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Základní údaje
OBCHODNÍ JMÉNO:  1. SčV, a.s.

DATUM VZNIKU:  25. června 1993

VZNIK:  1. SčV, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti   
 1. SčV, spol. s r.o

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  47549793

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  CZ 47549793
 Společnost vedena v obchodním rejstříku u Městského 
 soudu v Praze – oddíl B, vložka 10383

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:  5 000 000 Kč

AKCIONÁŘ:  VEOLIA VODA S. A. 100 % 

SÍDLO SPOLEČNOSTI: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10



OrgányOrgány
akciovéakciové
společnostispolečnosti
k 31. 12. 2008k 31. 12. 2008 PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Etienne Petit 
Ing. Rostislav Čáp  předseda
Bc. Anatol Pšenička 

DOZORČÍ RADA

Ing. Petr Slezák   
František Beran
Ing. Pavel Nekl

VEDENÍ SPOLEČNOSTI 

Bc. Anatol Pšenička  generální ředitel
Ing. Ivan Eis   finanční ředitel
Ing. David Kodym  technický ředitel
Emil Tabaček  provozní ředitel
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Klíčové údaje

Obrat společnosti:         334 mil. Kč

Hospodářský výsledek:         32 535 tis. Kč

Počet zaměstnanců:  221

Množství vyrobené vody:          4 064 tis. m3

Ztráty vody:           podařilo se je snížit o 77 tis. m3 a procento ztrát vody tak kleslo o 0,5 % 

Množství vyčištěné vody:           8 464 tis. m3



Editorial Editorial 
generálního generálního 
řediteleředitele
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Vážení zákazníci, akcionáři, vážené 
dámy a pánové, 

dovoluji si Vám předložit   výsledky 
roku 2008 a v krátkosti shrnout nej-
významnější události společnosti
1. SčV, a.s. S potěšením mohu kon-
statovat, že uplynulý rok byl pro naší 
společnost velmi úspěšný.

Dlouhodobá spolupráce s představi-
teli měst a obcí byla završena upev-
něním stávajících smluvních vztahů 
a díky profesionálnímu přístupu a  
cílevědomé práci zaměstnanců se 
nám podařilo rozšířit působení naší 
společnosti v nových lokalitách.

Naši  hlavní prioritou, ne však jedi-
nou, i nadále zůstává trvalé zvyšová-
ní kvality, již tak dobře zavedených, 
zákaznických služeb. Díky pravidel-
ným zjišťováním spokojenosti zá-
kazníků  a jeho následným vyhodno-
cením, zůstáváme neustále vstřícní 
jejich požadavkům.

Svědčí o tom zřízení nových Kon-
taktních míst, která jsou se svými 
službami srovnatelná se Zákaznic-
kými centry.  Nemohu opomenout 
rozšíření služeb o možnost placení 

faktur přes terminály Sazky či  za-
hájení nepřetržitého provozu Zá-
kaznické linky. Na nových webových 
stránkách poskytujeme možnost 
nahlížení do zákaznických dat odbě-
ratele. O všech  dalších novinkách se 
ale dozvíte více po přečtení Výroční 
zprávy. 

Za velký úspěch naší společnos-
ti považuji završení certifikačního 
procesu a tím získání certifikátu 
integrovaného systému řízení v 
oblasti systému řízení jakosti  ISO 
9001:2001, systému řízení ochrany 
životního prostředí ISO 14001:2005 
a  specifikaci OHAS 18001:2008 sys-
tému řízení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

Celý certifikační proces a proces 
úpravy systému řízení se dotkl nejen 
všech zaměstnanců společnosti, ale 
také obchodních partnerů  a široké 
veřejnosti v místech působení spo-
lečnosti.

Především naši  zákazníci poznají  
získání certifikace ve vysokém stan-
dardu služeb a servisu, který naše 
společnost poskytuje.

Všem zainteresovaným patří můj 
dík, v prvé řadě zaměstnancům 
společnosti, kteří svým vstřícným 
přístupem velkou měrou k získání 
certifikátu přispěli. 

Nakonec bych rád připomněl  i další, 
ne nevýznamnou, činnost naší spo-
lečnosti, a tou  je osvěta a šíření in-
formací v oblasti životního prostředí, 
kde se setkáváme s velkým ohlasem 
především v rámci vědomostních a 
vzdělávacích soutěží pořádaných 
pro žáky základních škol. 

Základem veškerého úspěchu, ale
i neúspěchu, byli, jsou a budou pře-
devším zaměstnanci, kterým tímto 
za odvedenou práci děkuji a věřím, 
že se i nadále budeme společně po-
dílet na dalším úspěšném  rozvoji 
naší společnosti.

 Bc. Anatol Pšenička
Generální ředitel

a člen představenstva 1. SčV, a.s.

1. SčV, a.s. VZ 2008



Organizační struktura
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Představenstvo společnosti

Generání ředitel společnosti

Valná hromada

Asistentka GŘ
Tisková mluvčí

Úsek provozního
ředitele

Úsek technického
ředitele

Úsek finančního
ředitele Personální útvar Laboratoř



Přístup
k zákazníkovi
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V oblasti zákaznických služeb se naše 
společnost neustále snaží zvyšovat 
jejich kvalitu. Jedním z aspektů je 
přijmutí mezinárodních závazků na 
dodržování stanovených standardů 
Zákaznických služeb. Závazky jsou 
zaměřeny na zvýšení dostupnosti 
našich služeb, jejich větší transpa-
rentnost a jsou projevem vědomé 
spoluzodpovědnosti naší společnos-
ti za dění kolem nás.
Nadále si udržujeme velmi dobré 
hodnocení kvality poskytovaných 
služeb, která je pravidelně zjišťována 
prostřednictvím průzkumu spokoje-
nosti externí společností Tambor.
Významným posunem směrem k zá-
kazníkovi v roce 2008 bylo zahájení 
nepřetržitého provozu bezplatné Zá-
kaznické linky 1. SčV, a.s. 
Nabídli jsme zákazníkům novou 
službu – možnost placení faktur 
přes terminály Sazky.

Kontaktní místa, která jsou zřízena 
ve vzdálenějších lokalitách, byla za-
bezpečena tak, aby byl  zákazník na 
místě obsloužen ve stejné kvalitě 
jako na Zákaznických centrech v Pří-
brami a v Říčanech. 
Byly zprovozněny zcela nové webo-
vé stránky společnosti, novinkou je 
možnost nahlížení do zákaznických 
dat odběratele. Tím byl učiněn další 
krok ke zvýšení informovanosti od-
běratelů, kteří podle posledních prů-
zkumů stále více využívají možností 
internetu.
Nadále pokračujeme ve vývoji nové-
ho zákaznického softwaru is-USYS.
net. Tento významný projekt přispívá 
ke sjednocení procesů v rámci skupi-
ny Veolia Voda. Dokončení projektu 
je plánováno na konec roku 2009.
Závěrem roku celá společnost 
úspěšně obhájila certifikaci ISO 
9001:2001.

Zákaznické služby Zákaznická centra:

Zákaznická centra a kontaktní 
místa společnosti 1. SčV,  a.s. na-
vštívilo v roce 2008 celkem
11 233 zákazníků. Důvodem 
návštěvy byla především platba
v hotovosti za vodné a stočné 
bez poplatku. 1 224 zákazníků 
navštívilo kontaktní místa
za účelem uzavření smlouvy na 
vodné a stočné.

Přístup k zákazníkovi
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VODA PRO VÁS

Voda 
pro vás

Zákaznický časopis společnosti 

VEOLIA VODA 

ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

číslo 1/2008

Cena 

vody

Dětské 

projekty

Luštěte 

a vyhrajte

2

6

8

Na samém začátku nového roku 

bych vám rád dal nahlédnout 

pod pokličku naší zákaznické 

kuchyně a představil vám ve 

zkratce, co nového pro vás 

letos chystáme. Jako moderní 

zákaznicky orientovaná spo-

lečnost se snažíme být svým 

zákazníkům co nejblíže a plnit 

jejich očekávání. Protože stále 

větší počet z vás projevuje zájem 

o rychlou elektronickou komunikaci, roz-

šíříme do všech našich společností např. 

možnost elektronického zasílání faktur, 

kterou měli doposud pouze zákazníci 

v Praze a části středních Čech. 

Velkou změnou projdou internetové 

stránky našich společností, kde bude mít 

zákazník kromě řady důležitých a zají-

mavých informací také přístup na svůj 

zákaznický účet (možnost sledovat ode-

čty vodoměrů, údaje o platbách záloh, 

fakturaci apod.). Další novinkou bude 

plošné používání aktivních formulářů, 

kdy zákazník vyplní formulář na počítači 

a rovnou ho odešle ke zpracování našim 

pracovníkům v oddělení zákaznických 

služeb. Tyto možnosti měli doposud pou-

ze zákazníci z některých regionů.

Jako reakci na váš stoupající zájem 

o informace o kvalitě dodávané pitné 

vody připravujeme rozšíření služby SMS 

INFO. Zákazník bude mít možnost získat 

aktuální hodnoty vybraných paramet-

rů kvality vody v jeho regionu přímo na 

svůj mobilní telefon, přičemž veškeré 

informace v rámci této služby budou 

zasílány zdarma. Informace o kvalitě 

vody podle regionu 

najdete samozřej-

mě také na webo-

vých stránkách, 

nově zde budou 

publikovány i úda-

je o kvalitě vyčiš-

těné odpadní vody 

na odtoku z čistíren 

odpadních vod. 

Věřím, že vás naše nová nabíd-

ka služeb osloví a přispěje ke zkvalit-

nění naší vzájemné komunikace. Vedle 

nových možností vám však zůstáváme 

plně k dispozici v zákaznických centrech 

určených pro osobní kontakt i v našich 

telefonních centrech – na zákaznických 

telefonních linkách, které jsou dostupné 

24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Jsme 

s vámi, kdykoli nás potřebujete.

Závěrem mi dovolte, abych vám popřál 

šťastné vyplutí do roku 2008.

Philippe Guitard, 

generální ředitel Veolia Voda 

pro střední Evropu a Rusko

Milí čtenáři, vážení zákazníci,

jsem velice rád, že vás na prahu nového roku mohu pozdravit prostřednictvím zákaznického 

magazínu, který právě držíte v rukou. Uvnitř časopisu vám tentokrát přinášíme důležité infor-

mace o ceně vody a principech její tvorby, aktuální zprávy z oblasti vodárenství ve vašem regionu, 

představíme vám některé ze sociálně zaměřených projektů našeho nadačního fondu nebo novou 

mezinárodní soutěž pro děti Města kolem světa a nakonec můžete vyluštit křížovku a možná vyhrát 

jeden z pěkných dárků.

Počet smluvních zákazníků 19 255

Z toho individuálních zákazníků 16 357

Společenství vlastníků   1 172

Ostatních zákazníků, firem   1 726

Počet fakturačních vodoměrů 20 582

Počet odečtů 56 880

Počet odeslaných faktur 62 538

Počet reklamací       94

Počet stížností         2
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Od října 2008 mohou zákazníci
1. SčV, a.s. využít nový způsob úhra-
dy faktury se složenkou na některém 
ze 4 500 terminálů SAZKY. Výhodou 
této služby je jednak poplatek 15 Kč, 
který je nižší než na poště a snad-
ná dostupnost terminálů SAZKY 
(např. čerpací stanice, supermarkety 
apod.) 
1. SčV, a.s. od počátku roku kontroluje 
spotřebu vody u každého zákazníka . 
Díky nastavení nového kontrolního 
mechanizmu v zákaznickém infor-
mačním systému je při každé faktu-
raci sledována odchylka od průměr-
né spotřeby zákazníka a při zjištění 

Jako každý rok, tak i letos pořádala 
Veolia Voda prostřednictvím agen-
tury Ipsos Tambor průzkum spoko-
jenosti zákazníků. Podle výzkumu je 
spokojenost s úrovní poskytovaných 
služeb již několik let stabilní a po-
měrně vysoká. Spokojenost s úrovní 
poskytovaných služeb se stejně jako 
v minulých letech drží na vysoké 
úrovni, a to jak mezi jednotlivými 
segmenty odběratelů, tak regiony. 
Celkově je spíše nebo zcela spokoje-
no devadesát jednotlivých zákazníků 
ze sta. Firmy či bytová družstva vyja-
dřují dokonce ještě o něco vyšší míru 
spokojenosti. 

odchylky nad 50 % při min. množství 
50 m3 je tato skutečnost zobrazena 
na faktuře. Zákazník je tak rychle 
upozorněn na problém úniku vody.

Z průzkumu pro vodohospodáře 
vyplynula i řada pobídek na další 
zlepšení služeb či informovanos-
ti obyvatel. Součástí výzkumu bylo
i hodnocení zákaznických center.
Ve srovnání s rokem 2007 využilo 
jejich služeb zhruba stejné množ-
ství odběratelů. Procento těch, kteří 
jsou s těmito službami spokojeni se 
také drží na vysoké úrovni. Závěrem 
konstatujeme, že 1.SčV, a.s. si v očích 
zákazníků stojí stejně dobře jako
v předchozích letech a v některých 
ohledech si dokonce několik bodů 
připsala.

Nové služby

Průzkum spokojenosti zákazníků

Telefonický kontakt

Na zákaznické lince  bylo v roce 
2008 celkem vyřízeno 4 674 
hovorů, z toho například 1 133 
dotazů se týkalo dodávky a 
odvádění vody, 343 dotazů bylo 
ohledně smluv a 265 zákazníků 
si žádalo informace o přípojkách 
a vodoměrech. Procento přijmutí 
příchozího hovoru dosáhlo 93 %.

1. SčV, a.s. VZ 2008

JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN/A
S PROFESIONALITOU ZAMĚSTNANCŮ?

8,2 %
spíš nespokojen/a

5,1 %
spíš nespokojen/a

62,2 %
spíše spokojen/a

60,2 %
spíše spokojen/a

2,3 %
zcela nespokojen/a

2,0 %
zcela nespokojen/a

JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN/A
S ÚROVNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB?

27,2 %
velice spokojen/a

32,6 %
velice spokojen/a

n/an/a
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ZodpovědnostZodpovědnost

Lidské zdroje

Jsou to především lidské zdroje, loajální, motivovaní 
a vzdělaní zaměstnanci, kteří pomáhají rozvíjet 
společnost a zlepšovat její dobré jméno. Základem 
práce v oblasti lidských zdrojů  je strategie pracovat
s méně, ale lépe placenými, školenými a motivovanými 
zaměstnanci.



Společnost i nadále klade důraz na 
sociální dialog s odborovou organi-
zací. Kolektivní smlouva na rok 2008 
byla podepsána včetně dodatků, 
ve kterých je řešen mzdový systém, 
systém penzijního připojištění a 
čerpání sociálních nákladů. Mzdo-
vý nárůst  a všechny ostatní výhody
v oblasti bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví a sociální oblasti, které jsou 

zakotvené v kolektivní smlouvě, do-
kazují zodpovědnost společnosti
ke svým zaměstnancům.
Fyzický stav zaměstnanců ke konci 
roku 2008 byl 221.  I když došlo k ná-
růstu počtu provozovaných lokalit, je 
to stejný počet jako v minulém roce 
a to z důvodu, že obsluhy menších 
vodohospodářských zařízení řešíme 
obsazením  pracovníky s dohodami  

Lidské zdroje
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Pokračování na straně 2

ČESKÁ REPUBLIKA

Planeta Veolia
ČERVEN 2008

Philippe Guitard 
ředitelem pro Evropu 
Pan Philippe Guitard byl jmeno-
ván ředitelem Veolia Eau pro Evro-
pu a zároveň bude zastávat i funkci 
ředitele pro kontinentální Evropu 
se sídlem v Praze. Jeho zástupcem 
byl jmenován Etienne Petit, který 
je zároveň fi nančním ředitelem pro 
Evropu. Pan Philippe Guitard zů-
stává i ve funkci předsedy předsta-
venstva společnosti Veolia Voda 
Česká republika, a.s.
Technickým ředitelem Veolia Eau 
pro Evropu byl jmenován Ing. Dr. 
Pavel Chudoba.
Mgr. Eva Kučerová byla jmenova-
ná ředitelkou externích vztahů pro 
Evropu. 

Veolia Transport ČR 
má nového ředitele
Novým generálním ředitelem spo-
lečnosti Veolia Transport Česká 
republika byl jmenován Michel 
Fourré. Současně bude zastávat 
pozici provozního ředitele Veolia 
Transport pro střední Evropu za-
hrnující Českou republiku, Sloven-
sko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko 
a Srbsko. 
„Mým cílem je využít mé zkuše-
nosti z působení v České republice 
a zahraničí a nadále profi lovat Ve-
olia Transport jako dopravce, který 
bude nejlepší volbou pro naše ob-
jednatele, zaměstnance i akcioná-
ře,“ říká Michel Fourré. Dick ten Vo-
orde, který dosud zastával pozici 
generálního ředitele, byl povolán 
v rámci skupiny Veolia Environ-
nment do Německa, aby pomohl 
naší sesterské společnosti Veolia 
Transport Německo.

Hlavní město Praha bylo mezi 
14 světovými metropolemi, 

ve kterých se uskutečnil rozsáhlý 
průzkum o způsobu života obyva-
tel ve městech. Průzkum pro spo-

lečnost Veolia Environnement 
provedla agentura Ipsos. Z průzku-
mu vyplynulo, že se Praha jeví jako 
město, kde se dobře 
žije. Pražané jsou se 
svým městem spo-
kojeni (90 %), chtěli 
by zde zůstat a vy-
chovávat tu své děti 
(76 %).
Cílem průzkumu 
bylo lépe poznat, co 
obyvatelé měst oče-
kávají a jaké vazby 
je pojí k jejich měs-
tu.
Celkem bylo dotazo-
váno 8 608 osob ze 
14 měst: Alexandrie, 
Berlína, Chicaga, 
Londýna, Los Ange-
les, Lyonu, Mexika, 
New Yorku, Paříže, 

„Praha je město, kde se dobře žije“
Průzkum VE o způsobu života obyvatel měst

Pekingu, Prahy, Šanghaje, Sydney a To-
kia. 
Průzkum byl prezentován na tiskové 
konferenci 22. května v Praze v rezidenci 
primátora hlavního města. Tiskové kon-

ference se zúčastnila 
Dinah Louda, ředitel-
ka komunikace Veo-
lia Eau, 1.náměstek 
pražského primátora 
Rudolf Blažek, ředitel 
Veolia Voda ČR Milan 
Kuchař a zástupci 
agentury Ipsos.
Na konferenci byla 
přítomna  Michele 
Boccoz, ředitelka me-
zinárodní komunikace 
Veolia Environnement, 
dále Laurent Barrieux, 

generální ředitel Dalkia ČR, Jiří Kabíček, 
generální ředitel Veolia environmentální 
servis ČR a další hosté a novináři.      

„Hlavní úsilí bude jistě věnováno novým techno-
logiím. Stejně významná však bude i schopnost 
předvídat postoje, aspirace a očekávání obyva-
tel měst. Pro budoucí rozvoj měst bude klíčový 
tento sociologický rozměr. Právě to je důvodem, 
proč se Veolia Environnement rozhodla zadat 
Průzkum o způsobu života obyvatel měst. Jeho 
úkolem je popsat probíhající změny a porozu-
mět odlišnostem městského života v různých 
částech světa“, řekl  Henri Proglio, předseda 
správní rady a generální ředitel Veolia Environ-
nement.

Zleva na fotografi i Dinah Louda, ředitelka komunikace Veolia Eau, 
Ing. Milan Kuchař, ředitel Veolia Voda Česká republika, Mgr. Rudolf Blažek,
1. náměstek primátora, Mgr. Radek Jalůvka, ředitel agentury
IPSOS- TAMBOR, Mgr. Tatiana Wartuschová, IPSOS- TAMBOR
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ČESKÁ REPUBLIKA

Roland Jourdain
Roland Jourdain

v barvách Veolia Environnement

v barvách Veolia Environnement
na cestě kolem světa,

na cestě kolem světa,více na str. 12
více na str. 12

casopis2_08.indd   1
pis2_08.indd   1

11.2.2009   14:04:09

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 
DLE DÉLKY ZAMĚSTNÁNÍ

do 5 let 6 - 10 let 11 - 20 let 21 a více let

99

30

62

30
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POČET ZAMĚSTNANCŮ
V JEDNOTLIVÝCH LETECH

2005 2006 2007 2008

248

224
221 221

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 
DLE VĚKU

do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 a více

19

39

51

112

konanými  mimo pracovní poměr.
Z počtu 221 zaměstnanců bylo 40 % 
žen a 60 % mužů. Věková struktura, 
struktura zaměstnanců podle délky 
zaměstnání, počet zaměstnanců a 
průměrná mzda bez managementu 
ve společnosti jsou  zobrazeny v ná-
sledujících grafech.

Přehled průměrných mzdových 
nákladů bez managementu a 
pololetních odměn

ROK PRŮM. MZDA

2005 15 607

2006 16 470

2007 18 412

2008 19 530
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V roce 2008  1. SčV, a.s.  věnovala 
velkou  péči bezpečnosti práce a 
zdravotnímu stavu zaměstnanců.
I přesto došlo v tomto roce  ke zvý-
šení počtu pracovních úrazů, ale jed-
nalo se převážně o drobné pracovní 
úrazy. Celkem jich bylo 6 s celkovým 
počtem 255 pracovních dnů pra-
covní neschopnosti. Zvýšený  počet 
pracovních úrazů nás vede k revizi 
ochranných pracovních prostředků, 
především obuvi. Během roku také 
proběhla  prověrka dodržování bez-
pečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci, kterou provedl   předseda od-

Prostřednictvím interní komunikace  
se snaží 1. SčV, a.s.  získat podporu 
zaměstnanců  pro dosažení společ-
ného cíle, tzn. co nejlepších výsled-
ků společnosti, zvyšování efektivity 
práce  a zlepšování spokojenosti zá-
kazníků.  Vedení společnosti se kaž-
doročně  účastní výroční konference  
odborové organizace, kde seznámí 
zúčastněné s výsledky hospodaření 
společnosti a aktuálními informace-
mi ve všech sférách činnosti společ-
nosti. 

borové organizace za účasti  bezpeč-
nostního technika firmy SEVA Pří-
bram s.r.o. Ke konci roku společnost 
získala certifikát bezpečnosti práce 
ČSN OHSAS 18001:2008
Společnost zabezpečuje  vstupní
i preventivní   zdravotní prohlídky 
zaměstnancům  u smluvních lékařů 
v Příbrami, Říčanech a Sedlčanech 
včetně dohodnutých  očkování dle 
kolektivní smlouvy.  Nemocnost ve 
společnosti je dlouhodobě  na nízké 
úrovni, v loňském roce to bylo 4,8 % 
z fondu pracovní doby.

Nejdůležitějším, nejrychlejším a  nej-
využívanějším nástrojem komunika-
ce ve společnosti je intranet. Všech-
ny zprávy  si mohou zaměstnanci 
vyhledat  bezprostředně po jejich 
zveřejnění a najdou zde také zásadní 
dokumenty  a důležitá provozní data 
společnosti.
Informace a zajímavosti z celé skupi-
ny Veolia Voda získávají zaměstnanci  
díky časopisům  Voda je život, Plane-
ta Veolia a elektronickému zpravo-
daji La lettre.

Bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců

Interní komunikace

Vzdělávání 

1. SčV a.s. vynaložila v roce 2008 
na vzdělávání zaměstnanců 
finanční prostředky ve  výši  826 
tisíc korun, z toho 25 % činily 
náklady na školení povinná ze zá-
kona, 71 % školení k prohloubení 
kvalifikace, 4 % náklady na jazyko-
vé vzdělávání. Pro zajištění školení 
povinných ze zákona využíváme  
služby firmy SEVA Příbram s. r. o., 
převážnou část školení prohlu-
bujících kvalifikaci zaměstnanců  
zajišťujeme u našeho hlavního 
partnera v oblasti vzdělávání In-
stitutu environmentálních služeb 
a.s. Praha. 

Sociální oblast

K rozvoji lidských zdrojů  a jejich 
motivaci přispívá naše společnost 
také poskytováním nejrůznějších 
benefitů ze sociálních nákladů.
V roce 2008 byly vynaloženy v této 
oblasti finanční prostředky ve výši  
674 tisíc korun.  Od roku  2008  
ze sociálních nákladů hradíme 
odměny k životním a pracovním 
výročím našich zaměstnanců  dle 
podmínek stanovených v ko-
lektivní smlouvě a v tomto roce 
tyto odměny činily 86 tisíc korun.  
Příspěvky na sportovní,  kulturní 
využití a rehabilitace  spolu s pří-
spěvkem na rehabilitační zájezd 
do maďarských lázní činily 239 
tisíc korun, příspěvek na dětskou 
rekreaci a na zájezd pro děti do 
ZOO Praha byl poskytnut ve výši 
70 tisíc korun. Odborové organiza-
ci  na činnost jsme přispěli
11 tisíci korunami a dárcům krve 
jsme poskytli odměnu ve výši
5 tisíc korun. Zbývající prostředky 
ve výši  263 tisíc korun byly použi-
ty na nákup vánočních poukázek 
pro zaměstnance. Na půjčky 
zaměstnancům ve výši 395 tisíc 
korun byl použit zůstatek sociální-
ho fondu.
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Stejně jako v předešlých letech spo-
lečnost aktivně spolupracuje s žáky 
základních škol v rámci vzděláva-
cích soutěží, které jsou zaměřeny 
na vztah mezi člověkem a životním 
prostředím.
V letošním roce proběhla meziná-
rodní soutěž „Města kolem světa“ za-
měřená na výchovu k udržitelnému 
rozvoji. Děti se zamýšlely nad svým 
městem. Jak funguje, co potřebuje, jak 
by se k němu měli chovat jeho obyva-
telé. V našem provozovaném regionu 
se do soutěže zapojily čtyři základní 
školy, celkem 16 tříd což představo-
valo  365 dětí. Vítězným českým pro-
jektem se stalo město Příbram očima 
dětí Základní školy Jiráskovy sady.
Dva zástupci autorského kolektivu 
reprezentovali Českou republiku na 
mezinárodní setkání dětí v Paříži. 

Vodní bar v letošním roce opět zpes-
třil program říčanské koloběžkové 
Grand Prix, která je zaměřená přede-
vším na pomoc životnímu prostředí. 
Že nejlepším osvěžením je pitná 
voda z kohoutku, která je mnohdy 
kvalitnější než voda balená, poznali 
i účastníci 15. ročníku Běhu města 
Příbrami a osvěžení pitnou vodou 
přímo z cisterny ocenili závodníci 
Příbramského Permoníka.

Osvětové a vzdělávací programy 

Sponzorské aktivity

Nadační fond Veolia 
Voda  

www.nfveoliavoda.cz 

Dlouhodobě pomáhá pečovat 
o životní prostředí a rozvíjet 
sociální projekty.

MiNiGRANTY VEOLIA 
2008

V loňském roce měli všichni naši 
zaměstnanci poprvé možnost 
zapojit se aktivně do práce na-
dačního fondu a usilovat
o získání tzv. „minigrantu“ 
pro veřejně prospěšný projekt, 
který sami doporučili.  Jedním 
z podpořených projektů v naší 
společnosti bylo 20 tisíc korun 
na nákup speciálně upraveného 
kola pro zdravotně postiženého 
chlapce. Tomu speciální kolo as-
poň částečně zmenšilo handicap 
v porovnání s jeho zdravými ka-
marády. Jako další   byl podpořen 
projekt pro  provoz a  rozšíření 
zookoutku  Centra ekologické 
výchovy Zvoneček. 
Základní škola pod Svatou Horou 
získala díky podpoře Nadačního 
fondu finanční prostředky na 
nákup zahradního náčiní.
Všechny projekty podpořené
v roce 2008 jsou k dispozici na 
internetových stránkách nadač-
ního fondu k prohlédnutí včetně 
zpráv o jejich realizaci.

Pétanque (nejen) pro 
seniory

Cílem nadačního fondu je tímto 
projektem podporovat aktivní 
život seniorů, ale nejen jich, pro-
tože pétanque je skutečně me-
zigenerační záležitost. Výstavba 
dalších deseti pétanquových 
hřišť pokračovala i v roce 2008 
a s velkou radostí můžeme kon-
statovat, že senioři si ve většině 
měst tuto hru  oblíbili. V regionu 
spravovaném
1. SčV, a.s. si mohou zahrát 
petanque senioři  v Příbrami, 
Říčanech a Sedlčanech.

Solidarita

Pro studenty vyšších ročníků pro-
běhla na podzim  internetová soutěž 
Vodní putování, jejímž úkolem bylo 
seznámit děti hravou formou s živo-
tadárnou tekutinou – vodou, ukázat 
jim její vlastnosti a důležitost pro ži-
vot člověka. V rámci regionálního kola 
pod patronátem 1. SčV, a.s. se stal 
vítězem kolektiv třídy 5.A, Základní 
školy Příbram – Březové Hory. V rám-
ci celostátního kola se tento kolektiv 
umístil na krásném druhém místě.
Společnost 1. SčV, a.s již několik let 
podporuje  osvětu a šíření informa-
cí v oblasti životního prostředí  na 
základních školách také prostřed-
nictvím přenosné vodní laboratoře 
tzv. vodního kufříku – „Tajemství 
vody“. Letos slavnostně tyto pomůc-
ky předala dvěma základním školám 
v Českém Brodě a Základní škole
v Obecnici. Celkem společnost pře-
dala zatím 35 těchto pedagogických  
pomůcek 29 základním školám.
V rámci Světového dne vody pořádá 
společnost každoročně dny otevře-
ných dveří na úpravnách a čistírnách 
odpadních vod. Zájemci se tak dozví 
o celém průběhu jak úpravy pitné 
vody, tak i čištění vody odpadní.
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V roce 2008 proběhla rekonstrukce 
vodovodního a kanalizačního řadu v 
ulici Palackého a Suvorovova v Českém 
Brodě, jejímž  investorem bylo město 
Český Brod. Byla vyměněna  kanaliza-
ce DN 500, 400 a 250 v délce 664 met-
rů včetně přípojek, vodovodního  řadu, 
sekčních šoupat, hydrantů a uzávěrů 
vodovodních přípojek.
Město investovalo do zdrojů pitné 
vody tím, že provedlo dva nové vrty.
V současné době probíhají legislativní
a technická jednání na jejich využití pro 
posílení kapacity pitné vody pro město.
Město zadalo vypracování projektové 
dokumentace pro územní řízení na 
intenzifikaci čistírny odpadních vod 
(ČOV). Projektovou dokumentaci pro-
váděla firma VIS Hradec Králové.
Společnost 1. SčV, a.s. provedla posu-
nutí tlakového pásma pro část Města 
Říčany - Radošovice. Touto rekonstrukcí 
došlo ke zvýšení tlaku v dané oblasti.
V části města Strašín vyrostla čerpací 
stanice odpadní vody a následně zde 
vznikla i nová kanalizační síť. Celá lokali-
ta je v současné době odkanalizována.          
Koncem roku 2008 byla zahájena in-
tenzifikace ČOV Jesenice pro 7 500  
ekvivalentních obyvatel. Investorem 
je Obec Jesenice a stavbu provádí fir-
ma VCES. Investice ve výši zhruba 90 
milionů korun zahrnuje i modernizaci 
kalové koncovky (odstředivky), což z 
hlediska provozování dané lokality vý-
razně řeší odvoz kalů na ČOV Říčany.
Do zkušebního provozu byla uvedena 
nová mechanicko - biologická čistírna 
odpadních vod (ČOV) v Klučenicích, 
která výrazně přispěla ke zlepšení  kva-
lity čištění odpadní vody a přispěla
k dalšímu rozvoji obce. Společnost vý-
razně spolupracuje s obcí na zřízení no-
vého zdroje pitné vody. V úvahu připadá 
možnost připojení obce na vodovod Lo-
šovice - Onen svět. Obec by tím opět, po 
několika letech, získala zdroj pitné vody, 
kterým v současné době nedisponuje.
Počátkem roku došlo k napojení osady 
Konětopy, která patří pod Obec Milín 
na skupinový vodovod Příbram. Výraz-
ně se tím zlepšila kvalita místní vody 
a nahradila zdejší problematický zdroj. 

Inovace - rekonstrukce 
Oblast informatiky

V roce 2008 jsme se zaměřili na 
zdokonalování funkčnosti  intra-
netu především v oblasti neome-
zeného přístupu  jednotlivých  
uživatelů k aktuálním informa-
cím a potřebným dokumentům
v rámci 1. SčV, a.s.
Cílem bylo  zjednodušení pří-
stupu k informacím s  možností 
údaje nejen z intranetu čerpat,  
ale i do něj vkládat. Též s ohle-
dem na uskutečněná školení 
dnes systém funguje efektivně
a komplexně.
V minulém roce se též podaři-
lo  zprovoznění zákaznického 
internetu, který slouží zákazní-
kům společnosti.  Po vyplnění 
registračních údajů získají klienti 
možnost přihlášení ke svému 
zákaznickému účtu přes inter-
net, kde si mohou kontrolovat 
svoje nezaplacené faktury, měnit 
si své fakturační údaje atd.
Díky úspěšnému dokončení 
a zprovoznění projektu virtuál-
ních kanceláří byl zaměstnan-
cům umožněn zabezpečený a 
přesto neomezený a plně funkč-
ní přístup k firemním datům
z domova.
I v roce 2008 se navázalo na 
projekty z minulých let a nepře-
tržitě se vyvíjela a vyvíjí činnost 
k zajištění maximální ochrany 
dat při elektronické komunikaci  
uvnitř i vně firmy.
Kromě dalších menších inovací 
a změn, které probíhají neustále 
v průběhu celého roku, došlo 
také ke  zprovoznění mobilního 
systému přístupu k firemním 
groupware datům vybraným 
uživatelům, kteří nyní mohou 
pracovat online s pomocí svých 
mobilních GSM zařízení.

Inovace

Nový vodovod umožňuje napojení ne-
movitostí, které mají problémy s kvali-
tou pitné vody z vlastních zdrojů.
V roce 2008 naše společnost úspěš-
ně dokončila zkušební provoz použití 
alternativní metody desinfekce vody 
- tzv. chloraminace vody. Díky uvede-
nému opatření se podařilo výrazně 
zlepšit kvalitu pitné vody. Ve spolu-
práci se Svazkem obcí pro vodovody 
a kanalizace se společnost podílela 
na přípravě a realizaci zprovoznění 
chemického hospodářství na úpravně 
vody Hatě. Rekonstrukce zahrnovala 
vápenné hospodářství a přípravu na 
dávkování síranu hlinitého.
V Mníšku pod Brdy byla  vybudována 
nová kalová koncovka - kalolis na čis-
tírně odpadních vod (ČOV). Město, ve 
spolupráci s provozovatelem, uvedlo 
do provozu nový vrt a tím se částečně 
podařilo vyřešit problematiku zásobo-
vání města pitnou vodou. Město Mní-
šek pod Brdy zadalo firmě VRV studii 
na možnost připojení města na skupi-
nový vodovod Želivka.
V Dubenci byla zahájena intenzifikace 
čistírny odpadních vod ve výši zhruba 
40 milionů korun. Rozšířila se tak ka-
pacita ekvivalentních obyvatel a kalo-
vé koncovky. Investorem akce je Svazek 
obcí pro vodovody a kanalizace.
Na konci roku uvedla společnost
1. SčV, a.s. čistírnu odpadních vod
v Příbrami  do trvalého užívání .
V jarních měsících byla zahájena  re-
konstrukce vodovodu a kanalizace 
v ulici Hrabákova a Mariánské údolí 
v Příbrami. Jednalo se o částečnou 
rekonstrukci vodovodu, splaškové ka-
nalizace a vybudování nové dešťové 
kanalizace. Celá stavba byla technicky 
náročná, zejména zaústění dešťové 
kanalizace do kolektoru-důlního díla. 
Na odvod dešťových vod byl poprvé 
v této lokalitě použit materiál Super-
lit. Jde o sklolaminátové potrubí. Vy-
budování dešťové kanalizace odlehčí 
čistírně odpadních vod a sníží nátok 
jak dešťových, tak balastních vod do 
technologického procesu čištění od-
padních vod. Stavba byla financována 
z fondů EU.
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Začátkem prosince 2008 získala spo-
lečnost 1. SčV, a.s. certifikát integro-
vaného systému řízení. Ten zahrnuje 
certifikát kvality ISO 9001:2001 a 
certifikát 14001:2005, který proka-
zuje, že společnost svou činností ne-
poškozuje životní prostředí. Součástí  
řízení je i splnění normy 18001:2008 
o bezpečnosti a ochraně zaměst-
nanců při práci. Výsledky auditu se 
v prvé řadě promítnou do zlepšení 
vnitřního fungování celé společnosti 
a komfortu zaměstnanců, což se ná-
sledně projeví ve zkvalitnění služeb 
zákazníkům. 

Společnost 1. SčV a.s. zajišťuje výro-
bu a distribuci vody v oblasti stře-
dočeského kraje. Celkem dodává 
společnost pitnou vodu pro 104 700 
obyvatel. K výrobě pitné vody spo-
lečnost využívá zdroje podzemní
i povrchové vody upravované nej-
různějšími technologiemi od pouhé 
desinfekce až po speciální techno-
logické postupy (odstraňování du-
sičnanů či arsenu). Vedle vlastních 
zdrojů využívá společnost i pitnou 
vodu převzatou od jiných vodohos-
podářských společností. Část vody 
vyrobené z vlastních zdrojů společ-

ISO - 1. SčV, a.s. úspěšně završila certifikační proces

Výroba vody

Zvyšování hodnot

Projekt zvyšování hodnoty byl na 
konci roku 2007 úspěšně ukon-
čen a jeho postupy sledování 
hodnotících klíčových ukazatelů 
byly v roce 2008 zařazeny do 
běžného systému odměňová-
ní zaměstnanců společnosti. 
Zároveň byly tyto klíčové ukaza-
tele doplněny o další položky ve 
vazbě na úpravu systému řízení 
společnosti při procesu certifi-
kace dle výše uvedených norem 
ISO. V systému zvyšování hodnot 
jsou zařazeni všichni zaměst-
nanci společnosti se stanovený-
mi individuálními a kolektivními 
ukazateli.

Výkonnost

Získaná certifikace má vliv na celý 
rozsah našich činností a zařízení 
společnosti a klade vysoké nároky 
na kvalitu námi poskytovaných slu-
žeb. Celý projekt certifikace byl za-
hájen začátkem roku, a to analýzou 
stavu společnosti k srpnu 2007. Po 
nápravných opatřeních na začátku 
prosince letošního roku, společnost 
1. SčV, a.s. splnila všechny podmínky 
certifikačního auditu. Základním vý-
sledkem celé akce je vznik uceleného 
systému řízení, který zajišťuje plnění 
všech požadavků na bezpečnost, ži-
votní prostředí a kvalitu platných
k datu zavedení tohoto systému. 

nost naopak jiným vodohospodář-
ským společnostem předává. 
Největší podíl dodávané pitné vody 
představuje voda vyrobená z vlast-
ních zdrojů povrchové vody a to ze-
jména díky třem největším úprav-
nám Hatě, Hvězdička a Kozičín, 
vyrábějícím pitnou vodu pro sku-
pinový vodovod Příbram a úpravně 
vody Kosova Hora vyrábějící pitnou 
vodu pro vodovod Sedlčany. Voda
z podzemních zdrojů slouží zejména 
pro zásobování menších měst a obcí. 
Největší podíl pitné vody vyrobené
z vody podzemní připadá na zásobo-

v tis m3

Voda vyrobená - vlastní zdroje 4 064

z toho v úpravnách povrchové vody 3 343

z toho v úpravnách podzemní vody 721

Voda předaná 364

Voda převzatá 2 414

Voda průmyslová 792

POMĚR DISTRIBUOVANÉ VODY

33 %
Voda převzatá

11 %
Voda průmyslová

56 %
Voda vyrobená - 

vlastní zdroje

6 %
ná - 

vání města Mníšek pod Brdy a Český 
Brod. V objemu převzaté vody pak 
dominantní část zaujímá pitná voda 
přebíraná z vodárenské soustavy 
Želivka  pro zásobování obcí v říčan-
ském regionu.
Pro výrobu pitné vody z vlastních 
zdrojů využívá společnost 1. SčV, a.s. 
celkem 19 úpraven vod  a  15 zaří-
zení, kde probíhá pouhá desinfekce 
podzemní vody. Na 6 úpravnách pro-
bíhá úprava povrchové vody a na 13 
úpravnách úprava vody podzemní.
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Ve všech provozovaných lokalitách 
naše společnost prováděla důklad-
nou kontrolu kvality vody na všech 
úrovních její výroby a distribuce
v souladu s platnými právními před-
pisy. Kontrolu kvality vody zajišťovaly 
akreditované laboratoře 1.SčV, a.s. Pří-
bram a Vodohospodářská laboratoř 
Říčany spolu se svými subdodavateli.
V roce 2008 bylo při kontrole kvali-
ty pitné vody zkontrolováno celkem  
1 935 odebraných vzorků a z nich 
provedeno 17 647 analýz. Z tohoto 

počtu bylo 677 vzorků odebráno na 
úpravnách vod a vodních zdrojích a 
1 258  vzorků v distribuční síti.
Přehled počtu odebraných vzorků, 
provedených analýz a podíl vyhovu-
jících parametrů je uveden v násle-
dující tabulce.
V roce 2008 bylo u 98,83 % prove-
dených analýz dosaženo souladu 
kvality vody s požadavky stanove-
nými příslušnými právními předpi-
sy. Uvedená hodnota svědčí o velice 
dobré kvalitě pitné vody dodávané 

Kvalita dodávané pitné vody

Délka vodovodní sítě 708 km

Délka přípojek   320 km

Počet vodovodních přípojek 22 115

Počet vodoměrů 22 202

Počet vodojemů 29

Počet čerpacích stanic 32

Hospodaření s vodou v tis. m3

1. SčV, a.s. VZ 2008

 2004 2005 2006 2007 2008

Výroba celkem 4 928 4 897 4 722 4 494 4 064

Voda předaná 841 265 336 411 364

Voda převzatá 1 678 1 693 1 982 2 223 2 414

Voda k realizaci 5 764 6 324 6 368 6 305 6 114

Voda fakturovaná 4 103 4 251 4 422 4 544 4 455

Voda nefakturovaná celkem 1 661 2 073 1 946 1 716 1 659

Procento vody nefakturované 28,8 32,8 30,6 27,9 27,1

Ztráty vody 1 502 1 921 1 791 1 607 1 530

Procento ztrát 26,1 30,4 28,1 25,5 25,0

V porovnání s rokem 2007 došlo k poklesu vody k realizaci, a to o 191 tis. m3 vody. 
Rok 2008 tedy z hlediska vývoje zaznamenal pokles realizované vody. 
V roce 2008 došlo k poklesu fakturované vody o 122 tisíc m3, zároveň se poda-
řilo pokračovat ve snižování objemu ztrát vody. Jejich objem meziročně klesl
o 77 tisíc m3 procento ztrát se snížilo z 25,5 % v roce 2007 na 25,0 % v roce 2008. 
V roce 2008 bylo preventivně prověřeno 511 km z 708 km vodovodní sítě.

Na vodovodních řadech a přípojkách bylo v roce 
2008 odstraněno 273 havárií, což je o 61 méně 
než v předchozím roce. Na hlavních řadech  bylo 
194 a na přípojkách 79. 

spotřebitelům. Počty nevyhovujících 
výsledků reprezentují zpravidla malé 
obce s dlouhodobě nevyhovující 
kvalitou vody ve využívaných vod-
ních zdrojích, u nichž z finančních či 
technických důvodů nebylo doposud 
možné zajistit odpovídající opatření. 
I v těchto lokalitách však naše spo-
lečnost v roce 2008 intenzivně spo-
lupracovala s jednotlivými vlastníky 
VH infrastruktury na přípravě řešení 
pro zajištění trvale vyhovující kvality 
dodávané pitné vody.

 
Celkový počet vzorků na 

mikrobiologické a biologické 
analýzy/ počet parametrů

Celkový počet vzorků na 
chemické analýzy/ počet 

parametrů

% vyhovujících 
parametrů

Úpravny vody, ostatní zdroje 330 / 1855 347 / 4848 98,34

Distribuční síť 602 / 2894 656 / 8053 98,83

POČET HAVÁRIÍ

2004 2005 2006 2007 2008

448
437

451

334
273
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Kanalizační sítí o celkové délce
770 km (vč. kanalizačních přípojek) 
bylo v roce 2008 odvedeno a na čis-
tírnách odpadních vod vyčištěno cel-
kem 8 464 tis. m3 odpadní vody. Na 
kanalizační síti se obnovilo 0,943 km 
kanalizace. Strojně bylo vyčištěno
42,1 km potrubí a prohlédnuto
2,1 km. Na čistírnách odpadních vod 
bylo vyprodukováno 9 361 t kalu. 

Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram zajišťu-
je kontrolu kvality surové, upravené 
a pitné vody a kontrolu jakosti vy-
pouštěných odpadních vod, provádí 
odběry vzorků vod a kalů. 
Laboratoř je akreditovaná Českým in-
stitutem pro akreditaci, o.p.s., Praha 
podle ČSN EN ISO /IEC 17025:2005, 
která je ve shodě s normou ČSN EN 
ISO 9001:2001, vlastní Osvědčení
o akreditaci zkušební laboratoře vy-
dané s platností do 31. 5. 2012
Důležitým cílem roku 2007 bylo zří-
zení centrální laboratoře, v objektu 
1. SčV, a.s., v Příbrami. Vedle praco-
viště laboratoře pitných vod vznikly 
prostory pro laboratoř odpadních 
vod, jejíž kapacita se zvýšila a došlo 

ke zlepšení dostupnosti laborator-
ních služeb pro zákazníky. 
Úspěšný provoz centrální laboratoře 
v roce 2008 správnost tohoto roz-
hodnutí potvrdil, zájem o laboratorní 
služby se zvýšil, což se projevilo v na-
výšení počtu zpracovaných vzorků. 
Ve srovnání s rokem 2007 vzrostl 
počet zpracovaných vzorků o 14 %,
v laboratoři pitných vod počet zpra-
covaných vzorků vzrostl o 6 % a v la-
boratoři odpadních vod o 25 %.
Celkem bylo v roce 2008 zpracová-
no v laboratoři 1. SčV, a.s. Příbram 
celkem 4 691 vzorků a provedeno 
přibližně 29 000 analýz.  Laboratoř 
pitných vod provedla rozbor 2 386 
vzorků, tj. 27 600 analýz. Z tohoto 

Odvádění a čištění odpadních vod

Laboratoř  

Celková délka kanalizační sítě 510 km

Délka kanalizačních přípojek   260 km

Počet kanalizačních přípojek 17 342

Počet  provozovaných čerpacích stanic 53

Počet zařízení na čištění odpadních vod 47

počtu bylo 1 479 vzorků z úpraven 
vod a distribuční sítě, provozovaných 
1. SčV, a.s. a 907 vzorků pro externí 
zákazníky. Laboratoř odpadních vod 
provedla rozbor 2 305 vzorků, tj.
14 030 analýz. Z tohoto počtu bylo
1 168 vzorků z čistíren odpadních 
vod a kanalizační sítě, provozova-
ných 1. SčV, a.s. a 1 137 vzorků pro 
externí zákazníky.

Výkonnost

Oproti roku 2007 došlo v roce 2008 k mírnému poklesu havárií 
na kanalizační síti. V roce 2008 se na kanalizaci stalo 106 po-
ruch, z toho 63 na řadech a 43 na přípojkách.

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ VODY

POČET ROZBORŮ, SROVNÁNÍ ROKU 
2007 A 2008

POČET ANALYZOVANÝCH VZORKŮ V ROCE 2005 AŽ 2008

POČET PORUCH NA KANALIZACI

2004

2007 2005 2006 2007 2008

Laboratoř odpadní voda

Laboratoř pitná voda

Laboratoř 1. SčV, a.s.

vzorky int. pitná voda

vzorky ext. pitná voda

vzorky int. odpadní voda

vzorky ext. odpadní voda
2008

20042005 20052006 20062007 20072008 2008

7510

112

9278

187

9512

95

8521 1118464 106

2007 2005 2006 2007 20082008
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22 1. SčV, a.s. VZ 2008

( v tis. Kč) 2008 2007

AKTIVA CELKEM                        209 592 164 795

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek 18 295 18 349

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 136 2 067

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  10 729 9 852

B.III. Dlouhodobý finanční  majetek 6 430 6 430

C. Oběžná aktiva                     149 516 111 579

C. I. Zásoby                                        4 838 5 294

C.II. Dlouhodobé pohledávky            3 129 4 287

C.III. Krátkodobé pohledávky       141 399 101 797

C.IV. Krátkodobý finanční majetek                       150 201

D.I. Časové rozlišení                            41 781 34 867

( v tis. Kč) 2008 2007

 PASIVA CELKEM                        209 592 164 795

A. Vlastní kapitál 135 121 110 489

A.I. Základní kapitál 5 000 5 000

A.II. Kapitálové fondy 121 121

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 1 625 1 528

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  95 840 82 553

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období   
výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu                        32 535 21 287

B. Cizí zdroje                        74 469 54 306

B.I. Rezervy                                     1 962 3 808

B.II. Dlouhodobé závazky              0 0

B.III. Krátkodobé závazky                72 507 50 498

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci      0 0

C. Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv    2 0
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

v tis. Kč 2008 2007

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 201 7 404

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 39 132 29 512

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 4 261 18 202

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv 2 637 2 544

  A.1.2. Změna stavu: 11 246 16 012

    A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek 11 246 16 012

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -242 -93

  A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů

  A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku -9 000

  A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -380 -447

  A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 186

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu,
       finančními a mimořádnými položkami 43 393 47 714

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -28 385 -36 763

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení -50 816 -5 072

  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení 22 078 -31 699

  A.2.3. Změna stavu zásob 353 8

  A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními  a mimořádnými položkami 15 008 10 951

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -41 -1 006

A.4. Přijaté úroky 421 1 229

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -14 128 -7 170

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

A.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje 9 000

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 10 260 4 004

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv -2 650 -3 200

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -2 582 -1 950

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -68 -500

  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku -750

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 242 105

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 242 105

  B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -2 408 -3 095

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -7 903 -8 112

  C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia  event. rezervního fondu

  C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

  C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 

  C.2.4. Úhrada ztráty společníky

  C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku 97 -112

  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně -8 000 -8 000

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -7 903 -8 112

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -51 -7 203

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 150 201
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

1. SčV, a.s. VZ 2008

2008 2007

I. Tržby za prodej zboží 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0

+ Obchodní marže                    0 0

II. Výkony     333 282 328 713

B. Výkonová spotřeba         221 340 198 216

+ Přidaná hodnota      111 942 130 497

C. Osobní náklady 84 470 78 431

D. Daně 704 1 142

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 637 2 544

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 640 2 385

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 2 067 2 230

G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov.obl. a kompl. nákl. příštích obd. -7 570 16 012

IV. Ostatní provozní výnosy 2 528 409

H. Ostatní provozní náklady 5 230 3 845

V. Převod provozních výnosů 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                                                                                       29 572 29 087

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0

VII Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 9 000 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0

K. Náklady z finančního majetku 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0

X. Výnosové úroky 421 1 229

N. Nákladové úroky 41 782

XI. Ostatní finanční výnosy 211 39

O. Ostatní finanční náklady 31 61

Xii. Převod finančních výnosů 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0

* Finanční výsledek hospodaření          9 560 425

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 6 597 8 225

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 32 535 21 287

XIII. Mimořádné výnosy 0 0

R. Mimořádné náklady 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0

T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům ( +/- ) 0 0

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-)  39 132 29 512
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY



Sídlo společnosti

1. SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Tel.: 318 622 631
Fax: 318 633 070
Zákaznická  linka: 800 454 545
          
e-mail: info@1scv.cz
internet: www.1scv.cz


