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Základní
údaje

OBCHODNÍ JMÉNO:
Středočeské vodárny, a.s.
DATUM VZNIKU:
22. 8. 2000
VZNIK:
Společnost vznikla zápisem do obchodního
rejstříku dnem 22. 8. 2000.
PRÁVNÍ FORMA:
Akciová společnost
SÍDLO SPOLEČNOSTI:
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:
26196620
DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:
CZ26196620
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6699.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:
1 000 000 Kč

AKCIONÁŘI:
Veolia Voda, S.A.
Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s.
Severočeská vodárenská
společnost, a.s.

34 %
32 %
34 %

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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Statutární orgány společnosti
k 31. 12. 2014

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Martin Bernard
Ing. Rostislav Čáp
Ing. David Votava
Ing. Jakub Hanzl
Etienne Petit
Ing. Aleš Neruda
Ing. Jan Řeřicha

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

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

předseda dozorčí rady
místopředsedkyně dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
členka dozorčí rady
členka dozorčí rady
členka dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Jakub Hanzl
Ing. Jiří Šolc
Ing. Lucie Králová
Bc. Pavel Pobříslo
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generální ředitel
manažer úseku strategie
finanční ředitelka
provozní ředitel

Klíčové
údaje

OBRAT SPOLEČNOSTI:

989 874 mil. Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

POČET ZAMĚSTNANCŮ:

VÝROBA VODY:

ZTRÁTY VODY:

74 808 mil. Kč

353

15 170 tis. m

3

2 517 tis. m

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ VODY:

3

12 552 tis. m

POČET HAVÁRIÍ NA VODOVODNÍCH ŘADECH:

3

1 233

POČET HAVÁRIÍ NA KANALIZAČNÍCH ŘADECH:

2 131

POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL PITNOU VODOU:

DÉLKA VODOVODNÍCH ŘADŮ:

POČET PŘÍPOJEK:

285 tis.

2 464 km

71 304

POČET PROVOZOVANÝCH ÚPRAVEN PITNÉ VODY:

2

POČET OBYVATEL NAPOJENÝCH NA KANALIZACI:

187 tis.

DÉLKA KANALIZAČNÍCH ŘADŮ:

892 km

POČET KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK:

29 871

POČET PROVOZOVANÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD:

44
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Editorial
předsedy představenstva
Vážené dámy, vážení pánové,
vážení zákazníci, vážení akcionáři,
společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) prokázala v době probíhající hospodářské krize stabilitu a dokázala splnit svoje závazky
nejen vůči svým partnerům z municipalit, ale i svým zákazníkům.
V loňském roce společnost dokončila rozsáhlou optimalizaci a výsledky hospodaření za uplynulý rok ukázaly, že pracovníci SVAS zvládli
v náročné situaci splnit stanovené úkoly daného roku s pozitivním
výsledkem a stanovený hospodářský plán společnosti byl splněn.
Za velmi důležitou považuji spolupráci s vlastnickou společností
Vodárny Kladno – Mělník, a.s., jak v oblasti plánování a realizaci
investic tak i v oblasti provozní. Pozitivně se spolupráce projevila
při realizaci několika důležitých investičních akcích, jako jsou např.
postupná obnova objektů na nadregionálním přivaděči KSKM,
rozsáhlá obnova vodovodní sítě v Mělníku a Kladně. Není podceňována ani spolupráce s municipalitami. Výsledkem dobře nastavené
spolupráce je vznik nové naučné stezky v okolí města Mšena
a zájem radnice pokračovat na jejím rozšíření.
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 pracovníci se zúčastňují pravidelných
školení, která neustále zvyšují jejich profesní připravenost. To, že
jsou pracovníci připraveni nabyté zkušenosti využít v praxi, se
projevuje zejména v provozní oblasti. Jednoduchá situace nebyla
ani v oblasti stavomontážních činností, kdy přetrvává situace, kdy
je obtížnější získávání zakázek. I přes tento fakt bylo dosaženo
vynikajících výsledků.
Tento rok společnost pokračovala v již v nastaveném projektu
rozšiřování služeb s cílem zajistit maximální komplexnost poskytovaných služeb.
V zákaznické oblasti přetrvává spokojenost s poskytovanými službami, což vyplývá z pravidelného průzkumu spokojenosti zákazníků. Společnost neustále rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb.
V tomto roce byly spuštěny dvě nové mobilní aplikace Moje voda,
které jsou určeny majitelům chytrých telefonů s iOS nebo Android
OS. Pokračuje znovuobnovená a mezi zákazníky oblíbená platba
faktur za vodné a stočné prostřednictvím terminálů společnosti
Sazka. V oblasti komunikace se zákazníky se velmi osvědčuje služba
SMS Info, která přináší nejen důležité informace o plánovaných odstávkách a aktuálních havárií, ale i informace o aktuálních odečtech
spotřeby vody v dané lokalitě s kontakty na příslušného odečítače.
O vysoké úrovni poskytovaných služeb svědčí i fakt, že společnost
získala servis v dalších obcích na Kladensku – například Jarpice,
Šlapanice. Rovněž průmysloví klienti využívali služeb SVAS ve zvýšené míře. Úspěšně pokračuje dobrá spolupráce se společností Alpiq.
K významným změnám dochází i v provozní a ekonomické oblasti.
Byl realizován systém Evidence provozních událostí (EPU), který
umožňuje vedoucím i terénním pracovníkům on-line přístup na
mapové podklady a evidenci havárií a provozních událostí. Zavádí
se i nový controlingový systém v účetnictví.
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V oblasti ISO se podařilo v loňském roce úspěšně absolvovat dozorový audit celé společnosti. Výsledek potvrdil, že společnost splňuje
podmínky a kritéria podle specifikace ČSN EN ISO 14001:2005
- environmentální management, ČSN EN ISO 9001:2009 – management jakosti a ČSN OHSAS 18001:2008 – řízení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Cíle jakosti, BOZP a životního prostředí,
stanovené na rok 2014, se podařilo splnit. Z důvodu zvyšování bezpečnosti práce a minimalizování rizik, která by mohla vést ke vzniku
úrazu, bylo zavedeno a probíhá sledování a evidence tzv. „skoronehod“. Ve společnosti SVAS byl naposledy registrovaný pracovní úraz
v roce 2008. Účinnost systému BOZP je velmi vysoká.
Společnost SVAS prokazuje svoji sociální zodpovědnost prostřednictvím svých aktivit, např. v oblasti firemního dobrovolnictví. Chopily se
tak příležitosti nejen pomáhat penězi, jak se již stává zvykem, ale
i prací svých zaměstnanců. Např. Okrašlovacímu spolku pro Mšeno
a okolí pomohli vodáci ze Mšena s rekonstrukcí lesního divadla v Debři,
Speciální MŠ a ZŠ Slunce na Stochově uklidili zahradu. Dobrovolnická
činnost zaměstnanců Středočeských vodáren v místě svého působení
pomáhá nejen rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi vodárnou a místními neziskovými organizacemi, ale napomáhá i k rozšíření povědomí, že vodárny nejsou jenom organizací, která se zabývá pouze svojí
základní činností, a to je vodou ve všech podobách.
Nabídnout pomocnou ruku těm, kteří jí nejvíce potřebují, není cizí
pro zaměstnance SVAS. Ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia
získávají finanční podporu v rámci Minigrantů na projekty, o jehož
potřebnosti a důvěryhodnosti jsou přesvědčeni. To, že zaměstnanci
nejsou lhostejni k nepříznivým osudům svých spolupracovníkům,
se ukázalo v solidaritě s nemocnou neteří zaměstnankyně SVAS,
která se projevila sbírkou plastových víček z PET lahví na rehabilitační pobyt. Díky výzvě zaměstnancům SVAS v médiích vzniklo více
než dvacet sběrných míst nejen na Kladně, ale i např. v Praze
a Kutné Hoře.
Společnost se chová ekologicky. Její zaměstnanci se řídí ekologickým kodexem. Ekologicky se snažíme chovat i k našim zákazníkům,
když faktury rozesíláme e-mailem v PDF formě. Zákazník si je může
uchovat či vytisknout podle své potřeby. Zaměstnanci se snaží
vychovávat mladou generaci k ekologickému cítění prostřednictvím
různých vzdělávacích aktivit. SVAS rovněž podporuje zvýšení druhové rozmanitosti fauny (biodiverzitu) vytipováním objektů, kde lze
vytvářet podmínky pro potřeby volně žijících živočichů.
Ani v loňském roce se nezapomíná na školní mládež a jejich vzdělávání. Je důležité podchytit jejich zájem o nové informace a vzbudit
v nich touhu něco dokázat. To vše lze postihnout prostřednictvím
soutěží, výukových programů. Školní mládež také velmi oceňuje
exkurze na vybraných vodohospodářských zařízeních.
Přeji všem zaměstnancům spol. SVAS, aby zvládli splnit stanovené
úkoly s pozitivním výsledkem, a našim zákazníkům chci poděkovat
za spolupráci a věřím, že budou i nadále spokojeni se službami naší
společnosti.

Ing. Martin Bernard
předseda představenstva

Organizační struktura

Generální ředitel

Finanční ředitel

Provozní ředitel

Manažer úseku
strategie

Manažer útvaru
generálního ředitele /
tisková mluvčí /
vodohospodář

Útvar finanční

Provoz Dálkovod

Sekretariát

Útvar ekonomický

Provoz Vodovod

Referát systému
řízení jakosti

Útvar obchodu
a odbytu

Provoz Kanalizace

Personální útvar

Úsek BOZP

Útvar projekce

Útvar MTZ

Útvar podpůrných
činností

Útvar IT

Útvar GIS

Útvar technického
vyjadřování
Útvar laboratoří
pitných a odpadních
vod

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Hlavní činnosti
Středočeské vodárny, a.s. jsou provozovatelem vodovodů
a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází
na území okresů Kladno, Mělník, části Prahy východ
a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost
se zabývá výrobou a distribucí pitné vody a odváděním
a čištěním odpadních vod.
SVAS poskytuje vedle své hlavní činnosti i další služby
související s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu. Jde například o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, atd. Řadu služeb nabízí společnost
i svým koncovým zákazníkům (majitelům objektů), například průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy,
realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace,
ucpávky a další.
Jako člen Veolia je rovněž součástí mezinárodní společnosti, která v celosvětovém měřítku zaujímá vedoucí postavení
v oboru vodárenství. Svojí činností tak společnost přímo
ovlivňuje zdraví a úroveň života obyvatelstva a životního prostředí, proto staví kvalitu svého produktu - pitné
a odpadní vody a ochranu životního prostředí mezi svoje
priority.
Veškerá činnost pracovníků SVAS směřuje k plnému uspokojování potřeb našich zákazníků, k ochraně životního prostředí při všech činnostech společnosti a k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vlastních zaměstnanců
i všech ostatních osob pracujících nebo přicházejících
do styku s provozovanou infrastrukturou.

Mezi hlavní činnosti společnosti patří:
» Získávání, úprava a dálkový přenos pitné vody
» Distribuce pitné vody
» Odvádění a čištění odpadních vod
» Projekční činnost
» Stavební činnost
» Provádění rozborů pitných a odpadních vod
» Uzavírání, změny a ukončování smluv na odběr pitné
vody a na odvádění a čištění odpadních vod

» Nakládání s odpady včetně nebezpečných
» Maloobchod a velkoobchod s materiálem

Inovace

pro vodohospodářské stavby

» Lesní hospodářství a těžba dřeva

Naše služby
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Vedení společnosti přistoupilo k vybudování integrovaného systému řízení ve společnosti podle ČSN EN
ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS
18001:2008, udržuje ho a zlepšuje tak, aby se společnost prosadila jakostí svých služeb a jejich spolehlivostí
při minimalizaci rizik pro životní prostředí a rizik, kterým jsou vystaveni vlastní zaměstnanci i jiné osoby
v areálech nebo akcích společnosti. K tomu soustavně
vychovává všechny pracovníky podílející se na fungování systému a zdůrazňuje přitom nutnost správně rozpoznat požadavky zákazníků a plnit je v souladu s platnými zákony a ostatními právními předpisy a vzájemnými
dohodami při dodržování platných externích i interních
předpisů k zajištění ochrany životního prostředí a BOZP
a PO. Vedení společnosti vytvořilo politiku jakosti,
ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, stanovuje cíle integrovaného systému

a fungování systému prověřuje pomocí interních auditů. Dosahované výsledky procesů a jejich spolehlivost
a spokojenost zákazníků měří a sleduje stejně jako environmentální profil a výkonnost vzhledem k BOZP
a PO a získané výsledky analyzuje s cílem zlepšovat celý
systém a co nejlépe uspokojovat požadavky zákazníků
při minimalizaci dopadů na životní prostředí a úrazů
a vzniku chorob z povolání vlastních zaměstnanců.
O stavu systému vedení diskutuje se zaměstnanci
a jejich zástupci a systém přezkoumává na poradě
vedení společnosti. Výsledkem porad jsou rozhodnutí
vedoucí k zvyšování spokojenosti zákazníka, zlepšování výrobků a procesů, snižování rizik a k uvolňování
potřebných zdrojů pro řádné fungování a zlepšování
systému. Politika společnosti vychází z hodnot Veolia
- přístup k zákazníkovi, zodpovědnost, inovace, výkonnost, solidarita, péče o zaměstnance.

Solidarita
Zákazníci
Odpovědnost
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NAŠE SLUŽBY
Výroba vody
V roce 2014 pokračoval trend poklesu objemu výroby vody, celkem
o 39 tis. m3, což je pokles o 0,26 % proti minulému roku. Na tomto
poklesu výroby se opět podílelo snížení objemu vody nefakturované, především v oblasti ztrát vody a navázalo na příznivý trend
tohoto ukazatele. Celkově voda nefakturovaná poklesla
o 59 tis. m3, což činí snížení o 2,14 % jejího objemu.

PITNÁ VODA
Délka vodovodní sítě

km

2 464

Počet vodovodních přípojek

počet

71 304

Délka vodovodních přípojek

km

713

počet

91

Počet zásobovaných obyvatel

počet

285 303

Voda vyrobená

tis. m3

15 170

3

14 563

3

11 888

3

8 129

3

3 759

Voda nefakturovaná

3

tis. m

2 675

Voda pro vlastní potřebu

tis. m3

152

3

6

Ztráty vody v trubní síti

3

tis. m

2 517

Celkový počet měřidel

počet

69 444

l/obyv./den

78

Počet vodojemů

Voda k realizaci

tis. m

Voda fakturovaná

tis. m

z toho domácnosti

tis. m

z toho ostatní

tis. m

Ostatní voda nefakturovaná

Specifická spotřeba pitné vody

tis. m
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2 569

2013

2014

15 646

15 555

15 209

15 170

Ztráty vody

15 513

Voda nefakturovaná

2 517

2 675
2012

2 734
4

2 834
2011

2 681

2 260

2 683

2010

Vývoj vody vyrobené (v tis. m3)

16 419

2009

2 923
92 3

3 035

3 351

2 449

Vývoj vody nefakturované a ztrát vody (v tis. m3)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Odpadní voda
U odpadní vody došlo k mírnému nárůstu fakturace, meziročně však významně poklesl objem čištěných odpadních vod o 1 918 tis. m3, což je 13,26 %
z jejího objemu. Důvodem je významně nižší podíl balastních, zejména
srážkových vod. Rok 2014 byl srážkově podnormální, naopak rok 2013 spíše
nadprůměrný.
ODPADNÍ VODA
Délka kanalizační sítě

km

892

Počet kanalizačních přípojek

počet

29 871

Délka kanalizačních přípojek

km

299

Počet čerpacích stanic

počet

129

Počet čistíren odpadních vod

počet

44

Počet obyvatel napojených na kanalizaci

počet

187 027

Počet obyvatel napojených na ČOV

počet

166 529

Množství čištěných odpadních vod

3

12 552

t suš

2 557

3

8 259

tis. m

Množství produkovaných kalů
Odpadní voda fakturovaná

tis. m

2009

2010

2011

Čištěná odpadní voda

2012

2013

8 259

12 552
2

8 240

14 470
0

8 211

13 608
8

8 298

14 138
8

7 529

13 3
315
15
5

7 718

12 011
11
1

Odvádění a čištění odpadních vod (v tis. m3)

2014

Voda odapdní
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Poruchovost
Poruchovost na vodovodních řadech v roce 2014 má mírně klesající
tendenci, na kanalizační síti je naopak rostoucí tendence. Extrémní
meziroční nárůst poruch na kanalizační síti jsme zaznamenali v roce
2013, tento nárůst byl způsoben negativním působením povodní na
kanalizační potrubí v roce 2013 a v neposlední řadě i zavedením podrobnější evidence poruch na podtlakových kanalizacích.
Díky pokračujícímu používání kvalitních materiálů při obnově a
realizaci nových vodovodních řadů, zajištěných platnými Technickými
standardy společností SVAS a VKM, postupně dochází k nápravě nejkritičtějších míst provozované sítě.
V roce 2014 probíhala preventivní údržba a monitoring kanalizační
sítě v dlouhodobě ustáleném rozsahu. V roce 2014 bylo zrevidováno
přes 5 % délky kanalizační sítě, bylo vyčištěno téměř 10 % kanalizační
sítě. Údaje z monitoringu jsou od roku 2010 nově ukládány i do systému GIS formou protokolů.
V září 2014 bylo zakoupeno kamerové vozidlo s kamerovým systémem CAMBOSS. Toto vozidlo
jsme ihned naplno zapojili do provádění kamerových revizí kanalizačních sítí. V případě zjištění
problému na stokové síti při kamerové revizi jsme přistoupili dále k doplňkové metodě georadarového průzkumu, který nám upřesnil rozsah poškození stokové sítě.

2011
Havárie na vod. síti

12

2012

2013

Havárie na kanal. síti

1 336

670

1 661

832

1 059

854

837

2010

709

68
682

2009

817

63
638
38

498

Havárie (poruchy) vodovodní a kanalizační sítě

2014

Kontrola kvality vody
Kvalita pitné vody je sledována v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah
a četnost kontrol pitné vody. Dále pak probíhá kontrola v souladu s vyhláškou
č. 428/2001 Sb., v platném znění. Distribuční síť byla kontrolována v průběhu roku
2014 jak po trase distribuce (vodojemy, přivaděče), tak i u koncových spotřebitelů.
Do sítě byla v roce 2014 ze zdrojů VKM a Vodohospodářského sdružení obcí Slánské
oblasti (VSOSO) dodávána voda, která plně splňovala hygienické limity. Výjimku tvořilo minimum vody z ÚV Klíčava s mírně překročenou koncentrací CHSK a občasné
drobné překročení povolené koncentrace síranů z úpravny vody Studeněves. Po celý
rok 2014 se musel na ÚV Klíčava dávkovat manganistan draselný s ohledem na zvýšené koncentrace manganu v surové vodě. To funguje spolehlivě a limit pro pitnou
vodu je plněn. Po povodni z roku 2013 došlo k významnému
zhoršení kvality surové vody a také chování vody v nádrži. Koncentrace CHSK v surové vodě byla oproti normálu
cca 2,5x vyšší než je obvyklé. V roce 2014 koncentrace CHSK
v surové vodě klesala téměř k hodnotám z předchozího období. Bohužel nebylo možno adekvátně snížit dávky koagulantu,
protože se voda hůře upravovala. Z dvaceti tří tisíc analýz
provedených na zdrojích a v distribuční síti jich bylo 99,77 %
vyhovujících. Většina nevyhovujících analýz byla opět v ukazateli železo (Fe) v oblasti zásobené Klíčavskou vodou. Kladně se
stále projevuje především dávkování inhibitoru koroze kovových potrubí.
V oblastech blízko úpravny jsou již koncentrace železa trvale
v normě, k překročení dochází v koncových oblastech
a i tam průměrná koncentrace železa klesá. V roce 2014 již nedošlo k překročení limitů pro Fe na přivaděčích, ale pouze v síti.
Nadlimitní koncentrace rozpadových produktů legálně (a donedávna legálně) používaných pesticidů (hlavně metazachlor
ESA) se v surové vodě v podstatě neměnily. Z tohoto důvodu je
stále a trvale dávkováno práškové aktivní uhlí.
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Hygienické zabezpečení pitné vody
Hygienické zabezpečení pitné vody je zajišťováno chlorací ve formě plynného chloru
nebo chlornanu sodného. Na úpravně vody Klíčava je vyrobená voda dezinfikována
chloraminací.
Podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky 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.
Kvalita pitné vody vykazuje zlepšující se trend, což dokládají následující grafy.

2012

2013

0
0,15

0
0,27

2011

0
0,20

2010

0
0,44

0,14
0

% nevyhovujících mikrobiologických analýz

2014

14

0
0,38

0,26

2011

0
0,33

2010

0
0,61

0
0,33

% nevyhovujících chemických analýz

2012

2013

2014

Odpady
V loňském roce jsme se převážně zaměřili na zefektivnění
zpracování kalů tak, že na malých ČOV plně využíváme gravitace při zahuštění kalů v kalojemech. Tento proces nám
pomáhá snižovat náklady na přepravu kalů. Dále se nám
podařilo ve spolupráci s vlastníkem infrastruktury provést
obnovu zařízení pro zahuštění kalu na ČOV Mělník tak, že
původní zahušťovací odstředivka byla nahrazena zahušťovacím sítem. Tato obměna nám přinesla energetické úspory
v procesu zpracování kalů a zkapacitnění kalové koncovky.
Pokračoval příjem odpadů cizích původců na ČOV Vrapice,
Kralupy nad Vltavou a Mělník, který umožňuje na čistírnách
likvidovat odpady, jež by jinak zatěžovaly životní prostředí
skládkováním nebo neodbornou likvidací. Za rok 2014 bylo
odebráno od cizích původců k využití přes 7 974 tun odpadů. Kromě kalů z ČOV od jiných producentů byly i nadále
likvidovány kapalné odpady - kaly z biologického čištění
průmyslových OV, dále pak tuky, odpady ze septiků
a žump, odpad z čištění kanalizace a suroviny nevhodné
ke zpracování, které jsou využívány ve vyhnívací nádrži ČOV
Kralupy nad Vltavou a ČOV Kladno - Vrapice.
V roce 2014 pokračovala spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT), která opět probíhala nejen v oblasti pitné vody, kde byla zaměřena
na oblast mikro a hydrobiologie při dopravě vody (Doc.
Říhová), ale také v oblasti čištění odpadních vod, na projek-

tech týkajících se populační dynamiky aktivovaného kalu
(Prof. Wanner).
Dále pokračovala i spolupráce se Zemědělskou Univerzitou
v Praze (Ing. Švehla), zaměřená především na zkoušení nově
vyvíjeného procesu nitri a denitritace kalové vody z anaerobního vyhnívání. Tento proces by měl přispět jednak
ke stabilizaci procesů biologického čištění a zároveň ke snížení nákladů na elektrickou energii a případných nákladů
na externí substrát dávkovaný pro udržení žádané
koncentrace celkového dusíku na odtoku z ČOV.
Na ÚV Klíčava proběhla koncem roku výmalba menších
prostor mezi halou koagulace a filtrace speciálním fotoaktivním materiálem, který by měl zamezit růstu řas a plísní.
Nátěr byl vyvinut v Centru organické chemie a jedná se
o jednu z prvních aplikací ve vodárenství.
V neposlední řadě se v současné době pracuje na vývoji
nového způsobu automatického řízení malých a středních
ČOV, u kterého se předpokládá jeho postupná aplikace
na jednotlivé ČOV v rámci působnosti vlastníka. Nový
systém automatizace by měl výrazným způsobem přispět
nejenom k optimalizaci nákladů na elektrickou energii, ale
především ke zlepšení kvality vyčištěné vody a ke zlepšení
prevence havarijních stavů způsobených rázovým přetížením ČOV.
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Aktivity v oblasti ochrany
životního prostředí
V roce 2014 pokračovalo systematické vyhodnocování provozu
jednotlivých ČOV za účelem snížení spotřeby elektrické energie
za předpokladu udržení anebo vylepšení účinnosti čištění. Celkem
bylo od počátku vyhodnocování optimalizováno zcela anebo částečně již 10 objektů (z toho 7 ČOV a 3 PSOV) s tím, že odhadovaná
úspora elektrické energie činila v roce 2014 cca 135 MWh.
V souvislosti se systematických vyhodnocováním ČOV a snahou
o snížení spotřeby elektrické energie, tj. negativních dopadů
na životní prostředí, pokračovala obnova strojního vybavení ČOV
za energeticky méně náročné, v případě aeračních elementů pak
za nové, které mají výrazně vyšší účinnost přestupu kyslíku a díky
tomu menší nároky na počet motohodin dmychadel jako největšího spotřebiče elektrické energie na ČOV. Částečná anebo úplná
obnova aeračních elementů za nové proběhla u ČOV Svárov, Horní
Počaply, Uhy a Kamenný Most. In-situ čištění aeračních elementů
aplikací roztoku kyseliny octové do rozvodů vzduchu za účelem snížení odporu na elementech,
tj. snížení spotřeby elektrické energie, pak bylo provedeno na ČOV Olovnice, Kralupy nad Vltavou
a Odolena Voda.
V roce 2014 se pokračovalo s aplikací roztoku síranu železitého do kanalizace v místech zvýšeného
vývinu sulfanu, což opět významnou měrou přispělo ke snížení emisí tohoto jedovatého plynu
a zdravotních rizik pro obyvatelstvo.

Inženýrsko - projektová činnost
V uplynulém roce i nadále pokračovala spolupráce se společností Vodárny Kladno - Mělník, Severočeskými vodovody a kanalizacemi, městy a obcemi v regionu působnosti společnosti, ale i se
soukromými subjekty. V roce 2014 bylo vypracováno více než šedesát projektových dokumentací
na vodohospodářské stavby a více jak sto padesát projektů na vodovodní a kanalizační přípojky.
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INOVACE
Geograﬁcko - informační systém
(GIS)
Prohlížeč iGIS.net byl v roce 2014 rozšířen o možnost lokalizace místa dle adres. Lokalizace je možné provézt zvolením obce, části obce, ulice, čísla parcelního, stavebního pozemku nebo čísla popisného. Databáze GIS byla v rámci této
funkcionality rozšířena o externí databázi RÚIAN - Registr územní identifikace
adres a nemovitostí. Výhoda tohoto řešení spočívá v rychlé lokalizaci místa
na mapě dle požadovaných údajů adresy. K vyhledání mnohdy stačí zvolit pouze jeden z popisných údajů – např. číslo popisné či parcelní. Externí databáze
se stále rozvíjí, je aktualizovaná a udržovaná externím správcem. Odpadá tím
pracná a nákladná agenda s udržováním databáze v použitelném a aktuálním
stavu. Další výhodou je možnost grafického zobrazení hranic katastrálních území, obcí, částí obcí a dotazovaných parcel. Toto přináší další užitnou hodnotu
mapových podkladů. Prostorovými dotazy je následně možné v systému GIS
provézt například filtr pro sítě nacházející se uvnitř konkrétního KÚ či obce,
parcely. Jednoduchým způsobem je možné prostřednictvím
ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální) získat i online
informace o vlastníkovi parcely prostřednictvím prohlížeče
iGIS.net.

Nasazení WMS
(webové mapové služby) v GIS
Jedná se o nadstavbu GIS, která slouží k zobrazení mapových
podkladů prostřednictvím webových aplikací. WMS využíváme jako moderní způsob zprostředkování zákresu sítí pro
vybrané interní i externí uživatele. Rozsah území a množství
detailů zobrazované sítě lze redukovat na základě konkrétních požadavků. WMS služby respektují změny, které jsou
provedeny v GIS. Zobrazení vodovodních a kanalizačních sítí je
tak, v daném nastavení pro uživatele, stále aktuální.

Zobrazení sítí RWE
Na základě smlouvy o poskytování údajů mezi RWE a SVAS došlo k oboustrannému zpřístupnění
orientačních průběhů sítí prostřednictvím WMS (webové mapové služby). Pracovníci SVAS tak mají
k dispozici zákresy sítí RWE online k nahlédnutí v prohlížeči iGIS.net. Stejně tak tomu je i v případě
RWE, kde prostřednictvím WMS mohou zobrazovat průběhy sítí SVAS. V důsledku naplnění smlouvy
mezi SVAS a RWE za využití technologie WMS, tak dochází k zefektivnění práce při získávání podkladů o průběhu sítí RWE. Toto se zejména využívá před zahájením výkopových prací v terénu.
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Realizace projektu EPU
(evidence provozních událostí)
V průběhu roku 2014 došlo v rámci projektu EPU k nasazení mobilních aplikací GIS současně s propojením na systém TIS.
EPU umožňuje sledovat online stav provozních událostí na síti.
Toto řešení přineslo ulehčení a zefektivnění práce pracovníků
v terénu a následně i část rutinní práce technika v kanceláři. Další
výhodou daného řešení bylo sjednocení mobilních zařízení provozních pracovníků s možností následného nasazení dalších aplikací
(ZIS, Pošta, Modul Dispečink), které využívají provozní pracovníci.

Inovace v oblasti snižování ztrát vody
V oblasti hardwarového vybavení došlo k nákupu nového rozšiřujícího setu k online
korelátoru, který zvyšuje přesnost lokalizace hledané poruchy. Jedná se o novou
metodu pracující na principu odečítání šumu přímo z vodního sloupce. Na stejném
principu funguje i nově pořízený offline korelátor, který dokáže prodloužit monitorovanou vzdálenost až na stovky metrů.
Pracovníky střediska Dispečink bylo přepracováno zobrazení kanalizačních mimik
ve vizualizačním softwaru. Tato změna příznivě ovlivňuje přehlednost kanalizačních
systému a zvyšuje kvalitu a rychlost reakce na alarmní situace.
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Inovace v oblasti výroby a distribuce vody
Z hlediska náročnosti úpravy
povrchové vody na ÚV Klíčava
by se dala situace v roce 2014
označit za stabilizovanou
s mírně se zhoršujícím efektem
z hlediska dávkování některých
chemických látek. Vzhledem
k nepříznivému vývoji kvality
surové vody a k zachování legislativních požadavků na parametry vyrobené vody, bylo nutné
přistoupit k navýšení dávkování
zejména u síranu železitého,
hydroxidu sodného, inhibitoru
koroze na bázi fosforečnanů
(Metaqua K 50 L) a práškového aktivního uhlí. S touto situací souvisí i každoroční modernizace online analyzátorů pro
nepřetržité snímání vybraných ukazatelů procesu výroby
vody. V prvním pololetí roku 2014 bylo na objektu osazeno
a zprovozněno nové prací čerpadlo řízené měničem frekvence, což má za následek zefektivnění procesu praní
pískových filtrů včetně příznivého dopadu na kladný výstup
kvality vody z II. stupně úpravy vody s pozitivním dopadem
na spotřebu elektrické energie.
Na ÚV Klíčava byly zrealizovány investiční akce v oblasti
sanací železobetonových konstrukcí. Dále bylo dokončeno
odtokové nerezové potrubí odvádějící vodu z praní filtrů
do nově vybudované retenční nádrže, ze které je část prací
vody průběžně čerpána moderní čerpací technikou zpět do
procesu výroby vody. Výsledkem tohoto opatření je snížení
technologické vody. V suterénu pod filtrací byla dokončena
kompletní obnova trubních rozvodů v nerezovém provedení včetně obměny uzavíracích a regulačních armatur. Trubní
rozvody byly následně opatřeny termoizolací, která snižuje
rosný bod v prostoru suterénu, ke kterému dochází vlivem
srážení kondenzátu na povrchu potrubí.
V roce 2014 byly zrealizovány generální stavební opravy
lokálních podzemních zdrojů ČS Hřebeč a ČS Velká Dobrá.
Pokládka a zprovoznění cca 5 km optického kabelu
v strategickém prameništi Řepínský důl a Mělnická Vrutice
znamená výrazný posun pro provozovatele z hlediska automatického systému řízení v jímání podzemní vody včetně
zajištění zvýšení zabezpečení jednotlivých vrtů.
Na ÚV Studeněves stále probíhá kompletní rekonstrukce,
která zasahuje do stavebních konstrukcí a technologie
úpravy vody. Z pohledu stavební části je již opravena místnost s filtry mezi 1. NP a 1. PP, kde byla stropní ŽLB kon-

strukce nahrazena montovanou ocelovou konstrukcí
s pororošty. Dále proběhla sanace omítek a výměna oken.
Z hlediska technologie dochází k sanaci akumulační nádrže,
filtrů a výměně potrubních rozvodů.
Na základě výsledku periodických servisních prohlídek
a údržby střešních systémů byla v roce 2014 dokončena
generální oprava hydroizolací u vybraných objektů s havarijním stavem.
V oblasti dopravy pitné vody byly v roce 2014 zrealizovány
a odzkoušeny tři důležité přepouštěcí havarijní obtoky
na strategických objektech, prostřednictvím kterých je provozovatel schopen přes nové regulační armatury plnohodnotně zásobovat mělnický a kralupský region z centrálního
vodojemu Kladno.
Generální obměna čtyř kusů uzavíracích armatur o průměru 800 mm na hlavním přivaděči pitné vody pro celou
společnost Středočeské vodárny, která byla dokončena
v 2014, umožní dílčí rozpásmování systému distribuce
a výrazně eliminuje negativní dopady na odběratele
z pohledu plošného přerušení dodávky pitné vody v případě
havarijních situací.
V minulém roce byl dokončen projekt „Studie efektivnosti
čerpání jímacího území Mělnická Vrutice“ pod záštitou společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., který se stal
odrazovým můstkem pro výběr optimální ponorné čerpací
techniky do jednotlivých jímacích vrtů.
Dalším projektem roku 2014, který je předurčen k následné
realizaci, bylo vypracování realizační dokumentace k obnově čerpací techniky na strategickém objektu čerpací stanice
Dolany. Mimo čerpací technologie zde dojde i k obnově
zastaralé elektroinstalace s přechodem z vysokého napětí
na napětí nízké s osazením nové moderní čerpací techniky
s vyšší účinností a nižší spotřebou elektrické energie.
V roce 2014 jsme prováděli další zlepšení podkladů v systému GIS. Kromě trvalého upřesňování a doplňování dat
v systému proběhlo i geodetické zaměření všech odpadních
potrubí vodojemů a následné zanesení jejich průběhů
do systému GIS.
Z důvodu zvýšení zabezpečení strategicky významných
objektů byl na objektech ZV Hostín nový a starý nainstalován kamerový systém monitorující bezprostřední okolí
obou vodojemů. Záběry bezpečnostních kamer ze vstupů,
větracích otvorů a poklopů od komor jsou online přenášeny
na Dispečink v Kladně.
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Kontrola kvality vody
Kontrola kvality pitných a odpadních vod je prováděna v útvaru laboratoří pitných a odpadních vod v laboratoři pitných vod v Kladně
a v laboratoři odpadních vod na ČOV Vrapice.
Laboratoře jsou akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.,
pod č. 1429. Jsou držiteli Osvědčení o akreditaci na základě splnění
akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, která je
v souladu s ČSN ISO 9001:2001. Kromě toho jsou laboratoře držitelem
Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pro měření
a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě s č.j. SÚJB/
RCHK/4959/2010. V roce 2014 získala (absolvováním zkoušky na SÚJB)
další členka personálu laboratoře pitných vod Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska
radiační ochrany. Nyní mají laboratoře dvě držitelky tohoto Oprávnění,
které je nutné k povolení provádění radiologických rozborů.
Laboratoř pitných vod provádí akreditované odběry pitných vod
a vod používaných k výrobě pitné vody (podzemní, povrchová voda)
a akreditované rozbory. Jde o mikrobiologický a hydrobiologický
rozbor; základní chemický rozbor, který zahrnuje stanovení fyzikálně –
chemických ukazatelů a senzorickou analýzu – stanovení pachu
a chuti; speciální anorganickou a organickou analýzu a měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě. Laboratoř poskytuje
také interpretaci naměřených výsledků a odborná stanoviska.
Laboratoř odpadních vod zajišťuje akreditovaný odběr odpadní vody a provádí
akreditovaný základní rozbor odpadních vod a kalů.
Provedení stanovení, která se v laboratořích neprovádí, ale zákazník má o ně zájem,
zajistí laboratoře v akreditované subdodavatelské laboratoři.
V roce 2014 bylo v útvaru laboratoří provedeno
• 61 950 stanovení v laboratoři pitných vod
• 25 660 stanovení v laboratoři odpadních vod
Laboratoře provádí rozbory pro interního zákazníka (provozy Středočeských vodáren, a.s.) i pro externí zákazníky (obce, firmy i soukromí zákazníci). Objem externích
výkonů útvaru tvořil v roce 2014 přes 34 % z celkového výkonu laboratoří.

Inovace v oblasti odvádění a čištění odpadních vod
Při provozování ČOV jsou postupně realizována technologická a procesní opatření směřující ke zvyšování efektivity
čištění odpadních vod. Od roku 2011 jsou tyto činnosti zaměřeny především na optimalizaci dávkování polymerních/
koagulačních činidel, optimalizaci technologií na odstraňování fosforu nově instalovaných na některých ČOV, optimalizace aeračních cyklů a funkce kalového hospodářství.
Dále pokračovali v provádění revize kanalizačních sítí
pomocí kamerových vozů, které jsou vybaveny moderní
technikou. Od Září 2014 naplno využíváme i vlastní kamerové vozidlo s kamerovým systémem CAMBOSS. Kamerové
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záznamy jsou ihned v kamerovém voze zpracovány a jsou
uloženy na digitální média včetně popisu sítě a protokolů.
Takto zpracovaná data jsou následně přenesena do systému GIS. Na základě těchto dat jsme schopni operativně
zajistit případnou sanaci napojení kanalizačních přípojek
do kanalizace. Počet takto zjištěných a sanovaných napojení kanalizačních přípojek za rok bylo 189 ks.
Naplno jsme během roku využívali „kouřostroj“, který nám
pomáhá k odhalení neoprávněným napojením na kanalizační sítě a napojení dešťových svodů. Tato metoda se nám
velmi osvědčila a budeme ji používat i nadále.

ZÁKAZNÍCI
STRUKTURA ZÁKAZNÍKŮ:
Největší kategorií tvoří odběrná místa pro trvalé bydlení (domácnosti), a to jak
z hlediska počtu, tak i z hlediska objemu fakturované vody. Počet smluvních zákazníků byl 64 425, a to v následujícím členění:
Ostatní
12 %
Domácnosti - bytové
é
domy, družstva
3%

Domácnosti - individuální
zákazníci
85 %

Objem vody fakturované podle zařazení zákazníků
Trvalé bydlení

84,55 %

Rekreace, sport, kultura

5,66 %

Ostatní

3,43 %

Obchody a služby

1,71 %

Ostatní podnikání

1,65 %

Hotely, ubytovny, restaurace

0,77 %

Úřady a instituce

0,56 %

Školství

0,52 %

Průmysl

0,44 %

Zemědělství, lesnictví a voda

0,20 %

Veřejná zařízení a objekty

0,15 %

Osobní vlastnictví

0,13 %

Zdravotnictví

0,13 %

Objekty sociálního charakteru

0,09 %

Systém jakosti
Zákaznická centra pracovala podle
postupů stanovených v dokumentaci sytému jakosti podle norem
EN ISO 9000:2000. Oblast služeb
zákazníkům je ve společnosti certifikována od roku 2005.

TOP ODBĚRATELÉ
1.

Synthos Kralupy

2.

TEPO Kladno

3.

SBD Ocelář

4.

Městský bytový podnik Kralupy

5.

Statutární město Kladno

6.

ITES

7.

Veseta

8.

Teplo Neratovice

9.

ČEZ

10.

SBD Horník
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Zákaznická centra
Osobní kontakt se zákazníky zprostředkovávají zákaznická
centra v Kladně a Mělníku, telefonicky je možné společnost
nonstop kontaktovat na zákaznické lince 840 121 121.
V roce 2014 navštívilo obě zákaznická centra celkem 21 881
zákazníků. V roce 2014 využívali odběratelé z regionu kraje
v rámci tzv. regionalizace zákaznických center společností
SVAS, PVK a 1.SčV možnosti využít zákaznická či kontaktní
centra jednotlivých filiálek bez ohledu na to, pod kterou
vodárenskou společnost patří.
Nabízené zákaznické služby společnosti se snaží respektovat přání zákazníků. Vzhledem k přání zákazníků i nadále

na zákaznických centrech umožňuje společnost placení
v hotovosti v dopoledních hodinách. Pro zákazníky upřednostňující bezhotovostní platební styk nabízí zákaznické
centrum v Kladně platební terminál pro placení platební
kartou.
Telefonický kontakt zajišťuje tzv. zákaznická linka, která
poskytuje zákazníkům společnosti informace sedm dní
v týdnu po 24 hodin a přijímá od zákazníků informace
o poruchách, které předává dispečinku. Samozřejmostí
je poskytování informací týkajících se smluvních vztahů,
plateb, záloh, reklamací a odpovědi na široké spektrum
dotazů, se kterými se na Call centrum zákazníci společnosti obracejí.

Moderní zákaznické služby
Zákaznický účet
Společnost i v loňském roce nabízela zákazníkům elektronickou komunikaci prostřednictvím zákaznického účtu.
Zákaznický účet si k 31. 12. 2014 založilo 7 328 zákazníků.

Faktury zaslané emailem
Společnost v roce 2014 nabízela zákazníkům zasílání faktur
za vodné a stočné na emailovou adresu. Zákazník tak nemusí hledat platební doklad v poštovní schránce, ale obdrží
jej jako přílohu emailu. Za rok 2014 bylo téměř 10 000 faktur za vodné a stočné odesláno emailem, což představuje
10,70 % celkového počtu odeslaných faktur.

Moje Voda a Moje Voda Plus
Majitelé telefonů se systémy iOS nebo Android OS mohli
využívat aplikací Moje voda a Moje Voda Plus. Díky aplikaci
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Moje voda Plus má zákazník nepřetržitý a
zabezpečený přístup ke svému elektronickému zákaznickému účtu. Aplikace Moje Voda
je určena nejen zákazníkům, ale všem spotřebitelům a poskytuje přehled odstávek vody
a aktuálních havárií zobrazených v mapách.
Dále mohou využívat mobilní aplikaci, která
informuje o restauracích, kde se servíruje
voda z kohoutku. Mobilní aplikaci si stáhlo již
téměř 5 000 zákazníků.

SMS INFO
Telefon mohli spotřebitelé využít i pro službu
SMS INFO nabízenou společností. V případě
havárie rozesílá dispečink společnosti na telefonní čísla zákazníků zaregistrovaných k této
službě sms zprávy zdarma. Zákazníci, kteří
tuto službu mají, jsou bezprostředně infor-

Rezervační systém
Před návštěvou zákaznického centra má zákazník možnost
si přes webové stránky společnosti rezervovat svůj čas pro
vyřízení záležitostí na zákaznickém centru. Po potvrzení
této rezervace ze strany společnosti má zákazník zaručeno, že v uvedeném čase bude obsloužen a on se tak vyhne
čekání. V roce 2014 využilo rezervační systém 125 klientů.

Odběratelská smlouva
Od ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník
a novela zákona o vodovodech a kanalizacích. Změny v
zákonech si vyžádaly provedení změn v odběratelských
smlouvách. Všechny odběratelské smlouvy musí být uvedeny do souladu se zákonem do 1. 1. 2024. Na zákaznických
centrech byly po celý rok 2014 sepisovány nové odběratelské smlouvy.

mováni o nastalé situaci. Služba SMS
INFO zaručuje nejrychlejší informaci
přímo v mobilu zákazníka. K 31. 12.
2014 bylo k této službě zaregistrováno 6 969 zákazníků. Na zaregistrovaná telefonní čísla bylo v roce 2014
odesláno 20 346 sms.

Projekt „Kohoutkovou?
Stačí říct!“
Již 37 zařízení v regionu provozovaném Středočeskými
vodárnami, a.s. projevilo zájem o projekt „Kohoutková,
prosím“. Celosvětový trend pití vody z vodovodu dorazil nejen do našich domácností, ale i do zařízení, které poskytují
služby široké veřejnosti. Na Mělnicku a Kladensku můžete
nalézt karafy od designéra Daniela Piršče nejen
v restauracích, ale i v chráněné dílně NF Slunce pro všechny
a medicínka Obecním úřadu Liblice. Osvěžit se kohoutkovu
lze i při studiu ve Středočeské vědecké knihovně na Kladně
či po sportovním vyžití v restauraci Zimák na kladenském
zimním stadionu. Jak někteří účastníci v projektu Kohoutková sami přiznávají, svým hostům již několik let nabízejí
vodu z vodovodu a nyní využili možnost svým hostům
nabízet kohoutkovou v krásných karafách.

jednoduše načtou informace obsažené v QR kódu a platební příkaz se automaticky vyplní správnými údaji. Platbu pak
již stačí pouze potvrdit. Zákazníci se tak vyhnou možným
chybám, které vznikají při přepisování údajů do platebního
příkazu banky. V roce 2014 bylo prostřednictvím QR kódu
provedeno 665 plateb.

Platba na terminálech Sazky
Bezhotovostní platby
pomocí QR kódu
Jednou z dalších moderních služeb
nabízených zákazníkům byla možnost bezhotovostní platby pomocí
QR kódu. Jedná se o speciální platební QR kód pro bankovní aplikace na
chytrých telefonech, který společnost
tiskne na fakturách. Pomocí nainstalované aplikace příslušné banky se

Zákazníkům byla také v roce 2014 umožněna platba faktury přes terminál Sazky. Na faktuře je uveden čárový kód, pomocí kterého lze zaplatit na všech terminálech společnosti
Sazka. Terminály Sazky jsou umístěny v supermarketech,
v trafikách i v menších obchodních řetězcích. Ve srovnání
se složenkou je placení nejen levnější, ale vzhledem k delší
otevírací době také pohodlnější. V roce 2014 bylo prostřednictvím terminálu sazky provedeno 409 plateb s celkovou
sumou téměř 10 mil. Kč
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Důležité události
roku 2014
Zvýšení hladin řek
V roce 2014 byly z důvodu zvýšení hladiny řeky Labe za soutokem s řekou
Vltavou, na přelomu května a června odstaveny pouze objekty Mělník – Rybáře
PSOV a Mělník – Přístavní PSOV. Žádné další zvýšení hladin řek, které by mělo
vliv na provozované objekty, v tomto roce již neproběhlo.

ODPOVĚDNOST
Společnost SVAS je zodpovědný a spolehlivý partner pro obce a města v provozovaném regionu. Vedení společnosti využívá možnost přímé, osobní komunikace se zástupci měst a obcí k podávání informací o novinkách ve společnosti
a prohlubování vzájemné spolupráce. Výsledkem dobře nastavené spolupráce je vznik nové naučné stezky v okolí města Mšena a zájem radnice pokračovat na jejím rozšíření. Velmi důležitá je spolupráce
s vlastnickou společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s., jak v oblasti plánování a realizaci investic tak
i v oblasti provozní. Pozitivně se spolupráce projevila při realizaci několika důležitých investičních akcích,
jako jsou např. postupná obnova objektů na nadregionálním přivaděči KSKM, rozsáhlá obnova vodovodní
sítě v Mělníku a Kladně.

Firemní dobrovolnictví
SVAS spolu s Nadačním fondem Veolia pořádá od roku 2011 firemní dobrovolnictví, kterých se
účastní zpravidla celé pracovní týmy.
Rok 2014 začal na zahradě, a to u Speciální MŠ a ZŠ Stochov, které patří NF Slunce pro všechny. Jednalo se o úklid zahrady po zimě. To, že si dobrovolníci z vodárny dokáží poradit v jakémkoliv oboru,
předvedli dobrovolníci v Centru Matýsek v Kralupech nad Vltavou. Jejich práce na
učebně spočívající v kompletní výmalbě učebny velmi nadchla. Okrašlovací spolek
pro Mšeno a okolí pokračoval ve zvelebování a v letošním roce se nadšenci spolku
spolu s vodáky ze Mšena pustili do obnovy lesního divadla v Debři. A také jako
každý rok přispěli dobrovolníci i k posečení trav na Klíčavských loukách.
Dobrovolnická činnost zaměstnanců v místě svého působení pomáhá nejen rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi naší společností a místními neziskovými organizacemi, ale napomáhá i k rozšíření povědomí, že vodárny nejsou jenom organizací,
která se zabývá pouze svojí základní činností, a to je vodou ve všech podobách.
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K 31. 12. 2014 bylo ve společnosti zaměstnáno 353 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.
Z toho bylo 259 mužů a 94 žen.
Průměrný věk zaměstnanců činil 45 let.

Struktura vzdělání zaměstnanců
dle dosaženého vzdělání
Vysokoškolské
vzdělání
34

ÚSO a ÚSV
118

Základní vzdělání
11

Vyučen + SO
190
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Školení zaměstnanců v roce 2014:
počet absolvovaných školení celkem

1 206
muži

812

ženy

394

z toho - proškolených vedoucích zaměstnanců

138

muži

100

ženy

38

z toho - proškolených nevedoucích zaměstnanců

1 068

muži

712

ženy

356

proškoleno zaměstnanců v BOZP

67

Celková doba trvání školení činila 3 459 hodin.

111

77

90

75

Délka zaměstnání ve společnosti

do 5 let

6 - 10 let

11 - 20 let

nad 20 let

Průzkum spokojenosti
„Jsou zákazníci spokojeni s úrovní služeb, jakou jim poskytují Středočeské vodárny, a.s.?“
Na tuto otázku odpověděl průzkum spokojenosti, který probíhal v září a říjnu v roce 2014.
Více než 94% oslovených zákazníků vyjádřilo spokojenost s úrovní služeb poskytovaných
spol. SVAS. Spokojenost s kvalitou dodávané pitné vody vyjádřilo 92,0 % respondentů.
Což představuje nárůst o 1% oproti loňskému roku, ale nárůst o 6 % u firemních zákazníků. Potěšující je zájem o pití vody z vodovodu. Již 83 % dotázaných
zákazníků používá vodu z kohoutku na pití, i když to představuje pokles
o 3 % oproti loňskému roku, nárůst byl zaznamenán u bytových družstev a firem o 2 % resp. o 12 %. Spokojenost s profesionalitou pracovníků vodáren vykazuje celkově stabilní hodnotu.
Spokojenost s profesionálním přístupem zaměstnanců SVAS vyjádřilo
99 % respondentů. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru
je spokojeno dokonce 100 %. Agentura IBRS provádějící výzkum zde
zaznamenala nárůst spokojenosti u segmentu firem o 6 % a bytových
družstev o 2 %.
V rámci průzkumu měli zákazníci možnost se vyjádřit k plynulosti dodávek vody. Plných 98 % respondentů je s plynulostí dodávky vody spokojeno. K nárůstu spokojenosti došlo i u segmentu firem o 2%, naopak
o 2 % poklesla spokojenost u bytových družstev.
Výsledky průzkumu využije SVAS pro stanovení priorit rozvoje
a poskytování služeb. Pro získání co nejobjektivnějších údajů bylo
dotazováno nezávislou agenturou IBRS celkem 400 odběratelů, z toho
300 jich bylo z řad individuálních zákazníků, 50 za firmy a posledních
padesát bylo od správců bytových domů, popřípadě družstev.
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Interní komunikace

Magazín společnosti
SVAS vydala nově vlastní firemní elektronický magazín.
Informovala zaměstnance o provozních novinkách,
o dění ve společnosti a mimopracovních aktivitách zaměstnanců. V prosinci byl již tradičně vydán zákaznický
magazín Voda pro vás, který byl distribuován spolu se
všemi hlavními deníky. K propagaci služeb SVAS sloužily také PR kampaně v denících, inzerce a pravidelná
komunikace s médii.

Interní komunikace
Základním faktorem úspěšné společnosti je spokojený a loajální zaměstnanec.
Správným nastavením interní komunikace dochází rovněž ke zvyšování výkonnosti
celé společnosti a k větší motivaci zaměstnanců.

» Transformace skupiny
Veolia se blíží k cíli
» Navštivte nové Café by Veolia

Důležitým komunikačním nástrojem společnosti je intranet, kde mají zaměstnanci
možnost se seznámit s aktualitami a veškerými novinkami ve společnosti. Dalším
zdrojem informací o dění ve společnosti jsou nástěnky, které jsou určeny všem těm,
kteří nemají možnost přístupu k elektronickému médiu. V průběhu roku dochází
k pravidelným setkáním vedení se zaměstnanci na všech stupních řízení.

» U Želivky vyroste vodní království

VODA JE ŽIVOT
Magazín zaměstnanců skupiny Veolia ČR

č. 3 - Listopad 2014

Setkávání zaměstnanců
Vedení společnosti v roce 2014 zorganizovalo pro sportovně založené zaměstnance
sportovní hry v rámci společnosti. Všechna
tato neformální setkání pozitivně přispívají ke zlepšování interní komunikace
a k vytváření většího pocitu sounáležitosti
zaměstnanců ke společnosti. Nezapomíná
se ani na bývalé zaměstnance v seniorském věku, pro které se zorganizovala
předvánoční setkání v prostorách jejich
bývalého zaměstnavatele na Kladně
a v Kralupech nad Vltavou.
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Odpovědnost v oblasti BOZP
V oblasti ISO se podařilo v loňském roce úspěšně absolvovat dozorový audit celé společnosti. Výsledek potvrdil, že společnost splňuje podmínky a kritéria podle specifikace ČSN EN ISO 14001:2005
- environmentální management, ČSN EN ISO 9001:2009 – management jakosti a ČSN OHSAS 18001:2008 – řízení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Cíle jakosti, BOZP a životního prostředí,
stanovené na rok 2014, se podařilo splnit. Z důvodu zvyšování
bezpečnosti práce a minimalizování rizik, která by mohla vést
ke vzniku úrazu, bylo zavedeno a probíhá sledování a evidence
tzv. „skoronehod“. Účinnost systému BOZP je velmi vysoká.
V roce 2014 byla věnována značná pozornost a úsilí k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Veškeré své činnosti v oblasti BOZP a PO společnost zajišťuje tak, aby při provozování nedošlo ke vzniku událostí, které by měly negativní dopad na zaměstnance. Stanovují se vyhodnotitelné cíle a úkoly k zajištění trvalého
zlepšování a řízenou prevenci k vyloučení identifikovatelných rizik
včetně působení nebezpečných látek. Společnost soustavně identifikuje a analyzuje rizika a výsledky analýz zohledňuje do bezpečných postupů s určením odpovědností při provádění všech činností jako důležitou součást prevence vzniku mimořádných událostí
včetně předcházení zraněním, poškození zdraví zaměstnanců jako prevence pracovních
úrazů, havárií a jejich následků.
Všichni zaměstnanci společnosti jsou vzděláváni v oblasti BOZP a PO formou interních
pravidelných školeních a externích odborných školeních.
Do řídící dokumentace společnosti byly implementovány nové předpisy a poznatky
z analýz rizik i výsledků kontrolní činnosti BOZP. Úspěšnost tohoto úsilí je ztvrzována
při recertifikačních a dozorových auditech společnosti dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS
18001.

Programy a akční plán BOZP
Důležitým prvkem v systému řízení BOZP je stanovení programů s jasnými
cíli. V roce 2014 pokračovaly práce na plnění dlouhodobých programů z minulých let, jejichž hlavním cílem je snížit rizikovost činností a zvýšit bezpečnostní standard ve společnosti. V rámci dlouhodobého akčního plánu byly realizovány opravy a úpravy pracovního prostředí vytipovaných problematických
pracovišť. Realizovány byly opravy poškozených komunikačních povrchů, vstupy do podzemních objektů, opravy poškozených žebříků a stupadel, instalována byla nová zábradlí, opraveny byly nevyhovující obslužné lávky
a rampy. Doplňován byl sortiment technických prostředků k zajištění BOZP
dle vyhodnocených rizik a nejnovějších poznatků v ochraně zdraví a života
zaměstnanců. Akční plán řešil i organizační zabezpečení BOZP a kladl důraz
na zainteresování všech zaměstnanců do problematiky ochrany zdraví
a života. Stanoven byl počet provedených kontrol různých typů. Akční plán
byl během roku plněn a kontrolován.
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Kontroly BOZP
V naší společnosti probíhá několik druhů kontrol BOZP.
Prověrky BOZP - kontroly vyplývající
z právních povinností na všech pracovištích a zařízeních v dohodě s příslušným
odborovým orgánem a se souhlasem
zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a zjištěné nedostatky odstraňovat.
Kontroly BOZP vedoucími zaměstnanci
- v interním předpise společnosti máme
stanovenou povinnost provedení kontroly BOZP minimálně 1x za měsíc u jednoho zaměstnance. Orientační dechová
zkouška na alkohol se provádí na všech
organizačních jednotkách provozního
úseku také minimálně 1x za měsíc
u jednoho zaměstnance. V ostatních
úsecích se kontrola na zjištění přítom-

nosti alkoholu provádí pouze při podezření, že je zaměstnanec pod vlivem. Kontrola na zjištění přítomnosti návykových látek se provádí ve všech organizačních jednotkách
pouze v případě podezření, že je zaměstnanec pod vlivem
návykových látek. Záznamy o těchto kontrolách se provádí
příslušným vedoucím do „Deníku kontrol BOZP“.
Provozní úsek má 14 středisek, tudíž v roce 2014 bylo
provedeno minimálně 168 kontrol BOZP včetně dechových
zkoušek na alkohol.
Namátkové a tematické kontroly BOZP prováděné specialistou BOZP a PO samostatně, nebo v součinnosti s úsekovým
nebo generálním ředitelem. Z těchto kontrol jsou prováděny zápisy se zjištěnými nedostatky, termíny a odpovědnými
osobami za odstranění těchto nedostatků. Namátkových a
tematických kontrol bylo v roce 2014 provedeno celkem 13.
Kontroly BOZP TOP managementem - v akčním plánu
BOZP je stanoveno provedení minimálně 6 kontrol každým
členem TOP managementu. Cílem na rok 2014 bylo tudíž
provedení 24 kontrol. Provedeno bylo celkem 35 kontrol.

Skoronehody
V naší společnosti probíhá sledování, evidence skoronehod a přijímání nápravných opatření. V roce 2014 bylo evidováno a řešeno
celkem 7 skoronehod.

Pracovní úrazovost
Účinnost systému BOZP je v naší společnosti velmi vysoká.
Od roku 2009 nebyl v naší společnosti registrovaný pracovní
úraz, tudíž šest let po sobě. Registrovaný pracovní úraz je
takový, který má pracovní neschopnost delší jak 3 kalendářní
dny, pak vzniká zaměstnavateli povinnost sepsání Záznamu
o úrazu a ohlašovací a zasílací povinnost. V roce 2014 byl
pouze 1 neregistrovaný pracovní úraz s pracovní neschopností v délce jednoho pracovního dne. Při otevírání elektro rozvaděče došlo k napadení zaměstnance rojem vos, které byly
uhnízděny ve vnitřní části rozvaděče. Byla přijata nápravná
opatření v rámci celé společnosti. Všechna vozidla a objekty
byly vybaveny spreji proti vosám a sršňům. Dále byla vozidla
a lékárničky na pracovišti vybavena antihistaminiky proti
alergickým reakcím na hmyzí bodnutí.
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Spolupráce s Nadačním fondem Veolia
MINIGRANTy
SVAS ve spolupráci s Nadačním fondem rozdaly
232 049 Kč mezi 9 úspěšných projektů zaměstnanců SVAS, kteří se přihlásili již do 7. ročníku projektu
„Minigranty 2014“. Slavnostní předání Minigrantů
úspěšným žadatelům se uskutečnilo v prostorách
Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově. Poděkování
patří všem zaměstnancům společnosti, kteří vyvíjejí
úsilí a energii pomáhat druhým nejen v rámci firemního dobrovolnictví, ale i ve svém volném čase. V roce
2014 byly podpořeny zajímavé projekty od ochránců
přírody, přes sportovní kluby až k obecně prospěšným
organizacím, jako je Letohrádek Vendula nebo Hospic
svaté Hedviky.
Realizátorem projektu mohla být nezisková organizace (např. občanské sdružení, obecně prospěšná
společnost), organizace příspěvková (škola, domov
důchodců) nebo osoba fyzická (zaměstnanec sám
nebo ve skupině s kolegy).
Ukazuje se, že Minigranty pomáhají navázat spolupráci mezi podporovanými organizacemi a zaměstnanci
vodárny, kteří se do nich vracejí nejen v rámci firemního dobrovolníci, ale i ve svém volném čase.
V letech 2008 - 2014 se podpořilo celkem 38 projektů
zaměstnanců SVAS v celkové finanční částce
1 060 749 Kč. Jednalo se především o pomoc handicapovaným a sociálně slabým, dále obecně prospěšným
organizacím.
A malá rekapitulace. V projektu „Minigranty 2014“
Český svaz ochránců přírody, Pobočný spolek 13/18
Silvatica získal 15 000 Kč, Centrum Matýsek, o.p.s.
obdržel 31 149 Kč, Vodníček – vzdělávání v přírodě
z Tuchlovic využije 45 000 Kč, po 25 000 Kč si rozdělí
Hospic svaté Hedviky a Maratón klub Kladno, Centrum služeb Slunce všem dostal 28 000 Kč, Letohrádek
Vendula použil 20 000 Kč, TJ Běleč využil 30 000 Kč
a spolek Žehrovák získal 12 900 Kč.
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Spolupráce se školami
Ani v loňském roce se nezapomínalo na školní mládež a jejich
vzdělávání. Je důležité podchytit jejich zájem o nové informace a vzbudit v nich touhu něco dokázat. To vše lze postihnout
prostřednictvím soutěží, výukových programů. Školní mládež
také velmi oceňuje exkurze na vybraných vodohospodářských
zařízeních.
Řadu exkurzí základní a středních škol jako každý rok odstartoval
svátek vodohospodářů Světový den vody prezentovaný Dnem
otevřených dveří. Pro více než 600 zájemců z řad veřejnosti
a škol byly zpřístupněny vodárenské objekty na Kladně, Mělníku,
Kralupech nad Vltavou a v Mělnické Vrutici. Bezplatného rozboru
8 nejdůležitějších stanovení ve vodě ze studny využilo
87 návštěvníků. V roce 2014 bylo umožněno veřejnosti poprvé
vstoupit do věžového vodojemu v areálu vodárny a vystoupat
113 schodů k nádrži, která je umístěna 25 m nad zemí. Vodojem
z roku 1936 svému účelu sloužil až do konce 80. let minulého
století. Zdolat všech 113 schodů využilo na tři sta odvážných bez
ohledu na věk a pohlaví. Všichni, kdo navštívili věžový vodojem,
ho ocenili jako technicky zdařilou stavbu.
Svátek vody byl rovněž oslaven ve školách v Byškovicích a 5. ZŠ
na Kladně prezentací o vodě, kdy žákům byly podány informace
o významu vody v přírodě, její náročné úpravě a čištění a hlavně
její ochraně. Po celý rok 2014 probíhaly exkurze škol na vybraných objektech na Kladně a Mělníce, kdy odborníci ze společnosti
předávali svoje zkušenosti nejen prací ve vodárně, ale význam
vody v našem životě.
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Finanční část
Výhled hospodaření do roku 2015
Společnost bude poskytovat služby na profesionální úrovni i v roce 2015. Výsledky hospodaření za rok 2014 i
schválený finanční a obchodní plán jsou základem pro stabilní a spolehlivé fungování společnosti v následujícím
období. Investiční plán zajišťuje nutnou obnovu i rozvoj majetku potřebného pro bezproblémové provozování
pronajaté infrastruktury. Výhled na rok 2015 je stabilní.

AKTIVA CELKEM

Netto 2014

Netto 2013

724918

640 697

-

-

50 673

50 478

6 868

2 963

Dlouhodobý hmotný majetek

41 915

46 075

Dlouhodobý finanční majetek

1 890

1 440

Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

507 590

404 514

5 184

5 027

743

743

500 968

397 781

695

963

Časové rozlišení

166 655

185 705

PASIVA CELKEM

Netto 2014

Netto 2013

724 918

640 697

221 021

203 387

1 000

1 000

0

0

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

200

200

145 013

153 211

74 808

48 976

499 606

435 568

2 383

449

Dlouhodobé závazky

127 892

137 402

Krátkodobé závazky

354 331

267 717

15 000

30 000

4 291

1 742

Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období ( +/- )
Cizí zdroje
Rezervy

Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ve zkráceném znění
2014

2013

běžné účetní období

minulé účetní období

Výkony

989 874

933 642

Výkonová spotřeba

677 650

621 456

Přidaná hodnota

312 224

312 186

Osobní náklady

181 990

200 347

Daně a poplatky

30 572

31 118

9 510

10 768

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

14 550

6 090

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu

10 600

4 999

Změna stavu rezerv a opravných položek provoz

1 936

517

Ostatní provozní výnosy

7 266

1 582

Ostatní provozní náklady

1 222

2 889

98 210

69 220

104

100

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Provozní výsledek hospodaření
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy

8

7

2 656

2 621

12

22

Ostatní finanční náklady

4 254

4 519

Finanční výsledek hospodaření

-6 786

-- 7 011

Daň z příjmů za běžnou činnost

16 616

13 233

- Splatná

16 126

12 751

490

482

Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění

74 808

48 976

Výsledek hospodaření před zdaněním

91 424

62 209

- Odložená

Po rozvahovém dni k datu sestavení výroční zprávy nedošlo
k žádným významným událostem.
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VÝROK AUDITORA
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Zpráva dozorčí
rady za rok 2014
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 2014.
V uvedeném časovém rozmezí dozorčí rada průběžně prováděla kontrolu a hodnocení
hospodářské a finanční činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, jejich závazků
a pohledávek a celkové plnění hospodářských ukazatelů společnosti.
Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, která je
vyhotovena v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění a neměla
k ní žádné výhrady.
Dozorčí rada konstatuje, že za celé sledované období neshledala ve výkonu působnosti
představenstva a v uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti žádné pochybení
nebo nedostatky.
Dozorčí rada pracovala k 31. 12. 2014 v následujícím složení:
Ing. Dan Jiránek, předseda dozorčí rady
Ing. Ivana Řápková, 1. místopředseda dozorčí rady
PaedDr. Zdeněk Koudelka, 2. místopředseda dozorčí rady
Philippe Guitard, člen dozorčí rady
Hana Moudrá, člen dozorčí rady
Libor Lesák, člen dozorčí rady
Ing. Marie Večeřová, člen dozorčí rady
Jiřina Provalilová, člen dozorčí rady
František Vaňura, člen dozorčí rady
Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku pro rok 2014 a ztotožnila se 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 věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv společnosti Středočeské vodárny, a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy.
Dozorčí rada souhlasila s návrhem představenstva společnosti na rozdělení zisku
za rok 2014.
V Kladně, 8. dubna 2015

za dozorčí radu
Ing. Dan Jiránek, v. r.
předseda dozorčí rady
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KONTAKTY
Sídlo společnosti
Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085
272 80 Kladno
Zákaznická linka: 840 121 121
E-mail: info@svas.cz
Internet: www.svas.cz

Výroční zpráva sestavena 8. dubna 2015.

Layout a tisk: Corpus spol. s.r.o.

