mail:

840 121 121
info@svas.cz

Centrální dispečink:
e-mail:

312 812 108-109
dispečink@svas.cz

internet:

www.svas.cz

