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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.“

Kvalita dodávané pitné vody

AKCIONÁŘI:
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ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI: 1 000 000 Kč
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Statutární orgány společnosti
k 31. 12. 2009
PŘEDSTAVENSTVO
Etienne Petit
předseda
Mgr. Jan Kubata
místopředseda
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA místopředseda
Bc. Anatol Pšenička
Ing. Aleš Neruda
Ing. David Votava
Ing. Rostislav Čáp
Ke dni 1. 1. 2009 se stal členem představenstva Bc. Anatol Pšenička. Ke dni 4. 5. 2009 odstoupil z funkce místopředsedy i člena představenstva Ing. Pavel Svoboda a od 4. 5. 2009 jmenovalo představenstvo
svým členem Ing. Aleše Nerudu. Ke dni 30. 6. 2009 byl člen představenstva Ing. Bohdan Soukup jmenován do funkce místopředsedy představenstva.

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

předseda
místopředsedkyně
místopředseda

VÝKONNÉ VEDENÍ
Bc. Anatol Pšenička
generální ředitel
Ing. Jaroslav Barták
technický ředitel
Ing. Pavel Halaš
finanční ředitel
Ing. Jaroslav Černý do 28. 4. 2009, Ing. David Kodym
provozní ředitel
Do 28. 4. 2009 byl ve funkci provozního ředitele Ing. Jaroslav Černý, od 29. 4. 2009 do 14. 10. 2009
byl pověřen výkonem této funkce Ing. Jaroslav Barták a od 15. 10. 2009 do 31. 12. 2009 Ing. David
Kodym. Od 1. 1. 2010 byl jmenován provozním ředitelem Ing. David Kodym.
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Klíčové údaje
788 207 tis. Kč
Hospodářský výsledek společnosti: 65 234 tis. Kč
Počet zaměstnanců: 403
Obrat společnosti:

Pitná voda – vybrané ukazatele
Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou: 251 163
Voda k realizaci: 15 154 tis. m3
Voda nefakturovaná: 22,11 %
Počet provozovaných úpraven pitné vody: 2
Počet provozovaných vodojemů: 81
Počet vodovodních přípojek: 60 995
Celková délka provozovaných vodovodních řadů a sítí (bez přípojek): 2202 km

Odpadní voda – vybrané ukazatele
Množství vyčištěných odpadních vod: 12 009 tis. m3
Počet obyvatel připojených na kanalizační síť: 174 772
Počet provozovaných čistíren odpadních vod: 42
Počet přečerpacích stanic odpadních vod: 77
Počet kanalizačních přípojek: 23 641
Délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek): 640 km
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Úvodní slovo
předsedy představenstva
Vážené dámy, vážení pánové, vážení
zákazníci, vážení akcionáři,
společnost Středočeské vodárny, a.s.
(dále jen SVAS) prokázala v době probíhající hospodářské krize stabilitu
a dokázala splnit svoje závazky nejen
vůči svým partnerům z municipalit,
ale i svým zákazníkům. Zaměstnanci
SVAS zvládli v náročné situaci splnit
úkoly daného roku 2009.
Za velmi důležitou považuji spolupráci s vlastnickou společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. , (dále jen
VKM) jak v oblasti plánování a realizace investic, tak i v oblasti provozní.
Pozitivně se spolupráce projevila při
realizaci několika důležitých investičních akcí jako jsou např. Revitalizace
historického centra Mělník, zdvojení
přívodního řadu Odolena Voda – Panenské Břežany a obnova přivaděče
ze zdrojů Liběchovka.
Není podceňována ani spolupráce
s municipalitami. Odborný seminář,
který byl pro ně připraven v prostorách v Mělnické Vrutici, je nejen
seznámil se strategií společnosti
v zásobování pitnou vodou, ale snažil se i najít odpovědi na otázky, které
se jich přímo dotýkají ve vodohospodářské oblasti.
Na základě provedeného průzkumu úrovně poskytovaných služeb
našim zákazníkům lze konstatovat
narůstající spokojenost. Nemalou
měrou se na tomto výsledku podílí
i důraz na zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců a seznamování
s progresivními pracovními postupy.
Všichni zaměstnanci se zúčastňují
pravidelných školení pořádaných Institutem environmentálních služeb,
která neustále zvyšují jejich profesní připravenost. To, že jsou zaměstnanci připraveni nabyté zkušenosti
využít v praxi, se projevuje zejména
v provozní oblasti, např. při přeložce
shybky 2x DN 800 mm pod Vltavou.
Tato akce byla díky profesionalitě a
zkušenostem našich zaměstnanců
připravena tak, že nedošlo k omezení dodávky vody pro více než 180 000
odběratelů.

Loňský rok lze prohlásit rokem
ve zlepšování v přístupu k zákazníkovi. Naše společnost byla vybrána
jako pilotní v rámci zavádění nového
zákaznického informačního systému, který výrazně zkvalitnil práci se
zákaznickými daty. Tento systém byl
vyvinut na základě našich požadavků a je šit přímo na míru vodárenské
společnosti. Dalším důležitým prvkem ve vztahu k zákazníkům jsou
Závazky zákaznických služeb, které
jsme poprvé našim odběratelům
představili v říjnu 2009. Jedná se
o odpověď na stále rostoucí nároky
našich zákazníků a SVAS se v deseti
zcela konkrétních bodech zavazují
umožnit svým zákazníkům snadnou
a rychlou dostupnost služeb, zákazníky více a otevřeně informovat o poskytovaných službách a v neposlední
řadě se zavazujeme být vůči zákazníkům v případě jejich tíživé situace
solidární.
V oblasti komunikace se zákazníky
se velmi osvědčila služba SMS Info,
která přináší nejen důležité informace o plánovaných odstávkách a aktuálních haváriích, ale i informace o
aktuálních odečtech spotřeby vody
v dané lokalitě s kontakty na příslušného odečítače. Platby vodného a
stočného přes terminál Sazky patří
rovněž mezi stěžejní projekty v rámci
komunikace se zákazníky a útvarem
obchodu a odbytu. Že tato služba si
nalezla cestu k zákazníkům dokládá
to, že v roce 2009 byly přes terminály
provedeny platby za téměř tři miliony dvě stě tisíc korun. Významným
pomocníkem v komunikaci se zákazníky jsou webové stránky. Vždyť
díky novému designu mají zákazníci
on-line informace o aktuálních haváriích a dění ve společnosti. Dceřiné
společnosti SLAVOS, s.r.o. a RAVOS,
s.r.o. se již od poloviny loňského roku
mohou rovněž pochlubit webovými

stránkami v novém designu a ohlasy
jejich zákazníků lze hodnotit pozitivně.
To, že výsledky každoročního průzkumu spokojenosti nezůstávají bez
odezvy se plně projevilo v novém
projektu společnosti Veolia Voda
„Kohoutková, stačí říct“, do kterého se na sklonku prázdnin zapojila i naše společnost. Projekt, který
podporuje pití vody z vodovodu
i v restauračních zařízeních, se setkal
v našem regionu s velkým ohlasem.
S karafami od známého designéra
Daniela Piršče se můžeme setkat
nejen restauracích, penzionech, ale
i ve vědecké knihovně nebo v chráněné kavárně.
V oblasti ISO lze řadit loňský rok
ve SVAS mezi významné mezníky.
Podařilo se zavést nový systém environmentálního managementu dle
ČSN EN ISO 14001:2005 a proběhl
i recertifikační audit již získaných
certifikátů dle systémů ČSN EN ISO
9001:2009 – management jakosti a
ČSN OHSAS 18001:2008 – řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
V loňském roce společnost nadále
rozvíjela vzdělávání školní mládeže soutěžemi, výukovými programy
a hlavně exkurzemi ve vybraných
vodohospodářských zařízeních. Je
pozitivní, že mládež ráda vstřebává
informace a hlavně s nimi dokáže
pracovat.
Přeji všem zaměstnancům Středočeských vodáren, aby si vedli alespoň tak dobře jako v loňském roce
a našim zákazníkům chci poděkovat
za spolupráci a věřím, že budou i nadále spokojeni se službami naší společnosti.

Etienne Petit
předseda představenstva
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Organizační struktura k 31. 12. 2009
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 a střediska 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) - výroba a dálková doprava vody v rámci společnosti a s tím související činnosti
(lesní hospodářství, centrální opravy a údržba chlorátorů, redukčních ventilů a automatických tlakových stanic)
• Provozy vodovodů (tři) - dodávka 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 a tím
větší efektivitu jednotlivých procesů.
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Ovládané společnosti
Společnost vlastní kontrolní podíl ve výši 100% 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
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Recepce, podatelna
V roce 2009 byla nově uvedena do
provozu recepce v ZC Mělník, která
významně usnadňuje přijímaní požadavků ze strany zákazníků i mimo
úřední hodiny ZC. V recepci přijímají
vyškolené referentky oddělení front
office návštěvníky SVAS, seznamují je s případnými riziky pohybu po
areálu a zprostředkovávají jejich evi-

denci a přijetí odpovědnými zaměstnanci. V případě polední přestávky
ZC jsou schopny obsloužit zákazníky
ve stejném rozsahu, jako ZC. Podatelna zpracovává veškerou příchozí
poštu adresovanou do SVAS a společnosti VKM, a to včetně zpráv z datových schránek. Poště přiděluje číslo
jednací, eviduje jí v zákaznickém in-

formačním 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. V roce
2009 zaevidovala podatelna 13 642
kusů došlé zákaznické pošty.

Zákaznická centra Kladno, Mělník
SVAS nabízí od roku 2005 svým zákazníkům možnost využít obě svá
moderní zákaznická centra (dále jen
ZC) v Kladně a v Mělníku. ZC 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, po přijímání a řešení reklamací v souladu
s reklamačním řádem společnosti.

ZC Mělník, které bylo nově rozšířeno o recepci, přijímá od zákazníků
také vzorky vody určené pro analýzu v laboratoři společnosti SVAS
v Kladně. ZC Kladno umožňuje svým
zákazníkům přijímat platby kartou
prostřednictvím terminálu pro bezhotovostní platbu. Přes zhruba měsíční omezení provozu zákaznických
center v souvislosti s nasazováním
nového informačního systému .NET

v roce 2009 navštívilo obě ZC celkem
19 142 zákazníků. Celkově byl útvar
Front office, pod který ZC spadají,
v roce 2009 kontaktován v 70 368
případech a to buď telefonicky, písemně či osobní návštěvou zákazníka. ZC přijala a vyřešila v roce 2009
celkem 415 reklamací ve stanovené
lhůtě do 30 dní.
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Call centrum
klad pro další zefektivňování obsluhy hovorů. Systém navíc umožňuje
operátorkám zpracovávat e-maily,
doručené na adresu info@svas.cz,
odecty@svas.cz a pohledavky@svas.cz.
Operátorky call centra se účastní
pravidelných školení, která zvyšují jejich připravenost řešit možné
nestandardní situace. V roce 2009
vyřídily operátorky v pracovní době
28 957 hovorů, které se nejčastěji
týkaly fakturace (12 118 případů),
dále dodávky vody a odkanalizování
(10 915), smluvních vztahů (3986),
přípojek a vodoměrů (1902) a ostatních činností (36).

Call centrum, které je ve společnosti SVAS v provozu od poloviny roku
2005, tvoří součást ZC Kladno. Operátorky zákaznické linky poskytují
zákazníkům společnosti SVAS informace ve všední dny od 7,00 hodin
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
společnosti Veolia Voda. Díky tomu
poskytuje centrální dispečink zákazníkům i mimo pracovní hodiny call

centra stejné informace, linka je tak
zákazníkům k dispozici nepřetržitě
24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Operátorky 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 pod-

Odečtová služba

Fakturace, saldokonto, pohledávky

V roce 2009 provedla odečtová služba 92 551 odečtů fakturačních měřidel. V současné době stále 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.

Oddělení fakturace spolu s oddělením saldokonto tvoří další část
Útvaru obchodu a odbytu SVAS.
Na základě dat, získaných odečtovou
službou, provádí referentky 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
2009 činila 8 dní.
Platby sleduje oddělení saldokonta,
které také v případě, že nejsou uhrazeny, zasílá zákazníkům upomínky.
Zároveň úzce spolupracuje s revizory pohledávek, kterým pravidelně předává informace o dlužnících,
kteří nezaplatili 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 2009 došlo k přerušení dodávky vody z důvodu neplacení vodného
v celkem 43 případech, což značí nárůst o 50% v porovnání s předchozím
rokem.
Jako reakci na tíživou finanční situaci
některých svých odběratelů v souvislosti s ekonomickou krizi nabízejí
SVAS možnost uzavírání splátkových
kalendářů. V roce 2009 využilo této
nabídky 353 odběratelů. Dalším
opatřením, pomáhajícím eliminovat
problémy s úhradou plateb za vodné a stočné, je zavádění zálohových
plateb. Proti roku 2008 vzrostl celkový příjem ze záloh o 34 %. Stále více
je využíváno SIPO (nárůst proti roku
2008 o 1 200 zákazníků), další velká
skupina zákazníků platí z účtu nebo
hotově (nárůst oproti roku 2008
o cca 3 500 zákazníků).
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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
2009 bylo evidováno celkem 60 841
fakturačních vodoměrů. Referentky
skladu vodoměrů také zasílají vodoměry, u kterých odběratel zažádá o
přezkoušení, do certifikované laboratoře a výsledný protokol o přezkou-

šení předávají zpět zákaznickému
centru, které dále věc řeší se zákazníkem. Celkově přezkoušeno v roce
2009 bylo na žádost zákazníka 40
vodoměrů, přezkoušení vyhovělo 25
vodoměrů.

Zákaznický informační systém .NET
V únoru 2009 došlo ve společnosti
SVAS k nasazení nového zákaznického informačního systému .NET. Vývoj
zákaznického informačního systému
ZIS.NET probíhal od roku 2005 do roku
2008 na základě vzájemné spolupráce
mezi jednotlivými filiálkami společnosti Veolia Voda, dodavatelskou firmou USYS a společností Solution&Services. Systém ZIS.NET byl navržen tak,
aby umožnil komplexní zprávu zákaznických dat a práci s nimi, a bylo díky
němu možné realizovat veškeré procesy, které činnosti útvarů front a back
office vyžadují. Hlavní předností systému je jeho vývoj na základě analýzy
požadavků vodárenských společností

s ohledem na specifika ve vodárenství.
Pro pilotní projekt nasazení nového
systémy byla vybrána společnost
SVAS. S nasazením systému do společnosti se započalo dle původního harmonogramu projektu v únoru 2009.
Před samotným nasazením proběhly
práce spojené s vyčištěním dat a testování systému na namigrovaných
datech společnosti. Paralelně s testováním systému probíhalo čištění
dat a k tomu vykonávali zaměstnanci zákaznického útvaru své běžné povinnosti. Testování systému a čištění
dat se účastnil prakticky celý zákaznický útvar. Od počátku ledna 2009
běžela také informační kampaň pro

zákazníky a to ve spolupráci s tiskovou mluvčí a oddělením marketingu
společnosti Veolia Voda. Byly vypracovány tiskové zprávy, které byly distribuovány zákazníkům (na faktuře,
hláška v call centru, info na WWW,
SMS INFO). Jako kompenzace plánované odstávky ZC a CC byla rozšířena
otevírací doba ZC v lednu 2009. Vlastní implementace ZIS.NETu proběhla
nad očekávání bez problémů, pouze
přechod na rutinní provoz byl doprovázen dílčími problémy, které byly
průběžně odstraňovány. V současné
době je systém v plném provozu a
s jeho funkcionalitou jsou zaměstnanci společnosti spokojeni.

Zvyšování kvality služeb
Stejně jako v předchozím roce pracovaly SVAS na zlepšování standardu
služeb pro zákazníky. Jako odpověď na
stále rostoucí nároky zákazníků přijala
společnost v říjnu roku 2009 tzv. Závazky zákaznických služeb. V závazcích
se v deseti bodech zavazuje zajistit
svým zákazníkům snadnou a rychlou
dostupnost svých služeb, zákazníky
více a otevřeně informovat o poskytovaných službách a v neposlední řadě
se zavazuje být vůči svým zákazníkům
v případě jejich tíživé situace solidární. V případě nedodržení stanovených
lhůt ze strany vodáren dostane zákazník na omluvu věcný dárek. Společnost

chce prostřednictvím tohoto projektu
posílit důvěru svých zákazníků v poskytované služby. Projekt se setkal s klad-

ným ohlasem a je patrné, že zákazníci
se takto orientovaného přístupu váží.
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Být blíže svým zákazníkům
Služba SMS INFO umožňuje zaregistrovaným zákazníkům získávat informace o odstávkách a haváriích prostřednictvím SMS zpráv, zasílaných
přímo do mobilních telefonů. Společnost SVAS pokračovala v aktivní komunikaci se zákazníky také prostřednictvím tiskových zpráv, což přispívá
k vnímání SVAS jako zákaznicky ori-

entované společnosti. Zákazníci jsou
informování o případné neobvykle
vysoké spotřebě, zjištěné na základě
odečtu, prostřednictvím informace, která jim je zasílána na jednotné
faktuře. Možnosti platit za vodné a
stočné pomocí terminálů Sazky bylo
v roce 2009 využito pro 1534 plateb
v celkové výši 3 184 138 Kč.

Nový projekt „Kohoutkovou, prosím“
Společnost Veolia Voda, do jejíž skupiny patří i SVAS, na základě výsledku každoročního průzkumu spokojenosti vyslyšela svoje zákazníky a
zahájila v září 2009 nový projekt,
který podporuje pití vody z vodovodu
i v restauračních zařízeních. Pokud
je na dveřích restaurací, kaváren,

hotelů či penzionů samolepka s textem – „Čerstvá kohoutková – stačí
říct“, zákazník má jistotu, že mu zde
načepují vodu z vodovodu. Ta zařízení, která mají zájem svým hostům
nabízet kohoutkovou vodu, obdrží
zdarma speciální karafy od známého
designéra Daniela Piršče a pro všech-

ny, kteří si chtějí ověřit, že pijí kvalitní
vodu, bude na vyžádání předložen
certifikát. Ten obdrží od společnosti provozující místní vodovodní síť
všichni, kteří se projektu účastní
i s aktuálním rozborem vody. Již 14
zařízení v regionu provozovaném
SVAS projevilo zájem o projekt „Kohoutkovou, prosím“.
Celosvětový trend pití
vody z vodovodu dorazil nejen do našich
domácností, ale i do
zařízení, které poskytují služby široké veřejnosti.

Platby vodného a stočného přes terminály Sazky
Již 1534 plateb za vodné
a stočné od
zákazníků
SVAS
bylo
provedeno
prostřednictvím terminálů společnosti SAZKA.
Za celý rok 2009 bylo uhrazeno přes
on-line terminály téměř tři miliony

dvěstě tisíc Kč, což v průměru dělá
2076 Kč za jednu transakci.
Výhodou této služby je pouze patnáctikorunový poplatek, který se nemění ani 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) je připrave-

no pro zákazníky vodárenských společností ze skupiny Veolia Voda v supermarketech, večerkách, sázkových
kancelářích nebo čerpacích stanicích
otevřených i ve večerních hodinách
nebo nonstop.
Nová služba „Plaťte za vodu méně“
slouží od 13. října 2008 pro odběratele ze všech společností ze skupiny
Veolia Voda v České republice.
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Informace o odstávkách prostřednictvím služby SMS Info
Již více než dva roky nabízejí SVAS
svým zákazníkům aktuální informace
o dodávkách vody. Zaměstnanci centrálního dispečinku SVAS jen v roce
2009 odeslali více než 7700 SMS
zpráv o 849 kampaních. Službu SMS
Info v regionu provozovaném SVAS
využívá 1861 registrovaných zákazníků, z toho již 12 zákazníků dostává
informace prostřednictvím hlaso-

vých zpráv, dále 25 školních jídelen
při mateřských a základních školách,
19 obecních a městských úřadů a 27
podnikatelů.
Služba SMS INFO je určena pro širokou veřejnost, úřady, firmy, zkrátka
pro všechny, kteří si přejí být informováni o haváriích vodovodu nebo
kanalizace, významných plánovaných
výlukách v dodávce vody apod.

Všem těm, kterým handicap nedovolí
přečíst si SMS zprávu ve svém mobilním telefonu, nabízejí SVAS možnost
informovat se o přerušení dodávky
vody pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony. Hlasové zprávy mají
možnost využívat i ti zákazníci, pro
které je čtení SMS zpráv obtížné.

Komunikace s veřejností
Prostřednictvím médií je veřejnost
informována o aktivitách SVAS,
o kvalitě pitné vody, o procesu čištění odpadních vod a o jejích investičních záměrech, které probíhají ve
spolupráci s vlastnickou společností
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (dále
jen VKM).
Pro zástupce obcí Středočeského kraje bylo v červnu loňského roku připraveno tematické setkání v prostorách
čerpací stanice v Mělnické Vrutici.
Jedním z nosných témat setkání bylo
seznámení se s jímacím územím
Mělnická Vrutice a Řepínský Důl a
s podrobnými informacemi o dlouhodobém monitoringu tohoto území.

Hlavní cílem setkání bylo zástupce
měst a obcí seznámit se zdroji, kvalitou a monitoringem vodních zdrojů
v regionu SVAS a s výhledem v oblasti
zásobování pitnou vodou. Důležitým
a nejvíce diskutovaným tématem
byla ochrana životního prostředí
v regionu a strategie společnosti
v zásobování pitnou vodou.
Koncem listopadu naši zaměstnanci
i naši partneři z komunální sféry měli
možnost neformálního setkání při
divadelním představení Divadla Bez
zábradlí.
SVAS pokračuje v tradici „Dní otevřených dveří“, kde se široká veřejnost může seznámit se zajímavými

objekty společnosti, které nejsou po
zbytek roku volně přístupné. Tyto
dny slouží k propagaci hlavní činnosti společnosti, kterou je výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. V rámci prohlídky
kladenského areálu SVAS je návštěvníkům zpřístupněn zrekonstruovaný
věžový vodojem, kde je instalována
historická expozice. Velký zájem má
veřejnost i o prohlídku centrálního
dispečinku SVAS. Letošní rok byl tematicky zaměřen na 60. výročí zahájení stavby údolní přehrady a úpravny pitné vody Klíčava.
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Internetové stránky v novém kabátě
Výsledky průzkumů spokojenosti
ukazují, že vytvoření nového designu
internetových stránek společnosti SVAS byl krok správným směrem.
V roce 2006 uvedlo 29,7 % respondentů průzkumu, že v internetovém
vyhledávači zvolilo stránky společnosti www.svas.cz, a o 3 roky později
to bylo již 50,1 % dotázaných.

Zákazníci mají možnost se přes internetové rozhraní přihlásit do svého profilu, kde mohou kontrolovat
vyúčtování, platby apod. S pozitivním ohlasem mezi zákazníky se setkaly on-line informace o veškerých
událostech aktuálních pro odběratele včetně přerušení dodávek vody
či plánovaných odstávkách. V roce

2009 přesáhla návštěvnost stránek
SVAS 36 000 návštěvníků.

Nestandardní výstavní síť
Již třetím rokem umožňují SVAS
amatérským fotografům vystavovat
svoje díla ve svých prostorách a tak
i nepřímo pomáhají k nastartování
jejich umělecké kariéry. Je vidět, že
cesta neobvyklé spolupráce mezi
SVAS a zákazníky v umělecké oblasti
přináší oboustrannou spokojenost.
Od loňského března mají návštěvníci vodáren možnost využít čas strá-

vený ve SVAS nejen k vyřízení svých
záležitostí, ale i k seznámení se
s kouzlem vodního světa na výstavě
fotografií „Vodní svět a jeho kouzla“.
Prostřednictvím poutavých fotografií autora Petra Hůly jsou vtaženi do
kouzelného vodního světa a fascinováni různorodostí přírody pod vodou.
Z fotografií je zřejmé, že lze navázat
kontakt s fotografovaným živoči-

chem a získat jeho důvěru. Je úplně
jedno, jde-li o dvoumetrového sumce, mantu, nebo obyčejného okouna.

Více než 93 % oslovených zákazníků
vyjádřilo spokojenost s úrovní služeb
poskytovaných SVAS, což představuje nárůst o 4 % oproti roku 2008.
Spokojenost s kvalitou dodávané pitné vody a s profesionalitou zaměstnanců SVAS vykazuje celkově stabilní
hodnotu. Potěšující je větší zájem

o pití vody z vodovodu. Již 77 %
dotázaných zákazníků používá vodu
z kohoutku na pití, což představuje o 3,6 % více lidí než v roce 2008.
V porovnání s rokem 2006 to představuje nárůst téměř o 45 %.

Spokojenost zákazníků
Jsou zákazníci spokojeni s úrovní
služeb, jakou jim poskytují SVAS?
Na tuto otázku odpověděl průzkum
spokojenosti, který probíhal na přelomu září a října roku 2009.
Výsledky průzkumu využijí SVAS pro
stanovení priorit rozvoje a poskytování služeb.

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

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

velice spokojen/a - 28,3 %

velice spokojen/a - 37,2 %

spíše spokojen/a - 53,2 %

spíše spokojen/a - 55,9 %

spíše nespokojen/a - 13,1 %

spíše nespokojen/a - 4,9 %

zcela nespokojen/a - 5,4 %

zcela nespokojen/a - 2,0 %
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Zodpovědnost
Lidské zdroje
K 31. 12. 2009 měla společnost 403 zaměstnanců. Proti roku 2008 se
počet zaměstnanců nezměnil.
Průměrný věk zaměstnanců v roce 2009 dosáhl 45 let.
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Vzdělávání

Sociální oblast

Důležitou oblastí péče o lidské zdroje
společnosti bylo i v tomto roce vzdělávání. V roce 2009 dosáhly náklady na vzdělávání 1,814 milionu Kč.
Z těchto nákladů činilo 42 % na školení povinná ze zákona, 29,1 % na

jazykové kurzy a zbývajících 28,9 %
činily náklady na zvyšování odborné
kvalifikace zaměstnanců. Hlavním
partnerem pro tuto oblast byl i v roce
2009 Institut environmentálních služeb, a.s.

Struktura zaměstnanosti dle dosaženého vzdělání
6,7 %
VŠ

3,5 %
základní

39,4 %
ÚS a gymnázium

50,4 %
vyučen + SO

Program Sequoia

Interní komunikace

V červenci 2009 byli zaměstnanci
osloveni v rámci projektu spoření prostřednictvím zaměstnaneckých investičních fondů Veolia Environnement –
SEQUOIA. Účast zaměstnanců v naší
společnosti dosáhla v tomto projektu
25 %. Zaměstnanci do akcií společnosti Veolia Environnement investovali celkem 320 tisíc Kč.

Základem úspěchu SVAS je spokojený
zákazník. Aby zákazník odcházel skutečně spokojený, musí být spokojený
zaměstnanec. K vytváření harmonického pracovního prostředí hraje významnou úlohu interní komunikace.
Důležitým zdrojem v interní komunikaci je intranet, kde jsou všichni
zaměstnanci průběžně seznamováni
s veškerými novinkami a aktualitami ve společnosti. Neocenitelným
pomocníkem v interní komunikaci
jsou rovněž nástěnky umístěné na
každém provozu či
středisku společnosti. Významnou roli
v informování o dění
v ostatních pobočkách skupiny Veolia
Voda má magazín
Voda je život, se kterým se zaměstnanci
seznamují 4x do roka.
Průběžně během ce-

V roce 2009 bylo velké úsilí věnováno zajištění bezpečnosti práce a to přispělo k tomu, že v roce
2009 se nestal žádný pracovní
úraz. Pro zaměstnance byly zajištěny, tak jako v minulých letech,
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
peněžní poukázky. Dále byly poskytnuty prostředky na činnost odborových organizací.

lého roku se pořádají setkání vedení
společnosti se zaměstnanci na všech
stupních řízení.
Vedení společnosti společně s odborovou organizací v roce 2009 zorganizovalo přátelské neformální setkání zaměstnanců a tématický zájezd
pro všechny kutily a milovníky práce v přírodě. Nezapomíná se ani na
bývalé zaměstnance v seniorském
věku, pro které se zorganizovala exkurze na nejvýznamnější vodohospodářská zařízení.
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Struktura zaměstnanců
dle věku

171

101
83

12,0 %

20,6 %

25,0 %

42,4 %

48

do 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 a více

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
V roce 2009 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 bylo sledování a vyhodnocení optimalizace
provozu na ČOV Mělník. Projekt spočívá ve využití on-line analyzátorů
dusičnanového a amoniakálního dusíku pro řízení ČOV.
Dalším okruhem je spolupráce na
aplikaci metody v oblasti čistírenství

LCA (Metoda posuzování životního
cyklu v čištění odpadních vod).
Dále se spolupracuje na sledování kvality pitné vody v průběhu její
dopravy ke spotřebitelům pomocí
měření obsahu BDOC (biologicky odstranitelný organický uhlík).
Pro potřeby diplomových prací se
spolupracuje také s Akademií věd
ČR.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostřed
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 2009
bylo odebráno od cizích původců
k využití přes 5 000 tun odpadů, tj.

meziroční nárůst téměř o 100 %.
V roce 2009 byl získán certifikát ISO
dle ČSN EN ISO 14001:2005 systém
řízení životního prostředí. Získáním
tohoto certifikátu je u všech činností zaručena optimalizace ve vztahu
k životnímu prostředí.
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Solidarita
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Vzdělávací programy
Podporujeme školní mládež ve vzdělávání
SVAS se snaží podchytit zájem dětí
o informace prostřednictvím různých
soutěží o vodě a životním prostředí,
které jsou každoročně připravovány
jak pro žáky I. stupňů ve formě kreseb
a vyprávění příběhů, tak pro žáky II.
stupňů základních škol prostřednictvím internetu. Školní mládež také

velmi oceňuje exkurze, které se pravidelně pořádají ke světovému Dni
vody například do areálu úpravny
vody Klíčava, na centrální dispečink
nebo do muzea ve věžovém vodojemu na Kladně. SVAS se školami úzce
spolupracuje při různých akcích a
v rámci vzdělávání jsou žákům vybra-

nými specialisty SVAS předávány odborné znalosti v rámci tématických
přednášek o koloběhu vody i praktické zkušenosti týkající se výroby pitné vody a čištění odpadní vody. Děti
dokáží získané znalosti velmi dobře
využívat jak při soutěžích, tak i ve vyučovacích hodinách.

Nadační fond Veolia Voda
Minigranty Veolia 2009
Nehledět jenom na sebe, ale pomáhat i druhým! Tak by se dalo mluvit
o projektu „Minigranty 2009, který
již druhým rokem připravil Nadační fond Veolia Voda pro všechny
zaměstnance z regionálních poboček, tedy i ze SVAS. V letošním roce
byla rozdělena mezi projekty nominované zaměstnanci SVAS částka
100 000 Kč. Finanční podporu 50 000 Kč,
30 000 Kč a 20 000 Kč od Nadačního
fondu Veolia Voda obdrželi zástupci
Letohrádku Vendula z Horního Bez-

děkova, Českého svazu ochránců přírody, ZO Silvatica a Linky důvěry Kladno - Občanského sdružení V.O.D.A.
Nabídnout pomocnou ruku těm,
kteří jí nejvíce potřebují, není cizí
pro zaměstnance SVAS a Minigranty
jsou příležitostí pro všechny ty, kteří
se ve volném čase angažují anebo by
rádi pomohli s podporou projektu,
o jehož potřebnosti a důvěryhodnosti jsou přesvědčeni.
A malá statistika na závěr: Celkem
119 projektů přihlásili zaměstnan-

ci všech společností skupiny Veolia
Voda ČR do výběrového řízení o Minigranty, z toho 12 žádostí bylo ze
SVAS. Celková částka, kterou všichni
žadatelé dohromady požadovali, dosahovala bezmála 4,5 mil. Kč.
Minigranty svou podstatou přispívají
k rozvoji českého firemního dobrovolnictví. Vytváří příležitost pro dobré skutky a radost ze sdílení, která
k dobrovolnictví neodmyslitelně patří.
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Inovace
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Inovace informačních technologií
V roce 2009 bylo v oblasti IT realizováno několik nových důležitých projektů. Ve sféře technického rozvoje
pokračovaly práce na rozvoji počítačové sítě SVAS. Byla připojena další
lokalita Dolany provozu Dálkovod.
V oblasti aplikační byla provedena
implementace nového laboratorního systému Labsystém, který je používán v rámci celé skupiny Veolia

Voda a který nahradil starý laboratorní systém používaný akreditovanou laboratoří SVAS. V oblasti zákaznického informačního systému
proběhla v 1. čtvrtletí roku finální
implementace nového zákaznického systému is-USYS.net, který byl
dodatečně doplněn o zpracování
dokumentů z datových schránek podatelnou SVAS po spuštění systému

datových schránek státní správou.
V oblasti systémových aplikací byly
prováděny především úpravy v zabezpečení počítačové sítě a správy dat. Pro lepší možnost evidence
licencí používaných programů a
evidence technického vybavení byl
nainstalován systém Správce IT od
společnosti MiCoS Software.

Inovace v oblasti výroby a distribuce vody
Stejně jako v minulých letech probíhal
proces zefektivnění v oblasti čerpací
a regulační techniky. Největší technologické úpravy čerpání proběhly
na ČS Postřižín, ČS Odolena Voda a
ÚV Klíčava. I nadále pokračoval nákup
a osazování nových úspornějších čer-

padel na jednotlivých zdrojích pitné
vody, nejvíce v prameništi Řepínský
důl. Na prameništi Liběchovka proběhla rekonstrukce sběrného řadu
DN 300 v délce 900 m.
Automatický systém řízení (dálkové
přenosy dat) byl rozšířen o dalších 12

objektů. V oblasti hygienického zabezpečení byl na ZV Kožova Hora dokončen efektivnější systém desinfekce vody v souvislosti s rekonstrukcí
stávající chlorovny a analyzátorovny.

Inovace v oblasti odvádění a čištění odpadních vod
Při provozování ČOV jsou realizována
technologická a procesní opatření
směřující ke zvyšování efektivity čištění odpadních vod. V roce 2009 byly
tyto činnosti zaměřeny především na
optimalizaci dávkování polymerních/

koagulačních činidel, aeračních cyklů
a funkce kalového hospodářství.
V případě kanalizační sítě pokračovaly na základě dlouholetých příznivých
zkušeností sanace kanalizačních šachet, úpravy kanalizačních poklopů

do nivelety vozovky a opravy vložkováním v úsecích mezi kanalizačními
šachtami s cílem snížit pravděpodobnost vzniku závažných havárií na
provozované kanalizační síti.
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Inovace v oblasti snižování ztrát vody
V roce 2009 dále pokračovala péče
o rozvoj a modernizaci pátrací techniky spolu se vzděláváním specialistů
pro diagnostiku sítě. Byla vytvořena
druhá samostatná skupina diagnostiky sítě s potřebným vybavením, což
umožnilo důslednou plošnou péči
o provozovanou vodovodní sít se zaměřením na provoz dálkovod, dále
na lokality městských částí Kralup
nad Vltavou, Mělníka a Neratovic.
Rovněž byla zahájena diagnostika
sítě i pro další partnerské subjekty a
obce.
Dle stanoveného plánu probíhala
montáž, výměna a opravy vodoměrů.
Celkem bylo vyměněno 8067 kusů
měřidel.
V roce 2009 pokračovalo ve vybraných distriktních pásmech osazování
regulačních ventilů. Prostřednictvím

těchto regulačních ventilů dochází
k optimálnímu snižování tlaků v lokalitě a tím ke snižování úniků pitné
vody. Za zmínku stojí komplikované osazení 2 ks regulačních ventilů
v Kralupech, které spolu s osazením
telemetrických stanic rozdělilo distribuční síť na další dálkově sledované oblasti. Rozdělování sítě do měřených distriktních pásem pokračovalo
tempem nastoleným v předešlých
letech. Tím je umožněno nepřetržité
monitorování vodovodní sítě pomocí
dispečerského vizualizačního programu a pravidelné zpracovávání získaných údajů o vývoji nočních průtoků
ve všech měřených lokalitách.
V problematických lokalitách se nadále s úspěchem osazovaly dočasné
bateriové telemetrické stanice. Úrovní ztrát ve vodovodní síti se SVAS na-

dále řadí mezi nejlepší vodárenské
společnosti v ČR.
Vzniklé poruchy na vodovodní či kanalizační síti jsou okamžitě po jejich
zjištění zaznamenány na centrálním
dispečinku a informace jsou obratem předány příslušným provozům
k řešení. Po prošetření je stanoven
postup a termín opravy se všemi
nutnými náležitostmi. Zapsáním
všech zjištěných atributů poruchy
a následného vyhodnocení příčin a
četnosti poruch je možné pružně reagovat na zhoršení stavu sítě v dané
lokalitě za určité období. Je zajištěna
okamžitá informovanost složek IZS,
zástupců municipalit a vedení společnosti o aktuálních odstávkách dodávky vody.
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Výroba a distribuce pitné vody
V roce 2009 společnost SVAS vyráběla a distribuovala pitnou vodu pro
cca 251 tisíc obyvatel Středočeského
kraje.

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

Voda k realizaci
[ m3 ]

Voda fakturovaná
[ m3 ]

Voda nefakturovaná
[ m3 ]

m3

objekt - zdroj
Mělnická Vrutice

11 452 312

Liběchovka

1 480 990

Klíčava

2 408 667

Stříbrník

515 199

ostatní zdroje

562 007

celková výroba

Hospodaření s vodou
SVAS

Výroba vody v roce 2009 (v m3)

% vody nefakturované
z vody k realizaci

16 419 175
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

2009

15 154 380

11 803 764

3 350 616

22,11%

2 202

Přes nepříznivé systémové změny
ve stanovení množství vody k realizaci byla udržena dlouhodobě vyrovnaná úroveň procenta vody nefakturované.
Pro vlastníka vodovodní sítě Vodárny

Kladno - Mělník, a.s. (dále VKM) je
pravidelně připravován návrh plánu
rekonstrukcí a investic ke zlepšení
stavu provozované sítě. Jedině společně s obnovou sítě je možné pokračovat v dobrém trendu hospoda-

ření s vodou i v dalších letech.
Nadále je propracováván systém
sledování jednotlivých bilančních
pásem přivaděčů a rozvodné sítě.
V roce 2009 bylo preventivně prověřeno celkem 484 km vodovodní sítě.

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 subjekty
konajícími práce v jejich blízkosti a
nerespektující vyjádření SVAS.

Díky používání kvalitních materiálu
při obnově a realizaci nových vodovodních řadů, zajištěných platnými
Technickými standardy společností
SVAS a VKM, dochází postupně k nápravě nejkritičtějších míst provozované sítě.

Poruchy
V roce 2009 bylo opraveno celkem
1215 poruch a havárií vodovodní sítě.
Z tohoto počtu bylo na vodovodních
řadech 587 tekoucích poruch a 51 netekoucích (nefunkční armatury apod.),
na přípojkách pak 549 poruch tekoucích a 28 netekoucích. Mimo to bylo odstraněno 513 poruch na vodoměrech.

25

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 2009
jak po trase distribuce (vodojemy,

přivaděče), tak u spotřebitelů. Množství vody s nevyhovujícím ukazatelem dodávané do sítě bylo nižší než
v roce 2008 a představovalo 0,13 %.
Množství vody s překročeným ukazatelem v síti bylo v podstatě stejné jako v roce 2008 a představovalo
2,07 % dodané vody.

Kvalita v oblasti zásobené vodou z ÚV
Klíčava je již poměrně stabilní. Kladně se projevuje především dávkování
inhibitoru koroze kovových potrubí,
přesto je s touto problematikou spojena většina ze všech nevyhovujících
vzorků.

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
vodovod

KSKM – Kladno

v roce 2009 po této stránce zajištěny
jednotlivé vodovody, ukazuje tabulka
níže.
Podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
ve znění vyhl. č. 187/2005 Sb. je zru-

počet vzorků

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

n
184

šena minimální požadovaná hodnota chloru 0,05 mg/l. To v praxi znamená, že u bakteriologicky nezávadných vzorků není vyžadována přítomnost zbytkového chloru.

průměrná hodnota Cl2

Biologicky a mikrob.
nevyhov. vzorky

%

mg/l

%

0

0,050

0

KSKM – ZV Lacinova

46

0

0,027

0

KSKM – Klíčava

158

0

0,150

0,88

KSKM – Liběchovka

43

0

0,044

0

KSKM – Měl.Vrutice

354

0

0,054

0

KSKM – Mělník

43

0

0,072

0

KSKM – Slanovod

56

0

0,061

0

KSKM – ZV Lidice

38

0

0,085

2,63

Lhotka

5

0

0,034

0

Mšeno

94

0

0,024

0

Řepín

6

0

0,030

0

Spomyšl

12

0

0,065

0

Vraňany

8

0

0,028

0

Vysoká Libeň

8

0

0,093

0

Zahájí

6

0

0,033

0
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Koncentrace dusičnanů ve zdrojích se v roce 2009 téměř nelišily od roku 2008. U malých zdrojů byly k hodnocení použity
i vzorky ze spotřebišť. Nadlimitní koncentrace NO3 u zdroje Spomyšl je povolena KHS Mělník.
Průměrné koncentrace dusičnanů ve zdrojích v letech 2005-2009 uvádí následující tabulka:
Zdroj

NO3 (mg/l)
2005

2006

2007

2008

2009

Hostouň

21,8

25,2

21,1

16,5

15,4

Hřebeč

31,6

27,6

22,2

19,0

22,6

Klíčava

3,8

3,0

3,9

1,7

3,8

Lhotka

16,9

16,2

16,4

18,5

16,2

Liběchovka

6,25

10,1

8,1

7,6

10,3

Mělnická Vrutice

14,1

12,5

13,2

12,4

12,5

5,0

4,7

5,7

6,7

6,3

Spomyšl

79,7

88,3

82,7

81,9

79,3

Stříbrník

5,9

5,8

6,8

6,9

6,4

17,5

19,3

18,0

14,5

13,5

--

2,6

5,1

4,8

5,2

Vysoká Libeň

25,9

17,4

15,6

13,4

10,9

Zahájí

17,9

20,4

20,1

19,5

18,6

Řepín

Velká Dobrá
Vraňany

Odvádění a čištění odpadních vod
V roce 2009 byla realizována optimalizační opatření (optimalizace dávkování polymerních/koagulačních
činidel, aeračních cyklů, kalového
hospodářství atp.) směřující ke zvýšení efektivity provozu ČOV a přečerpacích stanic odpadních vod.
Byla důsledně prováděna údržba a
opravy především technologických
celků s cílem eliminovat poruchy,
které by mohly mít dopad na kvalitu
čištěných odpadních vod.
Po dobrých zkušenostech i v roce

2009 bylo pokračováno v zajištění
přenosu hlavních veličin kanalizačních objektů na centrální dispečink.
Monitoring a preventivní údržba kanalizační sítě probíhala v dlouhodobě ustáleném rozsahu. Díky této preventivní činnosti byla zjištěna řada
nedostatků a počínajících poškození kanalizační sítě. Včasné zásahy
na těchto kritických místech snižují
objem oprav následujících havárií.
V souvislosti s monitoringem kanalizační sítě byla i nadále doplňována a

zpřesňována data systému GIS.
Postupně a především ve větších
aglomeracích (Kladno, Kralupy nad
Vltavou, Mělník atd.) byla upřednostňována sanace zjištěných kritických
úseků stok bezvýkopovými technologiemi. Díky měnícím se poměrům
mezi náklady vykopových a bezvýkopových technologií tak dochází
k úspoře provozních nákladů a zároveň snižování negativního dopadu
prováděných oprav na veřejnost.
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Poruchy
V roce 2009 bylo na kanalizační síti
odstraněno celkem 921 poruch a
havárií (z toho 498 na stokách a 423
na přípojkách). Poruchy stokové sítě
jsou způsobeny především jejím stářím a použitím méně kvalitních materiálů při její výstavbě v minulých

obdobích. Postupné zvyšování počtu
odstraněných poruch je způsobeno
především zvýšeným rozsahem prováděných kamerových revizí úseků
stokové sítě, což následně snižuje riziko výskytu závažných havárií.

Množství vyčištěné odpadní vody
v roce 2009 v m3
ČOV Mělník

1 075 904

ČOV Vrapice (Kladno)

4 276 760

ČOV Kralupy

3 183 727

ostatní provozované
ČOV

3 472 707

CELKEM

12 009 098

Vývoj znečištění a účinnost čištění na ČOV
položka

2004

2005

2006

2007

2008

2009

znečištění přitékající v t BSK5/rok

2969

2824

3486

3277

3394

3547

znečištění vypouštěné v t BSK5/rok

59,6

51

57

62

60

59

98

98,2

98,4

98,1

98,2

98,3

účinnost čištění v %
položka

2004

2005

2006

2007

2008

2009

znečištění přitékající v t CHSKCr/rok

7017

6971

8282

7662

7315

7990

znečištění vypouštěné v t CHSKCr/rok

486

446

434

403

427

406

účinnost čištění v %

93,1

93,6

94,8

94,7

94,2

94,9

položka

2004

2005

2006

2007

2008

2009

znečištění přitékající v t NL/rok

3012

3398

3650

2997

3290

3070

znečištění vypouštěné v t NL/rok

127

100

85

75

79

77

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

Čištění odpadních vod probíhalo po celý rok 2009 bez
výraznějších problémů. Počet překročených vzorků na
odtocích z ČOV byl v rámci povolených nařízením vlády
č. 61/2003 Sb. ČOV Mělník funguje vzhledem k systému
řízení pomocí on-line sond pro měření koncentrací amoniakálního a dusičnanového dusíku dobře. Vyhodnocení
tohoto řízení však prokázalo nedostatečnou oxygenační

kapacitu při špičkovém zatížení ČOV (ve shodě s projektem pro druhou etapu rekonstrukce ČOV). ČOV Vrapice
plní povolení k vypouštění OV pouze díky výjimce do doby
ukončení rekonstrukce.
Kvalita a účinnost čištění odpadních vod je stále velmi vysoká, rok 2009 je srovnatelný s rokem 2008 ve všech sledovaných ukazatelích.
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ISO
Rok 2009 byl pro SVAS důležitým
mezníkem v oblasti ISO. Podařilo se
zavést nový systém řízení environmentálního managementu dle ČSN
EN ISO 14001:2005, proběhl i recertifikační audit již získaných certifikátů
dle systémů ČSN EN ISO 9001:2009
– management jakosti a ČSN OHSAS
18001:2008 – řízení bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci. Jelikož je nastavení těchto systémů a jejich vedení trvale na velmi dobré úrovni, spočívala příprava na jejich recertifikaci
spíše v začlenění oblasti životního
prostředí do již existující dokumentace těchto systémů.
Díky úspěšnému absolvování výše
uvedených auditů se stala společ-

nost SVAS držitelem certifikátů
všech tří systémů. V rámci neustálého zlepšování je naší trvalou snahou
vést a udržovat tyto systémy tak, aby
reagovaly na potřeby řízení v daných
oblastech a aby jejich využívání nebylo administrativní zátěží ale naopak sloužilo k zefektivnění činností a
k optimalizaci všech procesů.

Program zvyšování hodnoty
Cílem a smyslem programu zvyšování hodnoty je vytvoření systému,
který 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. Program zvyšování hodnoty tak přispívá k plnění plánovaných
úkolů v souladu se strategickými plány společnosti.
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Finanční část
Finanční situace společnosti
Finanční situace společnosti v roce 2009 byla zcela stabilní, společnost byla likvidní a schopna v řádných termínech plnit
veškeré své závazky.
Společnost vykázala k 31. 12. 2009 hospodářský výsledek po zdanění 65 234 tis. Kč při výkonech 788 207 tis. Kč.

Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni
V období od 31. 12. 2009 až do dnešního dne – 24. 3. 2010 – nedošlo v organizaci Středočeské vodárny, a.s. k žádným významným skutečnostem, které by mohly ovlivnit účetní závěrku roku 2009.

Rozvaha
AKTIVA ( v tis. Kč)
Aktiva celkem

2008

2009

331 707

367 663

0

0

58 997

78 835

7 731

6 391

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

29 316

31 051

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

21 950

41 393

C.

Oběžná aktiva

230 368

236 523

C.I.

Zásoby

5 199

5 443

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

673

673

C.III.

Krátkodobé pohledávky

223 729

229 589

C.IV.

Finanční majetek

767

818

D.

Časové rozlišení

42 342

52 305

PASIVA ( v tis. Kč)

2008

2009

Pasiva celkem

331 707

367 663

A.

Vlastní kapitál

99 713

135 697

A.I.

Základní kapitál

1 000

1 000

A.II.

Kapitálové fondy

0

0

A.III.

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

200

200

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

44 372

69 263

A.V.

Hospodářský výsledek běžného úč. období

54 141

65 234

B.

Cizí zdroje

229 033

230 740

B.I.

Rezervy

3 337

3 499

B.II.

Dlouhodobé závazky

1 526

1 134

B.III.

Krátkodobé závazky

119 170

136 107

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

105 000

90 000

C.

Časové rozlišení

2 961

1 226
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Výkaz zisků a ztráty
( v tis. Kč)

2008

2009

II.

Výkony

765 695

788 207

B.

Výkonová spotřeba

489 654

492 223

x

Přidaná hodnota

276 041

295 984

C.

Osobní náklady

159 313

166 134

D.

Daně a poplatky

31 551

32 307

E.

Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku

13 594

11 300

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

9 945

7 560

F.

Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a mater.

5 492

6 362

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek provoz

3 046

1 541

IV.

Ostatní provozní výnosy

2 548

2 449

H.

Ostatní provozní náklady

1 450

1 977

#

Provozní výsledek hospodaření

74 088

86 372

X.

Výnosové úroky

381

106

N.

Nákladové úroky

5 558

2 879

XI.

Ostatní finanční výnosy

40

144

O.

Ostatní finanční náklady

2 865

3 689

#

Finanční výsledek hospodaření

-6 963

-4 182

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

12 984

16 956

Q.1.

Splatná

13 582

17 348

-598

-392

54 141

65 234

67 125

82 190

2.
###

Odložená
Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění

#### Výsledek hospodaření před zdaněním
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VÝROK AUDITORA
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VÝROK AUDITORA
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Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti
Středočeské vodárny, a.s. za rok 2009
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 2009.
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 čin-

nosti společnosti žádné pochybení
nebo nedostatky.
Dozorčí rada pracovala k 31. 12.
2009 v následujícím složení:
Ing. Dan Jiránek, předseda dozorčí rady
Ing. Ivana Řápková, 1. místopředsedkyně dozorčí rady
PaedDr. Zdeněk Koudelka, 2. místopředseda dozorčí rady
Philippe Guitard, člen dozorčí rady
Hana Moudrá, členka dozorčí rady
František Kyllar, člen dozorčí rady
Ing. Marie Večeřová, členka dozorčí rady
Jiřina Provalilová, členka dozorčí rady
František Vaňura, člen dozorčí rady
Dozorčí rada přezkoumala roční
účetní závěrku pro rok 2009 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 2009, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2009 v souladu se zákonem
o účetnictví a příslušnými předpisy
České republiky.
Dozorčí rada souhlasila s návrhem
představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2009.
V Kladně, duben 2010

za dozorčí radu
Ing. Dan Jiránek
předseda dozorčí rady
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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: 312 812 108-109
E-mail:
dispečink@svas.cz
Internet:

www.svas.cz

