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Základní údaje
OBCHODNÍ JMÉNO:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK)

DATUM VZNIKU:

1. 4. 1998

VZNIK:

Akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace
je právním nástupcem státních podniků Pražské
vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky
v rozsahu, který je dán privatizačním projektem.

PRÁVNÍ FORMA:

Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

25656635

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:

792 276 000 Kč

AKCIONÁŘ:

VEOLIA VODA S.A.

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Praha 1, Pařížská 11

100 %

Orgány
akciové
společnosti

PŘEDSTAVENSTVO
Philippe Guitard

předseda

Ing. Rostislav Čáp

místopředseda

Etienne Petit
Mgr. Eva Kučerová
Ing. Milan Kuchař
Ing. Petr Mrkos

DOZORČÍ RADA
Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

předseda

Ing. Ivo Sušický, CSc.

místopředseda

RNDr. Marcela Dvořáková
Ing. Josef Šverma
Marie Abrahámová
Jan Moravec

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Milan Kuchař

generální ředitel

Ing. Petr Mrkos

zástupce generálního ředitele,
finanční a obchodní ředitel

Ing. Petr Slezák

zástupce generálního ředitele,
personální ředitel

Ing. Petr Kocourek

provozní ředitel
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Klíčové údaje
O brat společnosti: 4,75 mld. Kč
V ýsledek hospodaření: 728, 25 mil. Kč
P očet zaměstnanců: 1143
V ýroba vody: 129 136 455 m3 ,
z toho 73 % v úpravně vody Želivka

Z tráty vody: pokles na 21,4 %
M nožství vyčištěné vody:

121 101 778 m , z toho 94,5 %
3

na Ústřední čistírně odpadních vod

P očet havárií na vodovodní síti: 2603
P očet havárií na kanalizační síti: 117

Úvodní slovo předsedy
představenstva
Dámy a pánové,
v naší společnosti PVK, která je součástí skupiny VEOLIA VODA, největší
vodohospodářské společnosti v České
republice i na světe, došlo v roce 2007
k dalšímu zkvalitnění poskytovaných
služeb v oblasti výroby pitné vody
a odvádění a čištění odpadních vod
pro přibližně 1,2 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dále pro dalších cca
200 000 obyvatel Středočeského kraje a kraje Vysočina. To se podařilo především díky úsilí 1143 zaměstnanců
a společnost PVK si i díky nim mohla
upevnit svou vedoucí pozici mezi českými vodárenskými provozovateli.
Schopnost naší společnosti adaptovat své jednotlivé činnosti dle stále
se rychleji vyvíjejícího vnějšího i vnitřního prostředí nám umožnila zlepšit výkonnostní parametry ve všech
oblastech podnikání. Budoucnost se
pro nás stala synonymem pokroku

a vyspělosti. Mezi nejvýznamnější změny, které nastaly v uplynulém
roce, patřilo i dokončení
projektu outsourcingu
údržby. Do nově vzniklé společnosti
Česká voda – Czech Water, a.s., byla
tímto krokem vyčleněna celá skupina
aktivit zajišťujících zemní a montážní
práce a s tím spojené služby.
Respekt k životnímu prostředí a lidskému zdraví, neustálé zlepšování
kvality, zvyšování rychlosti námi poskytovaných služeb, to vše tvoří pilíř
našeho veškerého konání. Společnost
PVK zůstala v čele vývoje na vodohospodářském trhu a usiluje dnes ještě
více než v minulosti o další pokrok ve
vazbě na základní principy trvale udržitelného rozvoje a občanské etiky.
Jsme si plně vědomi závazků vůči
našim klientům, partnerům, zaměst-

nancům a akcionářům, a proto, podobně jako v roce 2007, zaměříme
i v budoucnosti naši práci k naplnění
podstaty idey: společným úsilím lze
dosáhnout všeho!
Naše současné úspěchy potvrzují
správnost zvolené strategie. A proto
i naše budoucí úspěchy budou těžit
především z kolektivní spolupráce. To
je to, na co jsme hrdi, to jsou naše ambice vůči všem, kteří nám důvěřují, to
je naše povinnost vůči zákazníkům.
Philippe Guitard
předseda představenstva PVK
a generální ředitel VEOLIA VODA
pro střední Evropu a Rusko

Madame, Monsieur,
Au sein de PVK, notre entreprise, société du groupe Veolia
Voda, leader tchèque et mondial, nous avons amélioré les
services eau et assainissement fournis pour plus de 1,2 mil.
d’habitants de Prague, ainsi que pour 200 000 habitants
dans les régions de Bohême centrale et de Vysočina. Surtout
grâce à nos 1143 employés, nous avons consolidé notre position de première société des Eaux tchèque.
Dans un environnement qui évolue de plus en plus vite,
nous avons, par notre adaptation permanente, continué
dans tous les domaines de l’entreprise améliorer nos performances afin de convertir l’avenir en progrès et transformer
le futur en devenir. Parmi les changements les plus significatifs de l’année écoulée, nous pourrons citer la finalisation
du projet de l’outsourcing de la maintenance. La nouvelle
société Česká voda – Czech Water, a.s. assure, par la suite,
toute la gamme de travaux de terracement et de montage,
y compris les services rattachés.
Le respect de l’environnement et de la santé publique, l’amélioration constante de la qualité, de la fiabilité et de la

rapidité de nos services constituent le pilier de nos engagements. PVK maintient son avance et poursuit plus que
jamais une démarche de progrès dans le respect total des
principes du développement durable et d’une éthique citoyenne.
Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de nos clients,
de nos partenaires, de nos employés et nos actionnaires,
nous mettrons pour l’avenir, comme en 2007, tous nos efforts pour qu’ensemble, tous ensemble, tout puisse devenir possible!
Les succès de PVK valident notre stratégie et c’est pourquoi
les futurs succès se bâtiront surtout sur le travail collectif.
C’est notre fierté et notre ambition pour ceux qui nous ont
fait confiance, c’est notre devoir envers tous nos clients.
Philippe Guitard
Président du directoire de PVK
Directeur général Veolia Voda
pour l‘Europe centrale et la Russie
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Organizační stuktura PVK
k 31. 12. 2007
Generální ředitel
Útvary přímo řízené GŘ

Útvar IT

Operativní útvar GŘ

Úsek
personálního ředitele

Útvar metrologie

Útvar kontroly kvality vody

Úsek finančního
a obchodního ředitele

Útvar komunikace a marketingu

Právní útvar

Úsek provozního
ředitele

Operativní útvar PŘ

Operativní útvar FOŘ

Operativní útvar PrŘ

Technický útvar

Útvar personální

Útvar plánování, cen
a kontrolingu

Centrální dispečink

Útvar stokové sítě

Útvar BOZP a PO

Útvar financí

Provoz ÚV Želivka (Podolí)

Útvar podpory výroby

Útvar nákupu a logistiky

Provoz ÚV Káraný

Provoz sítě - oblast 1

Zákaznický útvar - back office

Provoz sítě - oblast 2

Provoz ÚČOV

Zákaznický útvar - front office

Provoz sítě - oblast 3

Provoz ČS a PČOV

Provoz centr. údržba
a doprava

Útvar bezpečnosti a krizového
řízení

Přístup
k zákazníkovi
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Zákaznické centrum
V únoru 2007 společnost otevřela
rozšířené zákaznické centrum v Dykově ulici na Vinohradech. Na jednom místě tak může zákazník vyřídit
vše kolem dodávek vody a odvádění
odpadních vod. Rozsah služeb dosud
poskytovaných v zákaznickém centru se doplnil o vyjadřování k projektové dokumentaci, k vodovodním
a kanalizačním přípojkám, ochranným pásmům vodárenských zdrojů,
vodovodní a kanalizační síti apod.
Dále jsou zde poskytovány grafické
a digitální dokumentace stávajících

Počet smluvních zákazníků

vodárenských a kanalizačních sítí
a zařízení, atd.
Téměř 16 tisíc zákazníků navštívilo PVK v obchodních záležitostech,
z toho přes 13,5 tisíce zákazníků
přišlo do zákaznického centra. 75 %
zákazníků řešilo v centru smluvní záležitosti.
I v roce 2007 byl ze strany zákazníků velký zájem o placení vodného a
stočného v pokladně v zákaznickém
centru. Celkem bylo vybráno přes
20 mil. korun.

82 582

Z toho individuálních zákazníků

21 272

Bytových družstev, bytových domů apod.

36 542

Ostatních zákazníků

24 768

Počet fakturačních vodoměrů

105 041

Počet odeslaných faktur

320 216

Počet stížností a reklamací

636

V roce 2007 došlo k dalšímu zkvalitnění služeb
poskytovaných Pražskými
vodovody a kanalizacemi. PVK se tak mění
na moderní zákaznicky
orientovanou společnost, která klade důraz
na profesionální přístup
svých zaměstnanců vůči
zákazníkům. Jejím prioritním úkolem je neustálé
zvyšování kvality a rozšiřování spektra služeb
zákazníkům.
Průzkum spokojenosti
ukázal, že jsou zákazníci
se službami společnosti a
s přístupem zaměstnanců
k zákazníkům spokojeni,
proto nebude jednoduché
vysokou laťku posunout
ještě výš. Ke konci roku
celá společnost úspěšně
obhájila certifikaci ISO
9001:2001.

Nové služby

Telefonický kontakt

Během roku 2007 probíhala
rozsáhlá komunikační kampaň
s cílem zvýšit povědomí zákazníků o nové službě SMS INFO.
Společnost Pražanům nabídla
zasílání důležitých informací
týkajících se dodávky pitné
vody a odkanalizování formou SMS zpráv přes mobilní
telefon. Službu PVK poskytují
zdarma. V roce 2007 se k nové
službě zaregistrovalo téměř
5000 zákazníků a PVK jim odeslaly přes 50 000 SMS zpráv
o haváriích vodovodu
a dalších informacích o vodě.
K nové službě se zákazníci registrují na internetu na adrese
www.voda-info.cz nebo přes
call centrum PVK. Zde obyvatelé Prahy nahlásí oblasti,
o kterých chtějí být informováni, a pak dostávají jen
informace, o jaké mají zájem.
Pokud nemají občané přístup
na internet, mohou zaslat
SMS ve tvaru VEOLIA na číslo
720 001 112. Operátoři call
centra PVK jim zavolají a jejich
registraci vyřídí společně.

V roce 2007 došlo k zefektivnění provozu call centra PVK. Přestěhovalo se
do budovy, kde sídlí i centrální dispečink, který zajišťuje distribuci vody a
odstraňování havárií na vodovodní
síti. Díky lepší komunikaci mezi těmito centry došlo ke zvýšení obslužnosti zákaznické linky. Na této lince
bylo v roce 2007 celkem vyřízeno 84
131 hovorů a servis level - úroveň obslužnosti zákazníků dosáhl 92 %. Pražané měli po celý rok možnost získat
na jednom čísle všechny informace
o vodě, včetně havárií na vodovodní
a kanalizační síti. Největší počet dotazů byl na dodávku pitné vody, na
obecné informace týkající se pitné
vody a odvádění odpadních vod a na
informace ohledně faktur a smluv.
V roce 2007 začalo call centrum PVK
poskytovat telefonické služby zákazníkům společnosti 1.SčV, a.s., která
je také členem skupiny Veolia Voda.
I přes rozšíření služeb call centra, se
servis level udržel na vysoké úrovni.
Operátoři call centra také během roku
2007 nabízeli a prováděli registraci
zákazníků k nové službě – sms info.
S cílem zkvalitnit telefonickou obsluhu zákazníků připravují PVK v roce
2008 rozšíření provozní doby call
centra na nepřetržitý 24 hodinový
provoz. Díky tomuto opatření dojde
ke zpružnění a zkvalitnění dosud po-

skytovaných služeb. Společnost předpokládá, že se zvýší kvalita obsluhy a
nastane rychlejší odbavení volajících.
Po celých 24 hodin budou operátoři poskytovat obchodní, provozní i
technické informace.

Marketing a komunikace
Společnost využívala veškeré dostupné prostředky – kultivace všech prostor pro zákazníky, co nejvstřícnější
jednání s nimi, hledání nových forem
komunikace se zákazníky, s veřejnou,
regionální i městskou správou, jednotný vnější i vnitřní grafický projev
a další prostředky ke zvýšení pozitivního vnímání společnosti širokou veřejností, zákazníky, akcionáři a všemi
obchodními partnery. O tom, že se
to společnosti daří, svědčí i výsledky
průzkumu spokojenosti.
V posledním čtvrtletí roku 2007
provedla společnost Ipsos Tambor
tradiční průzkum spokojenosti mezi
Pražany. Bylo osloveno 1300 Pražanů a zástupců firem a bytových
družstev. Z průzkumu vyplynulo, že
přes 90 % dotázaných je spokojeno
se službami společnosti. Podobně
vysoce hodnotila veřejnost profesionalitu zaměstnanců PVK, úroveň
zákaznických tiskovin atd. Výsledky
průzkumu jsou využívány k dalšímu
zlepšování a rozšiřování služeb pro
zákazníky.

Jak jste celkově spokojen/a
s úrovní poskytovaných služeb PVK?
Obslužnost zákaznické linky

6,7 %
spíš nespokojen/a

8%
neobslouženo

92 %
obslouženo

58,7 %
spíše spokojen/a

2,4 %
zcela nespokojen/a

32,2 %
velice spokojen/a
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Muzeum navštívilo celkem 5532 zájemců (80 % tvořila školní mládež)
z tuzemska a zahraničí (např. z Argentiny, USA, Velké Británie, Ruska, Norska, Itálie, Arménie, Turecka a dalších).
Na jaře a na podzim se v muzeu uskutečnily tradiční dny otevřených dveří,
a to k Mezinárodnímu dni vody a ke
Dnům Evropského dědictví. Podobně
jako v minulých letech PVK podporovaly činnost Ekotechnického muzea
v Praze Bubenči.

Komunikace s pražskou veřejností
Nezanedbatelnou součástí vytváření
pozitivního veřejného vnímání jsou
i reklamní aktivity a komunikace s veřejností, které se významně podílejí na
vytváření vnějšího obrazu společnosti
jako seriózního obchodního partnera.
Během roku 2007 vydala společnost
také řadu nových informačních materiálů a letáků s aktuálními informacemi o vodě. Poprvé byl dvakrát
vydán zákaznický magazín Voda pro
Vás, který přinesl aktuální informace
o službách PVK, kvalitě dodávané
vody, problematice čištění vod či o
tvorbě ceny vody. Časopis byl rozdán
do schránek každé pražské domácnosti a také byl vložen do hlavních
deníků. K propagaci PVK přispěla i

účast na prestižní vodohospodářské
výstavě Vodovody a kanalizace 2007,
která se opět konala na výstavišti
BVV Brno.
Podpůrnou aktivitou komunikačních
kampaní byla celoroční reklama na
Šítkovské vodárně, která přispěla na
rekonstrukci této kulturní památky.
Ke zvyšování povědomí o službách
PVK pomáhala i pravidelná inzerce
v pražských denících, hlavně v Metru,
MF Dnes a Listech hl. m. Prahy.
Společnost na své náklady provozovala
Muzeum pražského vodárenství v Podolské vodárně. Cílem expozice je přispět k poznání části historie hlavního
města v oblasti výroby, rozvodu a distribuce vody. Expozice je trvale rozšiřována a obohacována o nové exponáty.

Jak jste celkově spokojen/a
s kvalitou pitné vody?
5,8 %
spíš nespokojen/a

53,5 %
spíše spokojen/a

V rámci zlepšení vztahů s pražskou
veřejností společnost v roce 2007
podpořila řadu akcí pořádaných
městskými částmi hlavního města
Prahy, např. oslavy Mezinárodního
dne dětí pořádaného Magistrátem
hl. m. Prahy, společenský večer Prahy
6, ples Prahy 7 a další akce.
Internetové stránky společnosti se
staly jedním z hlavních komunikačních nástrojů. V posledních letech výrazně roste i jejich návštěvnost. V roce
2007 návštěvnost stránek PVK přesáhla 17 500 návštěvníků. Počátkem
roku 2008 bude zahájena kompletní
rekonstrukce webových stránek společnosti, která bude dokončena koncem prvního čtvrtletí 2008. Cílem je
obsah webových stránek co nejvíce
přiblížit potřebám našich zákazníků
a spotřebitelů. Společnost informace
zveřejňuje i na internetovém portálu
Spolu pro Prahu (www.spoluproprahu.cz).

Jak jste celkově spokojen/a
s profesionalitou zaměstnanců PVK?

1,7 %
zcela nespokojen/a

39 %
velice spokojen/a

4,7 %
spíš nespokojen/a

53,6 %
spíše spokojen/a

2,1 %
zcela nespokojen/a

39,6 %
velice spokojen/a

Zodpovědnost
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Lidské zdroje

Struktura zaměstnanosti

Společnost PVK klade velký důraz
na sociální dialog uvnitř společnosti. Dobrá spolupráce s odborovou
organizací se promítá do kolektivního vyjednávání, jenž vychází z Vyšší
kolektivní smlouvy, kterou akcionář
PVK, společnost Veolia Voda, již popáté podepsala s Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících
odvětví lesního a vodního hospodářství. Provedené navýšení platů,
další zvýšení příspěvku na stravování
v roce 2007 jsou konkrétními výsledky kolektivního vyjednávání, které
společně s hospodařením sociálního
fondu potvrzují zodpovědnost společnosti vůči svým lidským zdrojům.

Provedené organizační změny přinesly očekávané zvýšení efektivity
i produktivity práce. Snížení počtu
zaměstnanců (viz. graf: počet zaměstnanců) o 213 reprezentuje 16%
pokles.
Během roku 2007 odešlo z PVK celkem 338 zaměstnanců a nově nastoupilo 125. Celková fluktuace činila 25 %, z čehož 16 % představoval
výsledek organizačních změn.
Největší skupina zaměstnanců, kteří
opustili PVK z organizačních důvodů, bylo 202 zaměstnanců zajišťujících údržbové práce. Tato činnost je
od července 2007 prováděna externí
společností.

Tyto pohyby se odrazily také ve změnách věkové a vzdělanostní struktury i délky zaměstnání. Průměrný věk
zaměstnanců v roce 2007 dosáhl
47 let, což je o 1 rok více než v předchozím roce. Stárnutí zaměstnanců
bude pro příští období hlavním aspektem, se kterým se bude společnost nucena vyrovnávat, zejména
s ohledem na předávání provozního
know-how.
Z celkového počtu 1 143 zaměstnanců k 31. 12. 2007 bylo 327, tj. 28 %
žen.

Rok 2007 byl, jako roky předešlé, pro
společnost v oblasti lidských zdrojů
rokem náročným. Základním přístupem v této oblasti zůstala strategie
pracovat s méně, ale lépe placenými,
školenými a motivovanými zaměstnanci. Sociální dialog a spolupráce
s odborovou organizací byly základní
podmínkou pro udržení výrazného
tempa snižování počtu zaměstnanců.
Závažnou změnou, která znamenala
v oblasti lidských zdrojů značný podíl práce, byl v polovině roku realizovaný outsourcing údržbových prací.
Z PVK bylo do společnosti Česká
voda – Czech Water, a.s., k 1. 7. 2007
převedeno 202 zaměstnanců.
Struktura zaměstnanců podle délky
zaměstnání v PVK
452
335

403
308

295

274

214

do 5 let

6 - 10 let
2006

11 - 20 let
2007

218

21 a více

Vzdělávání
Důležitou oblastí péče o lidské zdroje společnosti patřilo i v tomto roce
vzdělávání. V roce 2007 byly navýšeny prostředky na vzdělávání o více
než jeden milion korun. Celkové náklady na vzdělávání dosáhly výše
6 milionů Kč. Z těchto výdajů bylo věnováno 14 % na povinná školení
a školení speciálních profesí, 33 % jazykovým kurzům a zbývajících
53 % na zvyšování odborné kvalifikace. Hlavním partnerem pro oblast
vzdělávání byl Institut environmentálních služeb, a.s (IES).

Sociální oblast

Program „Sequoia“
V závěru roku 2007 byli zaměstnanci již počtvrté osloveni v rámci projektu skupinového spoření
zaměstnanců prostřednictvím
zaměstnaneckých investičních
fondů Veolia Environnment –
Sequoia. Účast zaměstnanců
v PVK v tomto projektu dosáhla
96 %, což bylo o 7 % více než
v roce 2006. To, že si tento zaměstnanecký program dlouhodobě udržuje svoji přitažlivost,
dokumentuje velký nárůst
průměrného vkladu na jednoho
zaměstnance PVK. Průměrný
vklad na jednoho zaměstnance
PVK dosáhl téměř 4 710 Kč, což
je o 900 Kč více než v předešlém
roce.

Podobně jako v minulých letech byla
jednou z priorit v roce 2007 bezpečnost práce a zdravotní stav zaměstnanců. V roce 2007 se stalo pouze 16
méně závažných pracovních úrazů,
s 657 dny pracovní neschopnosti.
Žádný z těchto úrazů si nevyžádal
dlouhodobou hospitalizaci. V porovnání s předchozím rokem je to
o 1 pracovní úraz více. Společnost je
od ledna 2007 držitelem certifikátu
bezpečnosti OHSAS 18001.
Pro zaměstnance byly zajištěny ve
spolupráci se smluvním partnerem
Bioregenou vstupní i preventivní
prohlídky, včetně kolektivní smlouvou dohodnutých očkování a dalších
vyšetřeních vyplývajících ze zákona.

Nemocnost si udržela velmi nízkou
hodnotu 4,1 % z fondu pracovní
doby.
Na sociální výdaje, které nahradily
dřívější sociální fond, bylo vynaloženo 6 milionů Kč, z toho byla největší
část prostředků věnována na příspěvky na dětskou rekreaci - 1,5 mil. Kč,
sportovní a kulturní využití, rehabilitace - 1,5 mil. Kč a 1,3 mil. na životní
a pracovní jubilea. Dále byly poskytnuty zdroje na sociální výpomoc ve
výši 0,3 mil. Kč. Na půjčky zaměstnancům ve výši 1,6 mil. Kč byl použit
zůstatek sociálního fondu z minulých let.
Na činnost odborových organizací
bylo použito 0,5 mil. Kč.

Struktura zaměstnanosti
dle dosaženého vzdělání
13 %
VŠ

10 %
základní

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech
1688

1579

40 %
ÚS + gymnázium

1507
1356
1143

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

37 %
vyučen + SO
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Interní komunikace
Interní komunikace je důležitým
faktorem spoluvytvářejícím loajalitu zaměstnanců k zaměstnavateli
a zvyšujícím jejich motivaci. Vědoma
si, že se správným nastavením procesů interní komunikace dochází také
ke zvyšování výkonnosti celé společnosti, provedla společnost řadu
změn v nástrojích interní komunikace. Zásadní rekonstrukci absolvoval
intranet, který se stal dalším silným
nástrojem řízení a komunikace.

Č.4 - ČERVENEC 2007

Č.6 - PROSINEC 2007

Důležitým komunikačním nástrojem
zůstal podnikový časopis, který vycházel každé dva měsíce. K vytváření
pocitu sounáležitosti zaměstnanců
ke skupině Veolia Voda a Veolia Environnement přispěly magazíny těchto společností distribuované všem
zaměstnancům PVK 4krát do roka.
Další informace se k zaměstnancům
dostávaly prostřednictvím elektronických zpravodajů. Během roku se

M
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Jub ile jní spo
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(více na straně
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, a.s.
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konala pravidelná setkání vedení se
zaměstnanci na všech stupních řízení. Vedení společnosti spolu s odborovou organizací v roce 2007 organizovalo několik společenských setkání
pro zaměstnance, sportovní
hry na ÚV Želivka, akce pro
děti zaměstnanců atd., které také přispěly ke zlepšení
interní komunikace v PVK.
Zpětnou vazbu od zaměstnanců přinášely vedení společnosti schránky na dotazy
zaměstnanců. Odpovědi na
dopisy byly pak zveřejňovány
v podnikovém magazínu.

i Pražské v
odovody a
kanalizace
, a.s.
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Přehled průměrných mzdových a osobních nákladů
Jednotka

2003

2004

2005

2006

2007

Prům. hrubý výdělek*

Kč

21 682

22 629

24 334

26 548

28 171

Index nárůstu
Prům. osobní
náklady**
Index nárůstu

%

7,3

4,5

7,5

9,1

6,1

Kč

31 083

32 597

35 329

38 295

41 932

%

6,8

4,9

8,3

8,4

9,4

* průměrné měsíční mzda bez vlivu mezd ředitelů
** průměrné měsíční osobní náklady bez vlivu nákladů na restrukturalizaci

Věková struktura zaměstnanců v PVK
554

151

468

329

322
272

280

31 - 40 let

41 - 50 let

123

do 30 let

2006

2007

51 a více

Solidarita
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Donátorské akce
Nadační fond Veolia
Donátorské aktivity PVK jsou významnou součástí budování pozitivního image a renomé společnosti.
Společnost PVK donátorské aktivity
zaměřuje na vzdělávací projekty, na
programy přispívající k ochraně životního prostředí a dále podporuje
sociálně znevýhodněné skupiny lidí.
Prostřednictvím Nadačního fondu
Veolia, který v roce 2003 založil akcionář PVK, společnost Veolia Voda
Česká republika, PVK podporuje
mladé lidi, kteří opouštějí dětské
domovy. Jde o projekt „Krok do života“, který nabízí pomoc, ať už
s bydlením, zaměstnáním či zvýšením kvalifikace. V Praze společnost PVK přispěla na Dům na půli
cesty Maják, který byl v posledním čtvrtletí roku 2007 otevřen.
V tomto domě našli bydlení právě
mladí lidé z dětských domovů.

Nadační fond Veolia, a tím i PVK, se
připojily také k nejznámějšímu českému sbírkovému projektu Pomozte dětem!, který již 10 let financuje
menší nebo regionální projekty.
Vedle mladých lidí z dětských domovů začala společnost v roce 2007 podporovat i seniory. Spolu s nadačním
fondem se rozhodla finančně přispívat na výstavbu pétanquových hřišť
pro seniory v domovech důchodců,
jejichž cílem je podpořit aktivní život
seniorů. V roce 2007 byla za finanční
pomoci PVK vybudována dvě pétanquová hřiště – v Hostivaři a v Malešicích v Praze 10.

vuje talentované a šikovné děti od 6 do
15 let. Cílem projektu je pomáhat rozvíjet dětskou osobnost a zdůraznit, že
má smysl o něco usilovat a studovat.
S cílem přispět ke zlepšení našeho
životního prostředí podpořil Nadační fond Veolia a PVK v roce 2007 projekty Českého rybářského svazu, které jsou zaměřeny na návrat úhořů
a lososů do našich řek a projekt Clean Up the World! (Ukliďme svět!),
v jehož rámci organizují skupiny
dobrovolníků na celém světě likvidaci černých skládek a úklid svého
okolí, parků, cest, břehů řek a potoků,
chráněných území atd.

PVK také přispěly Jedličkovu ústavu či
na činnost Dětského krizového centra a na další sociální projekty.
Již čtvrtým rokem společnost podpořila soutěž Zlatý oříšek, která předsta-

Vzdělávací programy pro děti
Se základními školami PVK systematicky spolupracují od roku 2000. S cílem přispět ke zkvalitnění výuky
a k upevnění zodpovědnosti žáků v oblasti ochrany
vody a životního prostředí vytvořily PVK spolu s nadačním fondem nástěnné výukové obrazy „Rozložení
sladké vody na Zemi“. Plakáty tvoří mapa světa s vyznačením zásob sladké vody v jednotlivých oblastech,
která je doplněna dalšími informacemi o koloběhu
vody. Tematicky jsou plakáty koncipovány v souladu
s výukovým programem zeměpisu v 6. a 7. ročnících
ZŠ. Plakáty byly rozdány do všech pražských ZŠ.
Osmým rokem pod hlavičkou nadačního fondu pracoval Klub vodních strážců, který v roce 2000 založila
společnost PVK. Děti ve věku 6 – 16 let mohou jako
aktivní členové klubu přispívat na webové stránky
a do časopisu. Klub šíří a podporuje myšlenku odpovědného chování vůči životnímu prostředí a snaží
se o zlepšování vztahu a přístupu k pitné vodě. Klub
sdružuje děti se zájmem o přírodu a životní prostředí a k dnešnímu dni má téměř 800 členů. Pro členy
a nejen pro ně jsou pořádány různé poznávací, kul-

turní a sportovní akce. Klub vydává vlastní časopis
a od roku 2001 fungují i klubové internetové stránky
(www.klub.pvk.cz).
PVK spolu s akcionářem nabídly dětem řadu vzdělávacích soutěží. Velký úspěch zaznamenala mezinárodní
soutěž „Masky kolem světa – příběhy o vztazích člověka a přírody“. Děti měly za úkol vymyslet krátký
příběh „já jsem země“ ilustrující význam vztahu mezi
člověkem a přírodou a namalovat obrázek masky, která tento příběh vypráví. V mezinárodní soutěži zvítězila
pražská třída ze ZŠ Vodičkova a autorky vítězné masky
se zúčastnily mezinárodního setkání dětí v Paříži.
Nadační fond a PVK nezapomínají ani na studenty.
Pravidelně podporují studentskou vědeckou činnost
na VŠCHT v Praze. Již několik let jsou pravidelným partnerem studentské vědecké konference. V roce 2007 se
společnost také zapojila do projektu „České hlavičky“.
Cílem projektu je upozornit nejen na talentované jedince, ale zároveň zvýšit zájem mladých o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru.

Inovace

Pražské vodovody a kanalilzace, a.s.

Výroční zpráva 2007

18/19

Čerpací stanice
a pobočné ČOV

Rekonstrukce na
úpravnách vody

Rok 2007 přinesl v oblasti provozu
čerpacích stanic, vodojemů a pobočných čistíren odpadních vod realizaci následujících inovačních opatření
technického charakteru.

Na úpravně vody (ÚV) Želivka byla
v roce 2007 dokončena druhá etapa
rekonstrukce vápenného hospodářství. Realizovaná technologie zlepšuje kvalitu vyráběné vápenné vody pro
doalkalizaci a zároveň snižuje produkci odpadního vápenného kalu.

V oblasti distribuce pitné vody byla
dokončena rekonstrukce čerpací
stanice (ČS) Vypich výměnou a optimalizací areálových rozvodů a rekonstrukcemi manipulačních a vodoměrných šachet.
Kompletní přestavbou, tj. rekonstrukcí technologického a elektro
vybavení včetně telemetrie, prošla
v roce 2007 čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) Radotín III, na ČSOV
Radotín I proběhla rekonstrukce rozvaděče a byla doplněna telemetrie
s přenosem na centrální dispečink
(CD).
Také se uskutečnila rekonstrukce druhé technologické linky PČOV Kolovraty, včetně osazení telemetrie s přenosem na CD. Pokračovala rekonstrukce
čistírny Nebušice. Byla zahájena III.
etapa přestavby PČOV Horní Počernice – Čertousy, která má upravit nátok
na čistírnu a zajistit odlehčení dešťových vod na vírovém separátoru. Na
pobočných čistírnách Újezd u Průhonic a Sobín byla osazena nová telemetrie s přenosem na CD.
Pobočná čistírna Sedlec byla odstavena z provozu a zrušena, likvidace
splaškových vod je zajištěna distribucí do povodí ÚČOV novou čerpací
stanicí odpadních vod, vybudovanou
v areálu zrušené čistírny. K 1. 10. 2007
se PVK staly novým provozovatelem
čistírny pro obec Nedvězí.

Významnou akcí byla rovněž realizace zabezpečení objektů ÚV Želivka.
Systém zabezpečení je tvořen elektrickou zabezpečovací signalizací,
systémem kontroly vstupů, elektrickou požární signalizací a kamerovým
systémem. Instalací bezpečnostního
systému byla výrazně zvýšena ochrana objektů proti vniknutí nepovolaných osob.
Z hlediska spolehlivosti dodávek pitné vody pro obyvatelstvo byla důležitou investiční akcí rekonstrukce odběrných míst na štolovém přivaděči.
Jednalo se o odběr pro obec Trhový
Štěpánov, Vlašim a odběr pro Divišov.
Rovněž v ÚV Káraný bylo významnou investicí zabezpečení objektů, a to mechanické i elektronické.
Na majetku hl. m. Prahy se jednalo
o zabezpečení areálu ÚV Káraný včetně objektů výtlačních řadů, u objektů v jímací oblasti došlo k rozšíření
i o přenosy technologických signálů
a možnost dálkového ovládání. Na
majetku společnosti „Zdroj pitné
vody Káraný, a.s.“, došlo k zabezpečení areálu ÚV Sojovice a objektů
umělé infiltrace. Provedené úpravy
přispějí k bezpečnému a spolehlivému provozování celé ÚV Káraný.

Oblast informatiky
Jedním z důležitých úkolů
v oblasi IT byl v roce 2007
rozvoj bezpečnosti IT v PVK.
Byl zakoupen nový firewall s
návaznými prvky pro ochranu
vnitřní datové sítě PVK. Pro přístup k firemním aplikacím byly
dokoupeny bezpečnostní prvky
od firmy RSA. Zároveň byl ve
spolupráci s firmou Solutions &
Services dceřinou společností
VEOLIA VODA ČESKÁ
REPUBLIKA, a.s., započat
projekt ISMS (systém řízení
bezpečnosti informací).
Dále se uskutečnila implementace software Data Protection
Manager od firmy Microsoft pro
centrální zálohování databází,
serverů a uživatelských dat,
včetně dokoupení hardwarových
serverů a zálohovacích mechanismů na technologii LTO3,
který umožní zálohovat na jednu
pásku LTO3 až 800 GB dat.
Také na intranetu PVK došlo
v roce 2007 ke změnám. Byl
realizován nový portál PVK
Sharepoint Portal Server. Tento
nový portál splňuje všechny
požadavky uživatelů v PVK.
Během roku byl zahájen projekt implementace nového GIS
od firmy ESRI. Tento produkt
plně pokryje potřeby GIS i pro
tvorbu nových dat pro uživatele, kteří využijí „prohlížečku
dat“ v Internet Exploreru.
I nadále pokračovala rekonstrukce datových spojů mezi jednotlivými lokalitami PVK, jejímž cílem
je zrychlení práce zaměstnanců
s aplikacemi PVK.

Výkonnost
VÝROBA VODY
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Výroba vody v roce 2007 (v m3)
v m3
Provoz Želivka

94 831 291

Provoz Káraný

31 750 126

Provoz Podolí

1 470 167

Průmyslový vodovod

1 084 871

Celková výroba

V roce 2007 bylo vyrobeno celkem
129 136 tis. m3 vody. Z tohoto množství bylo 128 052 tis. m3 pitné vody
(tj. 99,2 %) a 1 085 tis. m3 užitkové
vody.

129 136 455

Podíl výroby vody v roce 2007
1,1 %
provoz Podolí

0,9 %
průmysl. vodovod

Výrobu pitné vody pro hl. m.
Prahu zajišťují tyto úpravny
vody, jejichž celková kapacita zdrojů činí 9 000 l.s-1:
Úpravna vody Želivka je
kapacitně nejvýznamnějším
zdrojem pitné vody
a je největší úpravnou vody
v ČR. Zdrojem surové vody
pro tuto úpravnu je řeka
Želivka akumulována ve
vodárenské nádrži Švihov.

24,6 %
provoz Káraný
73,4 %
provoz Želivka

Vývoj celkové výroby vody v letech 2003 - 2007 v tis. m3
142 654

136 427
132 264
131 746
129 136

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

V roce 2007 došlo k poklesu celkové výroby vody o 2 609 tis. m3 vody, tj. o 2,0 %,
což představuje trend postupného snižování výroby vody. Na poklesu výroby
vody se mj. odrazila teplá zima v roce 2007, ale také nižší ztráty vody. Specifická
potřeba na osobu a den činila 127 litrů.

Úpravna vody v Káraném je
umístěna na soutoku Jizery
s Labem. Zdrojem surové
vody je částečně voda z podzemí z okolních štěrkopískových vrstev a artéských vrtů,
částečně povrchová voda
z řeky Jizery, upravená umělou infiltrací.
ÚV v Praze Podolí je rezervním zdrojem pro případ havárií na ostatních vodárnách.
V roce 2007 byla úpravna
vody v provozu pouze během října.
Společnost PVK vyrábí
a distribuuje pitnou vodu
pro 1,2 mil. obyvatel hlavního města Prahy
a pro dalších cca 200 tisíc
obyvatel Středočeského
kraje a kraje Vysočina.

Hospodaření s vodou v letech 2003 – 2007 (v tis. m3)

Pražská vodovodní síť
o délce 4 337 km včetně
vodovodních přípojek,
kterou provozuje společnost PVK, vyžaduje pravidelnou údržbu. Údržbu,
opravy a odstraňování havárií v roce 2007 převzala
nově vzniklá společnost
Česká voda – Czech Water, a.s., která je dceřinou
společností VEOLIA VODA
ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
PVK provádí rovněž montáže, výměny, opravy
a ověřování vodoměrů.

2003

2004

2005

2006

2007

Výroba celkem

142 654

136 427

132 264

131 746

129 136

Voda předaná

14 066

14 224

14 212

15 116

15 716

Voda převzatá

0

0

0

0

0

128 588

122 203

118 052

116 630

113 420

90 228

88 821

86 695

87 865

88 401

38 359

33 381

31 357

28 764

25 019

28,72

26,61

25,78

23,79

21,40

Voda k realizaci
Fakturace v Praze
celkem
Voda nefakturovaná
v Praze
Procento ztrát z vody
k realizaci

Podobně jako v roce 2006, také v roce 2007 došlo k mírnému meziročnímu nárůstu fakturované vody, a to o 536 tis. m3, tj. o 0,6 %.
Rok 2007 byl z pohledu ztrát vody velmi příznivý zejména vlivem teplého zimního období, kdy nedocházelo k promrzání půdy a následným haváriím vodovodní
sítě. Spolu s pokračujícím aktivním vyhledáváním skrytých úniků a preventivní
činností na vodovodní síti se ztráty vody snížily z 23,8 % v roce 2006 na 21,4 %
v roce 2007. V roce 2007 bylo preventivně prověřeno 2 443 km vodovodní sítě
a nalezeno celkem 319 skrytých úniků.
Voda předaná má již několik let rostoucí trend a odráží zvýšenou stavební výstavbu v okolí Prahy. Oproti předchozímu roku se zvýšila o 600 tis. m3.

Vývoj % ztrát v letech 2003 až 2007
Délka vodovodní sítě

3 601 km

Délka přípojek

736 km

Počet vodovodních přípojek

98 434

Počet vodoměrů

105 021

Počet vodojemů

67

Objem vodojemů
Počet čerpacích stanic

28,72

26,61
25,78
23,79
21,4

947 214 m3
39

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007
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Vodoměry
V roce 2007 bylo celkem vyměněno
19 613 ks vodoměrů, opraveno
39 724 ks vodoměrů (38 198 ks vodoměrů DN 13-40 mm a 1 526 ks
vodoměrů DN 50-200mm) a ověřeno v autorizovaném metrologickém
středisku bylo 43 385 ks vodoměrů.
Z výše uvedených počtů opravených
a ověřených vodoměrů jich 2 854
bylo určeno pro Prahu, zbývající byly
určeny pro ostatní společnosti Veolia
Voda a další externí zákazníky. Rov-

něž bylo provedeno 1 331 úředních
přezkoušení na žádost odběratele,
z toho pro Prahu 624.
V roce 2007 se pokračovalo v instalacích vodoměrů vybavených radiovými moduly pro dálkový odečet stavu
vodoměru, jejichž výhodou je rychlost zpracování, bezchybnost a diagnostika funkčnosti a závad měřidel.
Celkem je jich v pražské vodovodní
síti nainstalováno 1 038 ks.

Na vodovodních řadech a
přípojkách bylo v roce 2007 odstraněno celkem 2 603 havárií,
což je o 233 (8,2 %) méně než
v roce 2006. Pokles celkového
počtu havárií v roce 2007 oproti
roku 2006 lze přičíst extrémně nepříznivým klimatickým
podmínkám v zimním období roku 2006 oproti naopak
extrémně mírným klimatickým
podmínkám v zimním období
roku 2007. I když v roce 2007
celkově vzniklo méně havárií,
tak stoupl počet havárií vodovodních řadů větších profilů.
Nárůst havárií větších profilů
potrubí svědčí o nedobrém stavu vodárenské infrastruktury
v Praze. Průměrná doba trvání
jedné havárie činila 1 den, 17
hodin a 17 minut.
Z celkového množství bylo 43
havárií 1. kategorie, to jsou
havárie, při nichž je přerušeno
zásobování pro více než 1000
obyvatel, příp. mají dopad na
významné objekty a zdravotnická zařízení, 117 havárií
2. kategorie a 2 443 havárií
3. kategorie.
Nejčastější příčinou havárií bylo
dynamické namáhání (46,7 %)
a koroze materiálu (27,4 %).
Tyto dvě příčiny byly důvodem
havárií v 74,1 % případů.

Vývoj počtu odstraněných havárií na vodovodních
řadech a přípojkách v letech 2003 - 2007
3402

rok 2003

3171

rok 2004

3088

rok 2005

2836

rok 2006

2603

rok 2007

Výkonnost
ČIŠTĚNÍ VODY

Pražské vodovody a kanalilzace, a.s.

Výroční zpráva 2007

24/25

Celková délka kanalizační sítě

3 624 km

Délka kanalizačních přípojek

894 km

Počet kanalizačních přípojek

86 444

Počet provozovaných čerpacích
stanic
Počet zařízení na čištění
odpadních vod

210
20 pobočných ČOV + ÚČOV

Množství vyčištěné odpadní vody v roce 2007 v m3
m3

%

ÚČOV

114 454 962

94,5

PČOV

6 646 816

5,5

121 101 778

100,0

CELKEM

Množství čištěných odpadních vod na ÚČOV a PČOV
v letech 2003 až 2007 v tis. m3

Kanalizační sítí v Praze
o celkové délce 4 518 km
(vč. kanalizačních přípojek) bylo v roce 2007
odvedeno a na čistírnách
odpadních vod vyčištěno
celkem 121 102 tis. m3
odpadní vody. Převážná
většina odpadních vod
114 455 tis. m3, tj.
94,5 %, byla vyčištěna na
Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající část 6 647 tis. m3 byla
vyčištěna na pobočných
čistírnách odpadních vod
(PČOV).

6869
6421
6542

6899

128 069

125 424

119 639

119 632

114 455

6647

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

PČOV
ÚČOV

PVK provozovaly v roce
2007 vedle ÚČOV dalších
20 pobočných čistíren:
Běchovice, Březiněves,
Čertousy, Dolní Chabry,
Holyně, Jesenice, Kbely,
Koloděje, Kolovraty,
Královice, Lochkov,
Miškovice, Nebušice,
Nedvězí, Sobín,
Svépravice, Uhříněves,
Újezd nad Lesy, Újezd
u Průhonic, Vinoř.

Průzkum a měření
na stokové síti

Provoz ÚČOV byl v průběhu
roku 2007 komplikován dlouhodobými opravami a rekonstrukcemi na kalovém hospodářství.
Po celý rok byla vyřazena z
provozu jedna dvojice vyhnívacích nádrží a také jedna ze čtyř
manipulačních nádrží na kaly,
což dosti ztěžovalo situaci ve
zpracování kalů.

V souladu s provozovatelskou smlouvou je průběžně prováděn preventivní
průzkum stokové sítě podle plánu, který je dohodnut mezi naší společností
a Pražskou vodohospodářskou společností, správcem sítí. V roce 2007 bylo
prohlédnuto celkem 156 km kanalizace a zrevidováno 2544 vstupních šachet. Při prohlídkách bylo zjištěno 29
havárií na stokové síti. Pro odstranění
zjištěných poruch na kanalizaci bylo
vypracováno 138 návrhů na odstraně-

ní závad, které byly předány technickému útvaru k zařazení do plánů oprav
a investic. V rámci přejímek stávajících
kanalizací do provozování PVK byly
prohlédnuty kanalizace v městských
částech Klánovice, Nedvězí a podstatné části Zbraslavi. Součástí preventivních prohlídek byla i kontrola stavu kanalizace před uplynutím záruční doby.
Při ní bylo prohlédnuto 14 km kanalizace a z 42 kontrolovaných staveb byly
u 11 z nich nalezeny závady.

Kromě toho se uskutečnila
zásadní rekonstrukce úpravny
bioplynu a následně byla zahájena rekonstrukce plynovodu.
V závěru roku se ÚČOV dostala
do velkých potíží, které vyvrcholily překročením limitů pro
dusík v prvních dnech nového
roku. Příčinou byl přítok anorganických látek na ÚČOV a z toho
plynoucí výrazné zhoršení čerpatelnosti kalu, který v usazovacích nádržích zahnil. V ostatních
ukazatelích byla kvalita vyčištěné odpadní vody uspokojující.

Ochrana životního prostředí
Na některých čistírnách odpadních vod společnost vykupuje vybrané druhy odpadů, které využívá. Předchází tím skládkování nebo spalování těchto odpadů,
což přispívá k zlepšování životního prostředí.
Důraz na ekologii je kladen i v dalších oblastech.
PVK ekologicky likviduje veškeré elektroodpady podle platné legislativy a zaměstnanci PVK striktně třídí odpad. Kontejnery na papír, plast a sklo jsou umístěny ve všech budovách společnosti.

Vývoj počtu odstraněných poruch a havárií na
kanalizační síti v letech 2003 - 2007
189

177
233

V roce 2007 bylo na kanalizační
síti opraveno 117 poruch a
havárií. Z toho bylo 41 (35,0 %)
havárií na řadech, 47 (40,2 %)
na přípojkách a 29 (24,8 %) na
vstupních šachtách.

138
117

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

Kromě těchto havárií bylo na
kanalizační síti provedeno
ještě 1580 zásahů ucpávkovou
službou.
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Kontrola kvality vody
Pitná voda
Kvalita pitné vody byla sledována
v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.
v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody.
Pitná voda byla vyráběna po celý rok
2007 ve dvou úpravnách provozovaných PVK – Káraný a Želivka. Úpravna vody Podolí dodávala pitnou vodu
spotřebitelům v roce 2007 v období
15. – 23. 10. 2007. Distribuci pitné vody
z ÚV Podolí předcházely proplachy
hlavních distribučních řadů z důvodu

zachování kvality vody u spotřebitelů.

Kvalita vody

Distribuční síť byla kontrolována v průběhu roku 2007 jak po trase distribuce
(vodojemy, přivaděče), tak u spotřebitelů. Významným parametrem u vzorků
z distribuční sítě v nesouladu s vyhláškou pro pitnou vodu č. 252/2004 Sb.
je železo a s tím související barva
a zákal. V roce 2007 bylo ve vzorcích
dle Programu kontroly z hlediska ukazatele železo v nesouladu 5,82 % vzorků distribuční sítě.

V roce 2007 byla kvalita pitné
i odpadní vody monitorována
útvarem kontroly kvality vody.
V roce 2007 byl útvar kontroly
kvality vody (ÚKKV) akreditován jako jedna zkušební laboratoř, která má šest různých
oddělení. ÚKKV byl akreditován Českým institutem pro
akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005,
která je v souladu s ČSN EN
ISO 9001: 2001.

Celkové zhodnocení činnosti útvaru (část pitných vod) za rok 2007 v číslech:
Lokalita
ÚV Želivka
ÚV Káraný
ÚV Podolí

Celkový počet vzorků
na mikrobiologické
a biologické analýzy/
počet parametrů
371 / 2294
380 / 2388
21 / 97

Celkový počet vzorků
na chemické
analýzy/
počet parametrů
373 / 3157
378 / 4106
40 / 226

%
vyhovujících
parametrů
99,93
99,98
93,50

Distribuční síť – vodojemy,
přivaděče

675 / 4667

612 / 8914

98,87

Distribuční síť – spotřebitel
Celkem

2661 / 16646
4108 / 26902

2484 / 39912
3887 / 56315

97,79
98,28

Odpadní voda
V oddělení laboratorní kontroly odpadních vod jsou sledovány odpadní vody z ÚČOV a její technologie
včetně kalů a bioplynu, dále odpadní
vody z PČOV, od velkoproducentů, ze
stokové sítě a z výpustních míst provozovaných PVK. Kontrolují se také
kapalné odpady vyvážené na ÚČOV a

PČOV. Rozsah a četnost sledování je
v souladu s platnými právními předpisy pro odpadní vody – rozpracováno v aktuálních programech kontroly
pro každou oblast.
Ve srovnání s předchozím rokem byl
zpracován srovnatelný počet vzorků,
počet provedených stanovení mírně
vzrostl.

Osvědčení o akreditaci ÚKKV
(zkušební laboratoř č. 1247) je
vydáno s platností od
24. 5. 2007 do 31. 5. 2012.
Akreditace pokrývá celou činnost ÚKKV – vzorkování a rozbory pitné, balené, povrchové,
surové, podzemní a odpadní
vody a vody z technologických
mezistupňů (mezioperační
vody) a kalů.
Akreditace ÚKKV jako celku
plně nahrazuje dílčí akreditace ČIA a posouzení o správné
činnosti laboratoře vydané
ASLAB, které platilo pro oblast
odpadních vod.
Společná akreditace všech 6
oddělení ÚKKV v rámci jedné
zkušební laboratoře Pražské
vodovody a kanalizace, a.s.
– útvar kontroly kvality vody
byla jedním z cílů jakosti PVK
stanovených pro rok 2007.

Celkem bylo v roce 2007 v oddělení laboratorní kontroly odpadních vod zpracováno 12 282 vzorků, provedeno 86 820 stanovení (nárůst stanovení je o cca 2 %). Z celkového počtu vzorků bylo pro
ÚČOV zpracováno 7769 vzorků odpadních vod, kalů, tekutých odpadů a bioplynu, pro PČOV 2074 vzorků
OV a kalů, 700 vzorků odebraných u velkoproducentů odpadních vod, 373 vzorků na stokové síti, 74 vzorků z fekálních
vozů na výpustních místech (54 vzorků odebráno klasicky, 20 automatickou stanicí) a 109 vzorků odpadních vod z úpraven vody.
Pro další společnosti ze skupiny Veolia Voda bylo analyzováno 112 vzorků , zbylých 1071 vzorků bylo jiného původu.

Intenzitu sledování ve stokové síti včetně zjištěných překročení povolených hodnot vyjadřuje následující tabulka.
Rok
2004
2005
2006
2007

Producenti prům.OV + vývozci OV
Odebráno
Z toho překročeno
652
254
813
366
746
343
774
330

Počet vzorků OV na stokové síti
stoková síť včetně havárií
Odebráno
Z toho překročeno
236
137
203
128
322
185
373
172

Odebráno
888
1016
1068
1147

Celkem
Z toho překročeno
391
494
528
502

Institut environmentálních
služeb, a.s., v roce 2007
Obrat:

21 885 000 Kč

Počet zaměstnanců: 9
Vlastník: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – 80 % a 20 % akcií vlastní
akciová společnost Campus Veolia Environnement
Rok 2007 byl v historii Institutu environmentálních služeb, a.s., (dále jen IES) z mnoha
hledisek nejúspěšnějším rokem. Výnosy IES
dosáhly v roce 2007 na 21 885 000 Kč. Počet
účastníků široké škály vzdělávacích akcí IES (od
krátkodobých až po středoškolské nebo vysokoškolské studijní programy) z řad pracovníků
PVK dosáhl v roce 2007 počtu 2702. Celkový
počet vzdělávacích akcí (training sessions) IES
od počátku jeho existence se k 31. 12. 2007
vyšplhal na počet 5699 a celkový počet jejich
účastníků pak na 22 798 osob.
V roce 2007 IES zahájil řadu nových vzdělávacích projektů. K nejvýznamnějším patřil
bakalářský studijní program „Podniková ekonomika a management“ se specializacemi
„Management a ekonomika vodovodů a kanalizací“ a „Classic“, a to ve spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc, o.p.s. Velký
zájem o toto studium projevili také zaměstnanci PVK, z nichž 17 se stalo studenty tohoto vysokoškolského studia. Zaměstnanci PVK
také pokračovali ve studiu manažerského vysokoškolského studia MSc in Management
Studies, prestižního programu The Nottingham Trent University.
K důležitým vzdělávacím akcím IES roku 2007
s významnou účastí zaměstnanců PVK patřilo
pokračování rozvojového programu pro manažery VE. 552 zaměstnanců PVK absolvovalo
tréninky první pomoci a další akce IES v rámci
vzdělávacího projektu financovaného z Evropského sociálního fondu. 178 zaměstnanců PVK se v roce 2007 vzdělávalo v jazykových
kurzech pořádaných IES, 15 jich studovalo
v „maturitním“ studijním programu „Provozovatel vodovodů a kanalizací“. Tréninku
v rámci projektu „Řízení, hodnocení a motiva-

ce pracovního výkonu zaměstnanců VE v ČR
pomocí hodnotících rozhovorů“ se zúčastnilo
82 zaměstnanců PVK. Systematicky bylo také
v IES školeno 20 zaměstnanců zákaznického
útvaru a 14 zaměstnanců call centra, 581
řidičů nákladních vozidel a řidičů-referentů
a 78 zaměstnanců obsluhy tlakových nádob
a 80 svářečů.
IES vydal v roce 2007 nákladem 6500 výtisků
publikaci „Ročenka Institutu environmentálních služeb, a.s., 2007“, která se stala novým
vzdělávacím nástrojem IES. Obsahuje množství velmi zajímavých a užitečných příspěvků
od známých lektorů Institutu. Knihu obdrželi
všichni zaměstnanci PVK. IES pravidelně informoval PVK o nabídce svých vzdělávacích
akcí pomocí informačního elektronického
bulletinu LE SERVICE. Celkový počet jeho čtenářů se pohyboval kolem 5500.
IES posílil svoje postavení v síti mezinárodních
tréninkových center Veolia Environnement.
V červenci 2007 byl zahájen proces tzv. „labelizace“, tedy propůjčení známky „Campus Veolia Environnement“ Institutu environmentálních služeb, a.s., a to na základě smlouvy
o vzájemných vztazích, kterou v červenci podepsali ředitelé obou institucí. Smlouva řeší
proces a jednotlivé kroky „labelizace“ (např.
kapitálový vstup Campusu VE a ostatních divizí VE do IES, přípravu a konání tzv. profesních výborů - comité métier – v jednotlivých
divizích VE v ČR, přípravu pedagogického plánu IES, změny ve složení představenstva IES, a
vytvoření pedagogického výboru IES, apod.).
Na podzim 2007 došlo k prodeji 20 % akcií
IES, a novým vlastníkem těchto 20 % se stala
akciová společnost Campus Veolia Environnement. PVK nyní vlastní 80 % akcií IES.
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Finanční část
ROZVAHA
v tis. Kč
AKTIVA
A.

Pohledávka za upsaný vlast. kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

C.III.

Krátkodobé pohledávky

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

D.

Ostatní aktiva

v tis. Kč
PASIVA

2007

2006

3 248 452

2 848 393

0

0

505 053

587 966

44 138

34 013

387 789

520 864

73 126

33 089

2 696 506

2 202 271

40 164

41 826

999

1 001

2 654 056

2 158 004

1 287

1 440

46 893

58 156

2007

2006

3 248 452

2 848 393

1 977 419

1 819 940

A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

792 276

792 276

A.II.

Kapitálové fondy

143 968

143 968

A.III.

Fondy ze zisku

301 048

304 145

A.IV.

Hosp. výsledek minulých let

11 874

252

A.V.

Hospodářský výsledek běžného
období

728 253

579 299

B.

Cizí zdroje

1 271 004

1 028 383

B.I.

Rezervy

20 970

2 049

B.II.

Dlouhodobé závazky

40 850

52 959

B.III.

Krátkodobé závazky

1 209 184

973 375

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

0

0

C.

Ostatní pasiva

29
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
v tis. Kč

2006

+

Tržby za prodej zboží

18 723

19 039

-

Náklady vynaložené na prodané zboží

19 232

18 728

+

Výkony

4 749 977

4 304 152

-

Výkonová spotřeba

3 096 392

2 764 608

Přidaná hodnota

1 653 076

1 539 855

-

Osobní náklady

621 445

636 916

-

Daně a poplatky

12 563

6 741

-

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

99 595

101 912

+

Ostatní provozní výnosy

345 856

89 184

-

Ostatní provozní náklady

306 465

131 268

*

Provozní hospodářský výsledek

958 864

752 202

+

Finanční výnosy

26 097

93 608

-

Finanční náklady

7 101

85 487

*

Hospodářský výsledek z finančních operací

18 996

8 121

+

Mimořádné výnosy

0

899

-

Mimořádné náklady

7 125

1 049

970 735

760 173

0

-252

-7 125

102

Daň z příjmu - splatná

253 782

177 257

Daň z příjmu - odložená

-11 300

3 869

728 253x

579 299

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
*

Mimořádný hospodářský výsledek

***

x

2007

Hospodářský výsledek za účetní období

V roce 2007 byl hospodářský výsledek ve výši 117 milionů Kč realizován prodejem majetku.
Jednalo se především o nemovité věci.

Pražské vodovody a kanalilzace, a.s.
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
v tis. Kč

2007

2006

P.

Stav peněžních prostředků na počátku roku

1 440

112 593

Z.

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

958 864

752 202

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

8 648

74 396

A.2.

Změny stavu pracovního kapitálu

-552 705

-263 646

A.3.

Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

0

-31

A.4.

Přijaté úroky

16 763

7 372

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-158 457

-183 406

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními
případy

-7 125

-15 205

A.7.

Ostatní finanční příjmy a výdaje

653

-1 298

A.8.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

0

2 078

266 641

372 462

-174 150

-163 056

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
B.1.

Nabytí stálých aktiv

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

275 729

122 766

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

203 210

92 647

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

304 789

52 357

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků

-809

122

C.2.

Změna stavu vlastního jmění

-570 774

-536 094

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-571 583

-535 972

-153

-111 153

1 287

1 440

F.

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků

R.

Stav peněžních prostředků na konci roku

Zpráva dozorčí rady
za rok 2007
Dozorčí rada společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
(PVK) zasedala pravidelně měsíčně ve složení Ing. Květoslava
Kořínková, CSc., Ing. Ivo Sušický, CSc., RNDr. Marcela Dvořáková,
p. Jan Moravec, pí. Marie Abrahámová a Mgr. Robert Bratršovský do 30. března 2007, kterého k 1. dubnu 2007 nahradil Ing.
Josef Šverma.
Na svých jednáních se dozorčí rada pravidelně zabývala zprávami o hospodaření společnosti, informovala se o vztazích mezi
PVS, a.s., a PVK zahrnující i připravované změny vztahů mezi
oběma společnostmi a spolupracovala s auditorskou společností při projednávání hospodaření PVK za rok 2007, včetně projednání zprávy auditora k auditu účetní závěrky za rok
2007. Dozorčí rada také projednala informace o přípravě ceny
vodného a stočného pro rok 2008 před jejich projednáním a
schválením v Radě hl. města Prahy v lednu 2008. Zajímala se
rovněž o přípravu postupu rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod v Praze.
Dozorčí rada se informovala o přípravě a podpisu Kolektivní
smlouvy PVK pro rok 2008, zabývala se činností vnitřního auditu společnosti a úzce spolupracovala s finančním ředitelem
společnosti. Jednání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval
generální ředitel Ing. Milan Kuchař a finanční ředitel Ing. Petr
Mrkos.
Dozorčí rada projednala na svém zasedání 19. února 2008 výsledky hospodaření společnosti za rok 2007, způsob rozdělení
zisku po zdanění za rok 2007 a vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2007.
V Praze dne 19. února 2008
Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
předsedkyně dozorčí rady

Pražské vodovody a kanalilzace, a.s.
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Zpráva auditora
a účetní závěrka
k 31. prosinci 2007
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Zpráva o vztazích PVK
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Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Spole!nost se sídlem Pa"ížská 11, 110 00, Praha 1, zapsaná
v obchodním rejst"íku vedeném M#stským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 5297

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A
O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI
OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

(podle § 66a odst. 9 zákona !. 513/1991 Sb. ve zn#ní pozd#jších p"edpis$)

2007

65

Tato zpráva byla vypracována na základ# povinnosti podle § 66a) odst. 9 obchodního zákoníku.
Popisuje vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahy mezi propojenými osobami. Tyto vztahy
jsou popsány s ohledem na ustanovení § 17 a násl. zákona !.513/1991 Sb. obchodního zákoníku
upravující obchodní tajemství. Spole!nost nemá žádnou organiza!ní složku podniku v zahrani!í.
OVLÁDANÁ OSOBA:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „Spole!nost“)
Se sídlem Praha 1, Pa"ížská 11, PS%: 110 00,
I%: 25 65 66 35, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném M#stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 5297.

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:

VEOLIA VODA, S.A., akciová spole!nost z"ízená podle francouzského
práva
Se sídlem 52, rue d ´Anjou, 75008 Paris,
zapsaná v obchodním rejst"íku Obchodního soudu v Pa"íži, RCS PARIS
B 433 934 809.

PROPOJENÉ OSOBY:

VEOLIA VODA "ESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Se sídlem Praha 1, Pa"ížská 11, PS%: 110 00,
I%: 492 41 214, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném M#stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 2098.
Veolia Eaux - Compagnie Générale des Eaux
komanditní spole!nost na akcie, se sídlem 52, rue d ´Anjou, 75008 Paris,
zapsaná v obchodním rejst"íku Obchodního soudu v Pa"íži,
RCS PARIS B 572 025 526.
ST#EDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Se sídlem Olomouc, Tovární 41, PS%: 772 11,
I%: 618 59 575, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Ostrav#, oddíle B, vložce 1943.
1. JVS a.s.
Se sídlem %eské Bud#jovice, Severní 8/2264, PS%: 370 10
I%: 608 49 657, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v %eských Bud#jovicích, oddíle B, vložce 657.
VODOSPOL s. r. o.
Se sídlem Klatovy, Ostravská 169/IV,
I%: 483 65 351, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 3931.
1. Jiho!eská vodohospodá$ská spol. s r.o.
Se sídlem %eské Bud#jovice, Severní 8/2264, PS% 370 10,
I%: 490 50 907, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v %eských Bud#jovicích, oddíle C, vložce 3254.
Stavby vodovod% a kanalizací s.r.o.
Se sídlem Blovice, Husova 276, okres Plze&-jih,
I%: 252 21 868, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 10029.
VODÁRNA PLZE& a.s.
Se sídlem Plze&, Malostranská 2, !p. 143, PS%: 317 68,
I%: 252 05 625, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložce 574.
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Zlínská vodárenská, a.s.
Se sídlem Zlín, T". T. Bati 383, PS% 760 49,
I%: 270 76 288, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Brn#, oddíle B, vložce 4122.
St$edo!eské vodárny, a.s.
Se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PS%: 272 80,
I%: 261 96 620, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném M#stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 6699.
Severo!eské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem Teplice, P"ítkovská 1689, PS%: 415 50,
I%: 490 99 451, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 465.
RAVOS, s.r.o.
se sídlem Františka Diepolta 1870, Rakovník
I%: 475 46 662, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném M#stským soudem v Praze, oddíle C, vložka 19602.
Karlovarská projektová, a.s.
se sídlem Teplice, P"ítkovská 1689, PS% 415 50
I%: 271 84 129, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložka 1811.
Vodohospodá$ská spole!nost Sokolov, s.r.o.
Se sídlem Sokolov, Dimitrovova 1619,
I%: 453 51 325, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Plzni , oddíle B, vložce 2378.
HYDRIA spol. s r. o.
Se sídlem Bed"ichov 94, Špindler$v Mlýn , PS%: 543 51,
I%: 481 70 160, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložce 4016.
AQUA SERVIS, a.s.
Se sídlem Rychnov nad Kn#žnou, Štemberkova 1094, PS%: 516 01,
I%: 609 14 076, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložce 1114.
SLAVOS, s.r.o.
Se sídlem Slaný, Politických v#z&$ 1523,
I%: 495 49 014, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném M#stským soudem v Praze, oddíle C, vložce 22812.
Varis, spol. s r.o.
Se sídlem Praha 4, Podolská 15, PS% 140 00,
I%: 612 51 194, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném M#stským soudem v Praze, oddíle C, vložce 29098.
Královéhradecká provozní, a.s.
Se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PS% 500 03,
I%: 274 61 211, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložce 2383.
"eská voda - Czech Water, a.s.
Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PS% 10200,
I%: 250 35 070, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném M#stským soudem v Praze , oddíle B, vložce 12115.
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1. S!V, a.s.
Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PS% 100 00,
I%: 47549793, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném Krajským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.
1

Solutions and Services, a.s.
Se sídlem Praha 1, Pa"ížská 67/11, PS% 110 00,
I%: 272 08 320, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném M#stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 11409.
Grafické schéma skupiny ovládající a ovládané osoby, jakož i propojených osob je uvedeno v p"íloze
!. 1 této Zprávy.

Spole!nost Pražské vodovody a kanalizace, a.s byla v rozhodném ú!etním období roku 2007
ovládající osobou ve vztahu k následujícím spole!nostem:
Institut environmentálních služeb, a.s.
Se sídlem Praha 1, Pa"ížská 11, PS%: 110 00,
I%: 629 54 865, zapsaná v obchodním rejst"íku
vedeném M#stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9967.
St!edo"eská provozní spole"nost, a.s.
se sídlem Praha 2, Kate!inská 7/1526, PS" 120 00
I": 272 00 167, zapsaná v obchodním rejst!íku
vedeném M#stským soudem v Praze, oddíle B, vložka 9679.

V pr$b#hu kalendá"ního roku 2007 byly spole!ností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen
„Spole!nost“) a propojenými osobami uzav"eny následující smlouvy a poskytnutá následující pln#ní:

Vztahy ke spole!nosti VEOLIA VODA, S.A.
-

V pr$b#hu roku 2007 z$stává nadále v ú!innosti Dohoda o správ# volných pen#žních
prost"edk$ ze dne 7.6.2004, na základ# které jsou úro!eny krátkodobé vklady Spole!nosti, za
podmínek obvyklých v obchodním styku.

-

Dohoda o poskytování cash-poolingu ze dne 27.11.2006, na základ# které má Spole!nost
možnost ú!astnit se poolového ú!tu Veolia Voda S.A.

-

V pr$b#hu kalendá"ního roku z$stává nadále v platnosti Smlouva o poskytování spolupráce
p"i zvyšování efektivnosti "ízení, která byla uzav"ena v roce 2004.

Vztahy ke spole!nosti VEOLIA VODA "ESKÁ REPUBLIKA, a.s.

1
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-

Spole!nost pronajímala v ú!etním období roku 2007 spole!nosti VEOLIA VODA %ESKÁ
REPUBLIKA, a.s. vozy, které jsou evidovány ve vlastnictví Spole!nosti, na základ# Rámcové
smlouvy o nájmu motorových vozidel. Smlouva byla uzav"ena za podmínek obvyklých
v obchodním styku.

-

Spole!nost p"eú!tovala spole!nosti VEOLIA VODA %ESKÁ REPUBLIKA, a.s. náklady za
technickou a ekonomickou asistenci p"i rozvoji vodohospodá"ských projekt$ ve st"ední Evrop#
a Rusku poskytnutou v pr$b#hu roku 2007.

Do 31.12.2006 Veolia Services, s.r.o.

-

Nadále z$stává ú!inná Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 14.8.2003 ve zn#ní
dodatku !. 1 a !. 2 se Spole!ností CTSE a.s., právním p"edch$dcem spole!nosti VEOLIA VODA
%ESKÁ REPUBLIKA, a.s.

-

Rámcová smlouva o poskytování reklamních a propaga!ních služeb uzav"ená dne 3.1.2007, na
základ# které byly Spole!nosti poskytovány reklamní a propaga!ní služby.

-

Smlouva o zajišt#ní servisních služeb v oblasti hromadných tisk$ uzav"ená dne 2.1.2006, na
základ# které jsou Spole!nosti poskytované služby v oblasti zajiš'ování tisk$ a dotisk$
dokument$, obálkování a odeslání kone!ným p"íjemc$m.

-

Smlouva o spolupráci a poskytování poradenských služeb v oblasti MTZ ze dne 10.1.2006, na
základ# které byly Spole!nosti poskytovány poradenské služby v oblasti pr$myslového
outsourcingu.

-

Smlouva o poskytování služeb uzav"ená dne 30.5.2006, na základ# které jsou Spole!nosti
poskytovány služby vzdáleného p"ipojení k Portálu Veolia Voda.

Vztahy ke spole!nosti Veolia Eaux - Compagnie Générale des Eaux
-

Compagnie Générale des Eaux poskytla v pr$b#hu kalendá"ního roku Spole!nosti Pražské
vodovody a kanalizace, a.s. pln#ní na základ# smlouvy ze dne 8.1.2007 ve form# poradenství
a konzultací v oblasti implementace standard$ Sarbannes – Oxley za podmínek obvyklých
v obchodním styku.

-

V pr$b#hu kalendá"ního roku z$stává nadále v platnosti Smlouva o poskytování spolupráce
p"i zvyšování efektivnosti "ízení, která byla uzav"ena v roce 2004.

Vztahy ke spole!nosti ST#EDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la Spole!nost pro spole!nost ST(EDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. opravy vodom#r$ na základ# individuálních požadavk$ za podmínek
obvyklých v obchodním styku.

-

Smlouva o p"echodném užívání místnosti v ubytovn# v Praze 3, %áslavská 2 ze dne 1.3.2007.

Vztahy ke spole!nosti 1. JVS a.s.
-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la Spole!nost pro spole!nost 1. JVS a.s. rozbory vody,
p"ezkoušení vod, opravy vodom#r$ na základ# individuálních požadavk$, v objemu a za
podmínek obvyklých v b#žném obchodním styku.

Vztahy ke spole!nosti VODÁRNA PLZE& a.s.
-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la Spole!nost pro spole!nost VODÁRNA PLZE) a.s. na základ#
Smlouvy o provedení rozbor$ pitných a surových vod a kal$ a na základ# Smlouvy o
provád#ní oprav, ov#"ování a dodávek m#"idel rozbory vody, p"ezkoušení vod, opravy
vodom#r$ na základ# individuálních požadavk$, v objemu a za podmínek obvyklých v b#žném
obchodním styku.

Vztahy ke spole!nosti Zlínská vodárenská, a.s.
-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la Spole!nost pro spole!nost Zlínská vodárenská, a.s. na
základ# Smlouvy o provedení rozbor$ pitných a surových vod a kal$ a na základ# Smlouvy o
provád#ní oprav, ov#"ování a dodávek m#"idel ze dne 1.3.2006 p"ezkoušení vod, opravy
vodom#r$ na základ# individuálních požadavk$, v objemu a za podmínek obvyklých v b#žném
obchodním styku.
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Vztahy ke spole!nosti St$edo!eské vodárny, a.s.
-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la Spole!nost pro spole!nost St"edo!eské vodárny, a.s. na
základ# Smlouvy o provád#ní oprav, ov#"ování a dodávek m#"idel opravy vodom#r$ a rozbory
na základ# Smlouvy o vzájemné dodávce a provedení rozboru vod a kal$, za podmínek
obvyklých v b#žném obchodním styku.

-

Smlouva o spolupráci ze dne 22.5.2006, na základ# které poskytovala Spole!nost spolupráci
na projektu Výzkum a "ešení degradace jakosti pitné vody, v rozsahu a za podmínek
obvyklých v b#žném obchodním styku.

-

Dohoda poskytování prost"edk$ ve vodohospodá"ské oblasti ze dne 17.2.2005.

Vztahy ke spole!nosti Severo!eské vodovody a kanalizace, a.s.
-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la Spole!nost pro spole!nost Severo!eské vodovody a
kanalizace, a.s. na základ# Smlouvy o provedení rozbor$ pitných a surových vod a kal$ a na
základ# Smlouvy o provád#ní oprav, ov#"ování a dodávek m#"idel rozbory vody (ob# smlouvy
byly uzav"eny v p"edchozím ú!etním období), p"ezkoušení vod, prohlídky kanalizace, opravy
vodom#r$ a další technickou pomoc na základ# individuálních požadavk$, v objemu a za
podmínek obvyklých v b#žném obchodním styku.

-

Smlouva o spolupráci ze dne 22.5.2006, na základ# které poskytovala Spole!nost spolupráci
na projektu Výzkum a "ešení degradace jakosti pitné vody, v rozsahu a za podmínek
obvyklých v b#žném obchodním styku.

-

Dohoda o poskytování prost"edk$ ve vodohospodá"ské oblasti ze dne 12.3.2007.

Vztahy ke spole!nosti Vodohospodá$ská spole!nost Sokolov, s.r.o.
-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la Spole!nost pro spole!nost Vodohospodá"ská spole!nost
Sokolov, s.r.o. p"ezkoušení a opravy vodom#r$ a m#"ení na stokové síti na základ#
individuálních požadavk$, v objemu a za podmínek obvyklých v b#žném obchodním styku.

Vztahy ke spole!nosti SLAVOS, s.r.o.
-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la Spole!nost pro spole!nost SLAVOS, s.r.o. p"ezkoušení a
opravy vodom#r$ a m#"ení na stokové síti na základ# individuálních požadavk$, v objemu a za
podmínek obvyklých v b#žném obchodním styku.

Vztahy ke spole!nosti Královéhradecká provozní, a.s.
-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la Spole!nost pro spole!nost Královéhradecká provozní, a.s.
rozbory vody, p"ezkoušení vod, opravy vodom#r$ na základ# individuálních požadavk$,
v objemu a za podmínek obvyklých v b#žném obchodním styku.

-

Spole!nost poskytla v roce 2007 p$j!ku spole!nosti Královehradecká provozní, a.s. ve výši
60 000 tis. K! (Smlouva o p$j!ce ze dne 28.3.2007). P$j!ka byla k 29.6.2007 splacena.

Vztahy k Varis, spol. s r.o.
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-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la spole!nost Varis, spol. s r.o. pro Spole!nost práce spo!ívající
v odstra&ování havárií a oprav kanaliza!ních p"ípojek a "ad$ na základ# jednotlivých smluv o
dílo, za podmínek obvyklých v b#žném obchodním styku technické a konstruk!ní práce.

-

Nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor uzav"ená v roce 2007, na základ# které
poskytuje Spole!nost spole!nosti Varis spol. s r.o. nebytové prostory (garážová stání,
truhlárnu, skladové prostory) za nájemné v souladu s b#žným obchodním stykem.

-

V pr$b#hu kalendá"ního roku 2007 pronajímala Spole!nost spole!nosti Varis spol. s r.o.
jednotlivé movité v#ci (kompresor, kontejner, maringotky a osobní automobily za ú!elem
realizace provozní !innosti za ceny obvyklé v obchodním styku.

-

Na základ# objednávky provád#la Spole!nost pro spole!nost Varis spol. s r.o. kompletní
inženýrskou !innost pro realizaci havarijních oprav na vodovodní síti za podmínek obvyklých
v b#žném obchodním styku.

Vztahy ke spole!nosti 1. S!V, a.s.
-

V pr$b#hu roku 2007 provád#la Spole!nost pro spole!nost 1. S!V, a.s. na základ# Smlouvy o
provedení rozbor$ pitných a surových vod a kal$ a na základ# Smlouvy o provád#ní oprav,
ov#"ování a dodávek m#"idel rozbory a dodávky vody p"ezkoušení a opravy vodom#r$ na
základ# individuálních požadavk$, v objemu a za podmínek obvyklých v b#žném obchodním
styku.

-

Spole!nost p"edala v pr$b#hu roku 2007 1. S!V, a.s. vodu p"edanou na základ# individuálních
požadavk$ za cenu a podmínek obvyklých v obchodním styku a v souladu s platnou cenovou
regulací.

-

V pr$b#hu kalendá"ního roku byla nadále ú!inná Smlouva o nájmu nebytových prostor
uzav"ená v roce 2004, na základ# které poskytuje za úplatu sjednanou v souladu
s podmínkami obvyklými v obchodním styku Spole!nost nebytové prostory pro administrativní
ú!ely.

-

Smlouva o pronájmu cisternového automobilu LIAZ AV 00-02.

Spole!nost poskytla v roce 2004 p$j!ku spole!nosti 1. S!V ve výši 49 000 tis. K!. P$j!ka byla
k 31.12.2007 splacena v!etn# smluvního úroku.
Vztahy ke spole!nosti Institut environmentálních služeb, a.s.
-

Institut environmentálních služeb, a.s. poskytoval Spole!nosti na základ# Smlouvy o podnájmu
nebytových prostor, Smlouvy o dodávce vody do pronajatých prostor, Smlouvy o dodávce
tepla a energie v pr$b#hu roku nájemné a další pln#ní bezprost"edn# související s provozními
náklady kancelá"ských prostor, které má Institut environmentálních služeb, a.s. v užívání.
Smlouvy byly uzav"eny za podmínek obvyklých v b#žném obchodním styku.

-

Institut environmentálních služeb, a.s. poskytoval v pr$b#hu roku 2007 Spole!nosti na základ#
jednotlivých požadavk$ Spole!nosti školení, která jsou povinná ze zákona, dále jazykové kurzy
a odborné kurzy z vodohospodá"ské oblasti, asistenci p"i zpracování podklad$ pro žádost
v rámci grantové politiky EU, za podmínek obvyklých v obchodním styku.

-

V roce 2007 odkoupila spole!nost Institut environmentálních služeb,a.s. movitý majetek na
základ# kupní smlouvy !.16/2007.

Vztahy ke spole!nosti "eská voda – Czech Water, a.s.
-

Spole!nost poskytla spole!nosti CVCW poradenské služby v oblasti ú!etnictví, personalistiky,
materiálního zásobování, výpo!etní techniky, drobné právní služby a služby v oblasti BOZP na
základ# Smlouvy o poskytování speciálních služeb ze dne 25.6.2007.

-

Smlouva o nájmu a podnájmu nebytových prostor ze dne 25.6.2007.

-

Spole!nost prodala spole!nosti CVCW movitý majetek na základ# Smlouv o prodeji movitého
majetku ze dne 25.06.2007. Veškerý odprodaný movitý majetek byl ocen#n soudním znalcem.
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-

Spole!nost uzav"ela se spole!ností %eská voda – Czech Water,a.s. Smlouvu o nájmu
nebytových prostor – kancelá"e N15, Ke Kablu 971, Praha 10.

-

Na základ# smlouvy poskytla Spole!nost spole!nosti %eská voda poradenství a konzulta!ní
!innost v oblasti hospoda"ení s odpady.

-

Spole!nost poskytla spole!nosti CVCW drobné služby v oblasti dopravy a mechanizace na
základ# jednotlivých objednávek za podmínek obvyklých v b#žném obchodním styku.

-

Spole!nost %eská voda – Czech Water, a.s. poskytovala spole!nosti PVK služby v oblasti
elektro a diagnostiky na základ# Smlouvy o poskytování speciálních služeb ze dne 25.6.2007.

-

Spole!nost %eská voda – Czech Water, a.s. provád#la pro spole!nost PVK !innosti údržby na
základ# Smlouvy o poskytování služeb údržby ze dne 25.6.2007.

Vztahy se spole!ností Solutions and Services, a.s.

72

-

Spole!nost uzav"ela se spole!ností Solutions and Services, a.s. Smlouvu o podnájmu
nebytových prostor Pa"ížská 11.

-

Spole!nost uzav"ela se spole!ností Solutions and Services, a.s. Smlouvu o pronájmu osobních
automobil$ Škoda Fabia a VW Golf za podmínek obvyklých v b#žném obchodním styku.

-

Spole!nost Solutions and Services, a.s. vypracovala pro Spole!nost PVK Implementa!ní
analýzu na základ# Smlouvy o zajišt#ní implementa!ní analýzy k optimalizaci proces$ "ízení ve
spole!nosti ze dne 30.4.2007.

-

Spole!nost Solutions and Services, a.s.uzav"ela se Spole!ností PVK Smlouvu o implementaci
Grafického informa!ního systému PVK.

-

Spole!nost Solutions and Services, a.s. poskytovala Spole!nosti PVK služby v oblasti
informa!ních technologií na základ# Smlouvy o poskytování služeb – SLA ze dne 1.1.2007.

-

Spole!nost Solutions and Services, a.s poskytla Spole!nosti služby v oblasti technické podpory
na základ# Smlouvy o poskytování technické podpory Noris ze dne 30.3.2007.

-

Spole!nost PVK uzav"ela se spole!ností Solutions and Services, a.s Smlouvu o poskytování
poradenských služeb k "ízení informa!ní bezpe!nosti.

-

Smlouva o dílo - implementace ZIS is-USYS.net.

-

Smlouva o poskytnutí sublicence a zajišt#ní servisních služeb.

Ovládaná osoba v rozhodném období neuzav"ela s žádnou z propojených osob ovládací smlouvu ve
smyslu § 190b obchodního zákoníku a rovn#ž ne!inila jiné právní úkony !i opat"ení ve prosp#ch
propojených osob nad rámec b#žného obchodního styku.
Spole!nosti nevznikla ze vztah$, z uzav"ených smluv a jiných právních úkon$ s ovládající spole!ností
ani s propojenými spole!nostmi žádná újma.
Text této zprávy byl projednán a schválen p"edstavenstvem dne 21.2.2008.

V Praze dne 21.2.2008

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

____________________________
Philippe Guitard
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100 %

100 %

ZLV, a.s.

1.JVS a.s.

SMV, a.s.

S!VK, a.s.

50,1 %

100 %

KHP, a.s.

PVK, a.s.

66 %

100 %

100 %

VODÁRNA
PLZE$ a.s.

100 %

100 %

100 %

98 %

100%

100 %

100 %

SVK s.r.o.

Hydria, s. r. o.

RAVOS, s. r. o.

Karlovarská
projektová,a.s

VOSS s. r. o.

1.Jiho!eská vodohospodá"ská
spol. s r.o.

VODOSPOL
s. r. o.

spole!nost, a.s.

IES, a.s.

#eská
100
% voda - Czech
Water, a.s.

98,7 %

100% St"edo!eská provozní

80 %

100 %

VEOLIA VODA #ESKÁ
REPUBLIKA, A.S .

VEOLIA VODA, S.A.

31.12.2007

2%

Varis, spol.
s r.o.

48 %

SLAVOS, s.r.o.

1.S!V, a.s.

32 %

SVAS, a.s.

AQUA SERVIS, a.s.
66 %
66%

SOLUTIONS AND
SERVICES, a.s.

100 %

52 %

100 %

100 %

34 %

Seznam zkratek :
SMV - ST!EDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
ZLV - Zlínská vodárenská, a.s.
KHP - Královéhradecká provozní, a.s.
PVK - Pražské vodovody a kanalizace a.s.
SVAS - St"edo#eské vodárny, a.s.
S!VK - Severo#eské vodovody a kanalizace, a.s.
IES
- Institut environmentálních služeb, a.s.
VOSS - Vodohospodá"ská spole#nost Sokolov, s.r.o.
SVK - Stavby vodovod$ a kanalizací, s.r.o.
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Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Váš dodavatel vodohospodářských služeb
Call centrum: 840 111 112
www.pvk.cz

