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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
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Statutární orgány společnosti 
k 31. 12. 2009

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

 DOZORČÍ RADA
Ing. Petr Slezák   předseda
František Beran
Ing. Pavel Nekl

 VÝKONNÉ VEDENÍ 
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: 367 mil. Kč

Hospodářský výsledek: 33 918 tis. Kč

Počet zaměstnanců: 221

Množství vyrobené vody: 3 977 tis. m3

Množství vyčištěné vody: 8 770 tis. m3

Ztráty vody: 24,6 % 

K datu sestavení výroční zprávy nejsou společnosti známy žádné významné 
následné události, které by ovlivnily výroční zprávu 2009.
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Vážení obchodní přátelé, dámy a pá-
nové,

dovolte mi, ještě než začnete de-
tailně studovat tuto výroční zprávu, 
abych v krátkosti zhodnotil uplynulý 
rok 2009 v naší společnosti. 

Na činnost naší společnosti měla, 
stejně jako na ostatní, vliv probíhající 
hospodářská krize, ale díky profesio-
nální práci všech zaměstnanců jsme 
se s tímto nelehkým úkolem dokázali 
vyrovnat. Těší mě, že jsme nemuseli 
zasáhnout do organizační struktury 
společnosti a nebyli jsme nuceni při-
stoupit k tak nepopulárním krokům 
jako je snižování počtů zaměstnan-
ců.

I v této složité době  jsme dokázali 
udržet nastavenou úroveň poskyto-
vaných služeb zákazníkům, o čemž 
svědčí výsledky průzkumu spokoje-
nosti. Celkově devadesát jednotli-
vých zákazníků ze sta považuje služ-
by vodohospodářů za velmi dobré a 
takovéto hodnocení pro nás zname-

ná velký závazek do budoucna.

O tom, že zákazník je na prvním mís-
tě vypovídá  spuštění ojedinělého 
projektu Závazky zákaznických slu-
žeb, který je další etapou v posílení 
důvěry vztahů  mezi zákazníkem a 
společností.

Máme za sebou první rok od získání 
certifikátu integrovaného systému 
řízení. Do systému integrovaného ří-
zení  společnosti byly v průběhu roku 
postupně zaváděny prvky vyplývající 
z požadavků aktualizované normy 
ČSN EN ISO 9001:2009 a  první dozo-
rový audit managementu jakosti byl 
již proveden dle této normy. Vzhle-
dem k úspěšnému splnění všech po-
třebných požadavků byl společnosti 
udělen nový certifikát jakosti ISO 
9001:2009.

Stále častěji se setkávám s pozitivní-
mi reakcemi zaměstnanců na vzdělá-
vací programy, které jsou vyhlašová-
ny za podpory  mateřské společnosti 
Veolia Voda. 

Napomáhání ke vzdělávání mládeže 
v environmentální oblasti je další
z našich priorit, o čemž svědčí
i množství pořádaných soutěží v mi-
nulém roce. Pozitivní reakce a vyso-
ká účast soutěžitelů jsou nejlepším 
dokladem správně nastavené cesty
v oblasti vzdělávání.

Tento rok byl pro nás náročnou zkouš-
kou, která nás prověřila. Je velmi ra-
dostné konstatovat, že jsme zatím
v této zkoušce obstáli. Důsledky kri-
ze však  přetrvávají a my musíme být 
připraveni i nadále plnit naše závaz-
ky vůči zákazníkům a akcionářům. 

Jsem přesvědčený, že každý jednotli-
vec ve společnosti se přičiní k úspěš-
nému zvládnutí úkolů následujícího 
roku.

Bc. Anatol Pšenička
Generální ředitel

a člen představenstva 1. SčV, a.s.

Úvodní slovo
generálního
ředitele
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Organizační struktura k 31. 12. 2009

Představenstvo společnosti

Generání ředitel společnosti

Valná hromada

Asistentka GŘ
Tisková mluvčí

Úsek provozního
ředitele

Úsek technického
ředitele

Úsek finančního
ředitele Personální útvar Laboratoř
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PřístupPřístup

k zákazníkovik zákazníkovi
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Zákaznická centra

Nové služby

Zákaznická centra a kontaktní místa 
navštěvuje stále větší počet zákaz-
níků. V letošním roce dosáhl počet 
návštěv hodnoty 11 269. Abychom 
se přiblížili zákazníkům a usnadnili 
jim vyřizování záležitostí týkající se 
pitné a odpadní vody chystáme další 
kontaktní místo v obci Jesenice, kte-
ré bude otevřeno začátkem příštího 
roku.

Kromě osobního kontaktu využívají 
naši zákazníci i bezplatnou Zákaznic-
kou linku.

Přehled a četnost dotazů, s kterými 
se na nás zákazníci obracejí zobrazu-
je následující graf.

Společnost 1. SčV, a.s. se snaží rea-
govat na stále rostoucí požadavky 
zákazníků. V tomto roce jsme dokon-
čili rozsáhlý projekt vývoje nového 
zákaznického informačního systému 
is-usys.net. Implementace systému 
je naplánována na leden 2010.
V rámci vývoje bylo zprovozněno 
nahlížení do zákaznických dat již ve 

stávajícím systému. Zákazník, který 
se zaregistruje prostřednictvím na-
šich webových stránek má možnost 
prohlížet svoje data, může nás kon-
taktovat se svým dotazem či poža-
davkem.
Vzhledem k tomu, že společnost
1. SčV, a.s. je povinna jednat se všemi 
zákazníky při uzavírání smlouvy stej-

ně a nediskriminačně, byla od ledna 
2009 zavedena jednotná smlouva 
na dodávku vody a odvádění odpad-
ních vod. Smlouva splňuje  zákonnou 
povinnost stanovenou v ustanovení
čl. II, části první, zákona č. 76/2006 Sb., 
kterým se mění zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Typy hovorů

3229 - všeobecné informace

513 - dodávka vody

117 - odkanalizování

195 - tlak vody

242 - kvalita vody

124 - přípojky

235 - vodoměry

218 - smluvní vztahy

504 - fakturace

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

  velice spokojen/a - 53,2 %

  spíše spokojen/a - 40,4 %

  spíše nespokojen/a - 4,3 %

  zcela nespokojen/a - 2,1 %

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

  velice spokojen/a - 38,9 %

  spíše spokojen/a - 53,3 %

  spíše nespokojen/a - 5,7 %

  zcela nespokojen/a - 2,1 %

Závazky zákaznických služeb

Průzkum spokojenosti zákazníků

V rámci ojedinělého projektu v České 
republice s názvem Závazky zákaz-
nických služeb, který byl spuštěn pro 
celou skupinu Veolia Voda 1. října 

2009, se společnost zavazuje garan-
tovat zákazníkům kvalitu poskytova-
ných služeb. 
Tyto naše závazky se stanou další 

etapou v posílení důvěry, která tvoří 
základ vztahů mezi společností a zá-
kazníky.

Stejně jako v letech minulých ne-
chala zpracovat nadnárodní skupina 
Veolia Voda, jejímž členem je i spo-
lečnost 1. SčV, a.s. průzkum spokoje-
nosti zákazníků. Výsledky průzkumu, 
který pořádala agentura Ipsos Tam-
bor, jsou velmi dobré jak pro celou 

společnost Veolia, tak i pro 1. SčV, 
a.s. Spokojenost s úrovní poskytova-
ných služeb je již několik let stabilní 
a poměrně vysoká. Zákazníci oceňují 
profesionalitu i rychlost, se kterou 
společnost 1. SčV, a.s. řeší problémy 
s dodávkami. Vodohospodářům se již 

několik let po sobě daří udržet vysoký 
standard   kvality služeb. Z průzkumu 
pro vodohospodáře vyplynula i řada 
pobídek na další zlepšení služeb či 
informovanosti obyvatel. 
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Zodpovědnost

Lidské zdroje
Společnost 1. SčV, a.s. je stabilní společností, která zaručuje svým 
zaměstnancům jistotu stálého pracovního místa. Potvrdilo se to i v roce 
2009, který byl poznamenán probíhající  hospodářskou krizí. Jak je dále 
patrné na zpracovaných grafech, počet zaměstnanců zůstal stejný s rokem 
předchozím. Od zaměstnanců společnost vyžaduje kvalitní pracovní 
výkony, odpovědnost a loajalitu.
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Struktura zaměstnanosti

Sociální oblast, kolektivní smlouva

Vzdělávání zaměstnanců

Počet zaměstnanců ve společnosti ke 
konci roku  2009 byl  221. Je to stejný 
počet zaměstnanců jako v minulých 
dvou letech i přesto, že došlo k ná-
růstu provozovaných lokalit. Obsluhy 

menších vodohospodářských zaříze-
ní jsou řešeny obsazením pracovníky
s dohodami konanými mimo pra-
covní poměr. Z celkového počtu za-
městnanců je 40 % žen a 60 % mužů. 

Údaje o věkové struktuře a struktuře 
podle délky zaměstnání, jsou zobra-
zeny v následujících grafech.

Vedení společnosti cítí velkou zodpo-
vědnost ke svým zaměstnancům a 
tak jako v minulých letech kladlo dů-
raz na kolektivní vyjednávání a spo-
lupráci s odboráři. Návrh kolektivní 
smlouvy na rok 2009 byl bez problé-
mů akceptován oběma stranami a 

kolektivní smlouva byla podepsána. 
K rozvoji a motivaci zaměstnan-
ců přispívá systém benefitů. Mezi 
nejvýznamnější patří  příspěvek za-
městnavatele na penzijní připojiště-
ní a poskytování stravenek. Dalším 
významným benefitem je možnost 

využívat tzv. zaměstnanecké telefo-
ny. V rámci celé skupiny Veolia Voda 
a na základě smlouvy s mobilním 
operátorem O2 mohou zaměstnanci 
využívat zvýhodněné volání a to i pro 
své rodinné příslušníky.

Společnost má zájem na prohlubo-
vání a zvyšování kvalifikace zaměst-
nanců. Vzdělávání je formou mo-
tivace zaměstnanců a probíhá dle 
vypracovaného plánu školení. Hlav-
ním organizátorem ostatních vzdě-
lávacích aktivit byl i v roce 2009 na 
základě partnerské smlouvy Institut 
environmentálních služeb, a.s. (IES).

IES v roce 2009 prvně realizoval tzv. 
V.I.P. program, jehož úkolem bylo po-
skytnout všem účastníkům ucelené 
a motivující informace o společnosti  
Veolia Environnement a všech divi-
zích. Program byl zaměřen zejména 
na nové pracovníky všech divizí VE, 
ze společnosti 1. SčV, a.s. se zúčastni-
li 4 zaměstnanci. 

Z celkových finančních prostředků 
vynaložených na vzdělávání zaměst-
nanců v roce 2009 ve výši 954 tisíc 
Kč, bylo  čerpáno  27 %  na vzdělávání 
ze zákona, 68 % na ostatní vzdělávací 
aktivity a 5 % na jazykové vzdělává-
ní.

Struktura zaměstnanců 
dle délky zaměstnání

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

87

45

53

36

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech

2005 2006 2007 2008 2009

248

224
221 221 221

Struktura zaměstnanců dle věku

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

21

41

50

109
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22

Ochrana zdrojů, boj proti klimatické změně a hledání udržitelného 
a vyrovnaného růstu: hlavním cílem Veolia Environnement je vyrovnat 
se s největšími problémy 21. století.  Jedná se o jedinou světovou skupinu, která pod jednou značkou spojuje všechny environmentální služby:

  • vodohospodářství  • recyklaci odpadů  • energetiku
  • dopravu osob a zbožíVeolia Environnement nabízí obcím a podnikům účinná průmyslová řešení.

Veolia Environnement,světový standard environmentálních služeb

13,4 %

Veolia Environnement působí po celém světě, má více než 336 000 zaměstnanců na 5 kontinentech.V roce 2008 se výnosy skupiny zvýšily o 13,4 %.

               Světová jednička 105 267 ZAMĚSTNANCŮ 
V 32 ZEMÍCH

    SS

    Evropská jednička   mezi soukromými osobními dopravci83 654 ZAMĚSTNANCŮ 
V 28 ZEMÍCH

   E

Světová jednička  
93 433 ZAMĚSTNANCŮ 

V 64 ZEMÍCH 

SS

Světová jednička v energetických službách52 802 ZAMĚSTNANCŮ 
V 41 ZEMÍCH

SS
(Dalkia)

(Odpady)

1

protože životní prostředí je investicí do naší budoucnosti

STAŇTE SE AKCIONÁŘEM  
(vlastnictvím podílů podnikového fondu) 
VEOLIA ENVIRONNEMENT,

2009

BOZP

Interní komunikace

Společnost věnuje velkou pozornost 
bezpečnosti práce a zdravotnímu 
stavu zaměstnanců. Vstupní i preven-
tivní zdravotní prohlídky jsou zabez-
pečeny u smluvních lékařů, zvýšená 
pozornost je věnována očkování  dle 
kolektivní smlouvy pro zaměstnance 
v rizikových oblastech.
Vzdělávání v oblasti BOZP probíhalo 
na všech úrovních a byli do něj zahr-

nuti všichni zaměstnanci. Pravidelné 
seznamování s předpisy, bezpeč-
nostními i technologickými postupy 
zvyšuje povědomí o BOZP a snižuje 
rizika práce. Po dobrých zkušenos-
tech byl opětovně realizován výcvik 
1. pomoci pro všechny zaměstnance, 
který zajistili záchranáři integrova-
ného systému Praha.
V prvním roce „certifikovaného“ pro-

vozu došlo proti loňskému roku ke 
snížení počtu pracovních úrazů ze 6 
na 2, počet pracovních dnů zameška-
ných z důvodu pracovního úrazu byl 
62. 
I v letošním roce proběhla prověr-
ka dodržování BOZP, kterou prove-
dl předseda odborové organizace
ve spolupráci s firmou SEVA.

Společnost klade důraz na interní 
komunikaci, jejímž prostřednictvím 
se snaží zajistit dostatečnou infor-
movanost zaměstnanců, která vede 
k dosažení vysokých pracovních vý-
sledků a napomáhá ke zlepšování 

spokojenosti zákazníků. Nejvyuží-
vanějším nástrojem komunikace
ve společnosti je intranet, kde jsou
dostupné informace bezprostředně 
po jejich zveřejnění. Pro zaměstnan-
ce, kteří nemají přístup k elektro-
nickým zprávám poskytují stejnou

funkci nástěnky. O informa-
cích napříč 
s p o l e č n o s t m i 
se zaměstnan-
ci dozvědí pro-
s t ř e d n i c t v í m 
časopisu Voda 

je život, který vychází 4x do 
roka a elektronického časopisu
La lettre. Zaměstnanci se setkávají 
každoročně na výroční konferenci 
odborové organizace, kde jdou infor-
mováni vedením společnosti o vý-
sledku hospodaření  za předešlý rok 
i o dalších činnostech ve společnosti.
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SolidaritaSolidarita
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Komunikace s veřejností

Sponzorské aktivity

Kohoutkovou? Stačí říct!

Společnost využívá veškeré možné 
dostupné prostředky komunikace 
nejen přes zákaznická a kontaktní 
místa, ale i prostřednictvím tisku. 
Zdrojem informací je i zákaznický 
časopis Voda pro vás, který byl dis-
tribuován ke konci roku  do všech 
domácností provozovaného regionu. 
Zákazníci jsou informováni o veške-

rých novinkách, např. o mezinárod-
ním projektu Závazky zákaznických 
služeb a také o kampani „Čerstvou 
kohoutkovou? Stačí říct!,“ která byla 
spuštěna v České republice. Dále se 
dozvěděli jak se tvoří cena vody a čím 
jsou způsobeny rozdílné ceny.
Dalším využívaným nástrojem se 
staly  internetové stránky, které jsou 

průběžně aktualizovány. Zákaznický 
informační systém umožňuje odbě-
ratelům nahlédnout do zákaznické 
databáze, kde si mohou ověřit správ-
nost veškerých údajů, jak kontakt-
ních, tak výši záloh, fakturace, či po-
slední uvedený stav vodoměru.

1. SčV, a.s. již tradičně podporuje 
dění  provozovaných měst. Vodní bar 
se stal již neodmyslitelnou součás-
tí programu Říčanské koloběžkové 

Grand Prix. Voda z kohoutku přišla
k chuti i žíznivým sportovcům při
16. ročníku Běhu města Příbrami. 
Osvěžení vodou z cisterny uvítali 

účastníci Příbramského Permoníka. 
Mezi pravidelně podporované akce 
patří rekonstrukce poslední bitvy
2. světové války na Slivici u Milína.

Vodohospodářská společnost se 
rozhodla oslovit provozovatele re-
stauračních zařízení prostřednictvím 
kampaně na podporu využívání ko-
houtkové vody. Tato akce je součástí 

celorepublikového projektu skupiny 
Veolia Voda, jíž je 1. SčV, a.s. členem. 
Restaurace, které začaly vodu z ko-
houtku servírovat, získaly zdarma 
originální karafy, jsou umístěny na 

on-line mapě restaurací nabízejících 
vodu z kohoutku a mají možnost 
nést speciální označení. 
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Vzdělávací programy

Minigranty

„Nakresli mi svou planetu“ byl název 
další soutěže  pro žáky  3. – 5. tříd 
a jejím cílem bylo zvýšit povědomí 
dětí o potřebě chránit naši planetu a 
upozornit je na nebezpečí, kterému 
je vystavena. Do soutěže se přihlási-
lo a své projekty odevzdalo  v našem 
provozovaném regionu 22 kolekti-
vů ze sedmi základních škol, celkem  
547 dětí. Vítězi regionálního kola se 
stali žáci 5.C Základní školy Příbram 

VIII, Školní 75 kteří zároveň obsadili 
i krásné druhé místo v kole celoná-
rodním.
Nezaháleli ani žáci  6. – 8. tříd základ-
ních škol. Ti měli možnost změřit své 
znalosti ve výchovně vzdělávací inter-
netové soutěži „SOS Planeta Země“, 
jejímž cílem bylo hravou formou in-
formovat o aktuálních ekologických 
tématech a podpořit tak environ-
mentální výuku ve školách. S vodním 

kufříkem – malou přenosnou vodní 
laboratoří mají od letošního roku 
možnost pracovat i děti Základní 
školy Vrané nad Vltavou. Základními 
školami je stále více využívaná mož-
nost exkurzí na úpravny pitných vod 
a čistírny odpadních vod. Společnost 
tak přispívá k ekologickému  vzdělá-
vání žáků.

Již druhým rokem využili zaměst-
nanci možnosti, kterou nabízí Na-
dační fond Veolia a díky které mohou 
získat finanční podporu veřejně pro-
spěšných projektů, tzv. MiNiGRANTY.
Mezi úspěšné žadatele se v letošním 
roce se dostala Základní škola Pod 
Svatou Horou, Ekocentrum Zelená 
pumpa a Mateřská škola Příbram 
VIII, Školní 131. Za 1. SčV, a.s. bylo 
rozděleno 100 000 Kč.
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Oblast Příbramska

Oblast Říčanska

Oblast Sedlčanska

Oblast Českobrodska

Mezi největší akce realizované v tom-
to roce na majetku Svazku obcí  patří 
dokončení druhé etapy rekonstrukce 
vodovodního řadu v Trhových Dušní-
kách. Výměnou prošel vodovod DN 
150 v délce 280 metrů včetně sekč-
ních šoupat, hydrantů a uzávěrů vo-
dovodních přípojek. 
V Obci Bohutín byla ukončena zá-
věrečná třetí etapa rekonstrukce vo-
dovodního řadu, což představovalo 

výměnu potrubí DN 150 v délce 280 
metrů včetně vodovodních šoupat, 
hydrantů a uzávěrů vodovodních pří-
pojek.
V obci Pečice proběhla obnova vo-
dovodního řadu. Vodohospodáři vy-
měnili potrubí AC DN 50 v délce 151 
metrů.
V městě Příbrami  společnost 1. SčV, 
a.s. zajistila osazení tří nadzemních 
hydrantů pro potřeby hasebních zá-

sahů. Rozmístění se uskutečnilo po 
dohodě provozovatele, vlastníka a 
hasičského záchranného sboru. V jar-
ních měsících zároveň město zaháji-
lo rekonstrukci dopravního termi-
nálu autobusového nádraží Příbram
v ulici Čs. armády. 1. SčV, a.s.  prová-
děla výměnu veřejných částí dešťové 
a splaškové kanalizace.

V městě Říčany 1. SčV, a.s. zrealizo-
vala redukční šachtu v ulici Tyrše 
a Fugnera včetně její technologie. 
Tato investice města  výrazně zlep-

šila tlakové poměry v dané lokalitě 
a přispěla ke zkvalitnění dodávek 
vody. Zároveň je přínosem z hlediska 
odhalování a vyhledávání poruch na 

vodovodních řadech a snižuje riziko 
ztrát na pitné vodě.

Mezi investice města Sedlčany patří 
výstavba dešťové kanalizace sloužící 
k zachycování přívalových dešťových 
vod v ulici Na Potůčku, kterou pro-
vedla 1. SčV, a.s. Výměna dávkovací-

ho čerpadla na chlornan na úpravně 
vody  Kosova Hora  byla výrazným 
přínosem pro přesnější dávkování 
chlornanu do pitné vody. 
V obci Dublovice provedla 1. SčV, a.s 

montáž a pokládku trubního vedení 
pro odvod splaškových vod v lokalitě 
Na Skřivánku v délce 411 metrů.

V roce 2009 proběhlo dokončení  
rekonstrukce vodovodu a kanaliza-
ce spolu s výměnou nevyhovujících 
přípojek v ulici Zborovská. Dále pro-
běhla obnova vodovodu a kanalizace
v ulici Krále Jiřího, včetně výměny ar-
matur a vodovodních přípojek. Inves-

torem těchto akcí bylo Město Český 
Brod. 1. SčV, a.s.  zajišťovala odstávky 
řadů, nouzové zásobení pitnou vo-
dou, odkalování a prováděla výměnu 
některých sekčních šoupat. 
Na základě výběrového řízení proved-
la 1. SčV, a.s. celkovou rekonstrukci 

kanalizace v ulici Slezská,  včetně vý-
měny veřejných částí kanalizačních 
přípojek. Dílo bylo řádně provede-
no a předáno v termínu vlastníkovi
tj. Městu Český Brod.
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Oblast informatiky
V roce 2009 jsme navázali na rozpra-
cované projekty vzniklé v průběhu 
loňského roku. Stěžejním projek-
tem je oblast Intranetu společnosti. 
Tento informační systém byl dále 
zdokonalován a rozšiřován o další 
moduly, které vznikaly na základě 
požadavků jednotlivých pracovních 
skupin. V souvislosti s rozšiřováním 
funkcionalit IS Intranetu byl realizo-
ván i projekt propojení jednotlivých 
středisek v rámci společnosti pomo-
cí technologie virtuálních privátních 
sítí na  hardware platformě společ-
nosti CISCO. 

Neméně důležitá byla i oblast bez-
pečnosti a ochrany dat. V této ob-
lasti bylo v loňském roce provedeno 
několik důležitých změn. V centrální 
úrovni serverového systému došlo 
ke změně systému kontroly nevyžá-
dané pošty a detekce virových zpráv. 
Nový systém kombinuje kontrolu ko-
munikace jak s pomocí hardware Sy-
mantec, tak s pomocí programů pro 
vyhodnocení potencionální rizikové 
zprávy. Tento systém se dále bude 
zdokonalovat, aby v průběhu dalších 
období poskytl maximální ochranu.

Oblast mobilní komunikace doznala 
v roce 2009 změn hlavně v rozšíření 
počtu uživatelů pracujících s daty na 
dálku. Systém virtuálních kanceláří 
byl po realizovaném pilotním pro-
jektu loňského roku rozšířen v tomto 
roce pro další skupiny uživatelů, kteří 
mají možnost pracovat s daty společ-
nosti z domova.
Ke konci roku začaly probíhat pří-
pravy na implementaci nové verze 
zákaznického a ekonomického infor-
mačního systému. 
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VýkonnostVýkonnost
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ISO

Zvyšování hodnot

V roce 2009 proběhl ve společnosti
1. SčV, a.s. první dozorový audit všech 
tří systémů integrovaného systému 
řízení - managementu jakosti, život-
ního prostředí a bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci. Výsledky auditu 
potvrdily, že systém integrovaného 

řízení je organickou součástí společ-
nosti.
V průběhu roku 2009 byly navíc do 
systému integrovaného řízení spo-
lečnosti implementovány prvky vy-
plývající z požadavků aktualizované 
normy ČSN EN ISO 9001:2009. Díky 

tomu mohl být dozorový audit ma-
nagementu jakosti proveden již dle 
této normy. Vzhledem k úspěšnému 
splnění všech potřebných požadavků 
byl společnosti udělen nový certifi-
kát jakosti ISO 9001:2009. 

Program zvyšování hodnoty zavede-
ný ve společnosti na konci roku 2007 
byl v roce 2009 úspěšně využíván 
jako nástroj pro řízení naplňování 
stanovených cílů společnosti a kri-

terií procesů integrovaného systé-
mu řízení všemi zaměstnanci spo-
lečnosti. Program byl dále rozvíjen 
prostřednictvím ověření přínosu již 
stanovených ukazatelů a zavedením 

některých nových ukazatelů, potřeb-
ných pro další aktivizaci potenciálu 
lidských zdrojů v rámci plánovaných 
úkolů.
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Výroba a distribuce vody
Společnost 1. SčV, a.s. zajišťuje výro-
bu a distribuci vody v oblasti středo-
českého kraje. Společnost zásobuje 
pitnou vodu celkem 105 900 oby-
vatel. K výrobě pitné vody jsou vyu-
žívány zdroje podzemní i povrchové 
vody, které jsou upravované rozma-
nitými technologiemi od pouhé des-
infekce až po speciální technologické 
postupy (odstraňování dusičnanů či 
arsenu). Kromě vlastních zdrojů spo-
lečnost využívá taktéž pitnou vodu 
převzatou od jiných vodohospodář-
ských společností a naopak část vody 
vyrobené z vlastních zdrojů jiným 
vodohospodářským společnostem 

předává. Největší podíl dodávané 
pitné vody vyrobené z vlastních zdro-
jů představuje voda povrchová, a to 
zejména díky třem největším úprav-
nám Hatě, Hvězdička a Kozičín, vyrá-
bějícím pitnou vodu pro skupinový 
vodovod Příbram a úpravně vody Ko-
sova Hora vyrábějící pitnou vodu pro 
vodovod Sedlčany. Podzemní zdroje 
vody slouží zejména pro zásobování 
menších měst a obcí. Největší po-
díl pitné vody vyrobené z vody pod-
zemní připadá na zásobování měs-
ta Mníšek pod Brdy a Český Brod.
V objemu převzaté vody zaujímá do-
minantní část pitná voda přebíraná 

z vodárenské soustavy Želivka, kte-
rá je využívána pro zásobování obcí
v Říčanském regionu.
Pro výrobu pitné vody z vlastních 
zdrojů využívá společnost 1. SčV, a.s. 
celkem 13 úpraven pitných vod a
7 zařízení, kde probíhá pouhá desin-
fekce podzemní vody. Na 5 z těchto 
úpraven probíhá úprava povrchové 
vody a na 8 úpravnách úprava vody 
podzemní. 
Provozně-technické činnosti formou 
servisní smlouvy pak zajišťujeme
pro dalších 5 úpraven podzemní vody 
a 7 zařízení s desinfekcí podzemní 
vody. 

Graf poměru distribuované vody

Hospodaření s vodou v tis. m3

v tis. m3

Voda vyrobená - vlastní zdroje 3 977

z toho v úpravnách povrchových vod 3 238

z toho v úpravnách podzemních vod 739

Voda předaná 315

Voda převzatá 2 381

Voda průmyslová 800

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Výroba celkem 4 928 4 897 4 722 4 494 4 064 3 977

Voda předaná 841 265 336 411 364 315

Voda převzatá 1 678 1 693 1 982 2 223 2 414 2 381

Voda k realizaci 5 764 6 324 6 368 6 305 6 114 6 043

Voda fakturovaná 4 103 4 251 4 422 4 544 4 455 4 465

Voda nefakturovaná 1 661 2 073 1 946 1 716 1 659 1 578

Procento vody nefakturované 28,8 32,8 30,6 27,9 27,1 26,1

Ztráty vody 1 502 1 921 1 791 1 607 1 530 1 484

Procento ztrát vody 26,1 30,4 28,1 25,5 25,0 24,6

33 %
Voda převzatá

11 %
Voda průmyslová

56 %
Voda vyrobená - 

vlastní zdroje
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Kvalita pitné vody
V každé z provozovaných lokalit pro-
váděla naše společnost důkladnou 
kontrolu kvality pitné vody. Kontrola 
byla prováděna na všech úrovních 
výroby i distribuce pitné vody plně
v souladu s platnými právními před-
pisy. Kontrolu kvality vody zajišťovaly 
akreditované laboratoře 1. SčV, a.s. 

Příbram a Vodohospodářská labora-
toř Říčany spolu se svými subdoda-
vateli.
V roce 2009 bylo při kontrole kvali-
ty pitné vody zkontrolováno celkem 
1953 odebraných vzorků a z nich 
provedeno 15 809 analýz. Z tohoto 
počtu bylo 724 vzorků odebráno na 

úpravnách vod a vodních zdrojích 
používaných přímo bez úpravy a
1229 vzorků v distribuční síti.
Přehled počtu odebraných vzorků, 
provedených analýz a podíl vyhovují-
cích parametrů je uveden v následu-
jící tabulce. 

V roce 2009 bylo u 98,91 % kontro-
lovaných parametrů dosaženo soula-
du kvality vody s požadavky stanove-
nými příslušnými právními předpisy. 
Uvedená hodnota svědčí o výborné 
kvalitě pitné vody dodávané spotře-
bitelům. Zbývající malý podíl nevy-
hovujících parametrů je způsoben 
zejména dlouhodobými problémy se 
zhoršenou kvalitou vody ve vodních 

zdrojích v některých malých obcích, 
kde ještě nebylo možné z ekonomic-
kých či technických důvodů zajistit 
vyhovující kvalitu pitné vody. I v těch-
to lokalitách však společnost 1. SčV, 
a.s. úzce spolupracuje s vlastníky 
vodohospodářského majetku při pří-
pravě vhodných opatření pro zlepše-
ní kvality dodávané vody.

V oblasti hospodaření s vodou došlo v porovnání s rokem 2008 
k poklesu vody k realizaci, a to o 71 tis. m3 vody. 
V roce 2009 naopak došlo k nárůstu fakturované vody
o 10 tis.m3 a zároveň se podařilo pokračovat ve snižování ob-
jemu ztrát vody. Jejich objem meziročně klesl o 46 tis. m3, čímž 
se procento ztrát snížilo z 25,0 % v roce 2008 na 24,6 % v tomto 
roce.
Pracovníci společnosti 1. SčV, a.s. v roce 2009 odstranili 302 ha-
várií vodovodní sítě. Z tohoto celkového počtu bylo 203 havárií 
na hlavních řadech a 99 havárií na přípojkách. Na vodovodních 
řadech a přípojkách tak bylo v roce 2009 odstraněno o 29 ha-
várií více než v roce předchozím. Nejčastější příčinou vzniku 
havárií byla koroze potrubí, dynamické namáhání a nekvalitní 
materiál používaný v minulosti.
V rámci systematického přístupu ke snižování vody nefakturo-
vané, respektive ztrát vody, naši pracovníci preventivně prově-
řili 479 km ze 759 km vodovodní sítě.

Výroba a dodávka pitné vody 2009

Délka vodovodní sítě v km 759

Počet vodovodních přípojek 21 893

Délka vodovodních přípojek v km 285

Počet čerpacích stanic 20

Počet vodojemů 35

Kapacita vodojemů tis. m3 32

Počet úpraven vod 13

Počet zásobovaných obyvatel 105 900

Voda vyrobená v tis. m3 3 977

Počet fakturačních vodoměrů 21 435

 
Celkový počet vzorků na 

mikrobiologické a biologické 
analýzy/ počet parametrů

Celkový počet vzorků 
na chemické analýzy/ 

počet parametrů

% vyhovujících 
parametrů

ÚV a zdroje 398 / 1959 326 / 4769 98,37

Distribuční síť 602 / 2695 627 / 6386 98,91
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V roce 2009 došlo oproti roku 2008 k mírnému nárůstu 
počtu havárií na kanalizační síti. Celkem na kanalizaci 
došlo k 118 poruchám, z toho 68 na řadech a 50 na pří-
pojkách.

Odvádění a čištění odpadních vod
Celková délka provozované kanali-
zační sítě je 519 km bez kanalizač-
ních přípojek. Pracovníci společnosti
strojně vyčistili 31,06 km potrubí a 
prohlédli 2,87 km. Kanalizační síť 
byla obnovena v délce 0,956 km.
V roce 2009 bylo kanalizační sítí od-
vedeno a na čistírnách odpadních 
vod vyčištěno celkem 8770 tis. m3 
odpadní vody. 

Společnost 1. SčV, a.s. provozuje
33 komunálních čistíren odpadních 
vod, v naprosté většině s mechanic-
ko-biologickým systémem čištění. 
Pro dalších 17 čistíren zajišťuje pro-
vozně-technické činnosti formou 
servisní smlouvy. Všechny provozo-
vané čistírny odpadních vod, jež jsou 
v trvalém užívání, nepřekročily limit-
ní koncentrační hodnoty předepsané 

příslušným rozhodnutím vodopráv-
ního úřadu pro jednotlivé ukazatele 
kvality čištěné odpadní vody. 
Na čistírnách odpadních vod bylo
v roce 2009 vyprodukováno celkem
8444 tun kalu.

Množství vyčištěné vody

2004 2005 2006 2007 2008 2009

7510

9278
9512

8521 8464

8770

Počet poruch na kanalizaci

2004 2005 2006 2007 2008 2009

112

187

95

111 106

118

Délka kanalizační sítě v km 519

Počet kanalizačních přípojek 17 043

Počet čerpacích stanic 56

Počet čistíren odpadních vod 33
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Laboratoř
Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram zajišťu-
je kontrolu kvality surové, upravené a 
pitné vody a kontrolu jakosti vypouš-
těných odpadních vod. Pracovníci la-
boratoře 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. května 2012.

V roce 2009 proběhla  rozsáhlá obno-
va zařízení v laboratoři pitných vod. 
Byla provedena rekonstrukce skladu 
chemikálií, nainstalována nová di-
gestoř a vzduchotechnický systém. 
Cílem této investice bylo především 
zlepšení podmínek BOZP a moderni-
zace pracovního prostředí.
Pro laboratoř odpadních vod zakou-
pila společnost novou muflovou pec, 
potřebnou  pro stanovení ukazate-
le rozpuštěných anorganických solí 
(RAS) a pro analýzy kalů z ČOV.

V roce 2009 laboratoř 1. SčV, a.s. Pří-
bram zpracovala celkem 4680 vzorků 
a provedla přibližně 41 500 analýz. 
Laboratoř pitných vod provedla roz-
bor 2209 vzorků, tj. přibližně 27 400 
analýz. Z tohoto počtu bylo analyzo-
váno 869 vzorků pro externí zákazní-
ky. Laboratoř odpadních vod proved-
la rozbor 2471 vzorků, tj. přibližně 
14 100 analýz. Z tohoto počtu bylo 
analyzováno 1201 vzorků pro externí 
zákazníky.

Počet rozborů, srovnání roku
2007 až 2009

2007

Laboratoř odpadní voda

Laboratoř pitná voda

Laboratoř 1. SčV, a.s.
2008 2009

 2007 2008 2009

Laboratoř OV 1 841 2 305 2 471

Laboratoř PIV 2 253 2 386 2 209

Laboratoř 1.SčV, a.s. 4 094 4 691 4 680
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Finanční část

Rozvaha

PASIVA

v tis. Kč 2009 2008

 PASIVA CELKEM                        200 549 209 592

A. Vlastní kapitál 150 548 135 121

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 1 334 1 625

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  110 175 95 840

A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního
období (+/-) výkazu zisku a ztráty
ve zjednodušeném rozsahu                        

33 918 32 535

B. Cizí zdroje                        50 001 74 469

B.I. Rezervy                                     99 1 962

B.II. Dlouhodobé závazky              0 0

B.III. Krátkodobé závazky                49 902 72 507

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci      0 0

C. Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv    0 2

AKTIVA

v tis. Kč 2009 2008

AKTIVA CELKEM                        200 549 209 592

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek 16 557 18 295

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 470 1 136

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  10 407 10 729

B.III. Dlouhodobý finanční  majetek 5 680 6 430

C. Oběžná aktiva                     148 681 149 516

C. I. Zásoby                                        5 781 4 838

C.II. Dlouhodobé pohledávky            1 362 3 129

C.III. Krátkodobé pohledávky       140 553 141 399

C.IV. Krátkodobý finanční majetek                       985 150

D.I. Časové rozlišení                            35 311 41 781

Předpokládaný vývoj společnosti
V průběhu roku 2010 bude společnost i nadále pracovat 
na zvyšování úrovně v oblasti poskytovaných služeb, za-
městnanců a technického vybavení. 
Důležité je nastavení technických parametrů provozování, pře-
devším v oblasti snižování vody nefakturované, dosažení plá-
novaných hodnot v rámci systému ukazatelů Zvyšování hod-
noty či optimalizace úplat za zbytkové znečištění odpadních 
vod. Dalším významným úkolem je průzkum alternativních 
možností likvidace kalů a optimalizace provozních nákladů.
Směrem k zákazníkovi se společnost zavazuje ke zvyšová-

ní standardu poskytovaných služeb (obhájení certifikace 
ISO), rozšíření počtu uživatelů SMS služby, zavedení jed-
notných závazků vůči zákazníkům. 
V oblasti lidských zdrojů klade 1. SčV, a.s. důraz na zvyšo-
vání výkonnosti zaměstnanců, tzn. důsledné plánování a 
kontrolu činností. Snahou je postupná změna věkové a 
vzdělanostní struktury.
Dalšími významnými závazky do příštího období je snížení 
pohledávek, postupná modernizace společnosti a aktivní 
přístup v rámci integračních projektů v rámci Veolia Voda. 
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Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč 2009 2008

I. Tržby za prodej zboží 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0

+ Obchodní marže                    0 0

II. Výkony     366 676 333 282

B. Výkonová spotřeba         250 476 221 340

+ Přidaná hodnota      116 200 111 942

C. Osobní náklady 85 965 84 470

D. Daně 854 704

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 593 2 637

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 322 2 640

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 869 2 067

G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov.obl. a kompl. nákl. příštích obd. -11 362 -7 570

IV. Ostatní provozní výnosy 2 039 2 528

H. Ostatní provozní náklady 9 839 5 230

V. Převod provozních výnosů 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                                                                                       31 803 29 572

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 9 000

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 414 421

N. Nákladové úroky 0 41

XI. Ostatní finanční výnosy 533 211

O. Ostatní finanční náklady 37 31

Xii. Převod finančních výnosů 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0

* Finanční výsledek hospodaření    9 910 9 560

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 7 795 6 597

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 33 918 32 535

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 (+/-)  33 918 32 535
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 v tis. Kč 2009 2008

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  150 201

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti    

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 41 713 39 132

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -18 291 4 261

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv 2 593 2 637

  A.1.2. Změna stavu: -11 362 11 246

    A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku  0 0

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek -11 362 11 246

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv - 108 -242

  A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů  0 0

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

  A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky - 414 -380

  A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  0 0

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
       kapitálu, finančními a mimořádnými položkami  23 422 43 393 

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -33 450 28 627

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení -9 913 6 196
  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového 
rozlišení -22 607 22 078

  A.2.3. Změna stavu zásob - 930 353

  A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků 0 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami -10 028 72 020

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků  0 -41

A.4. Přijaté úroky  414 421

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -4 655 -14 128

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy  0 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 9 000 9 000

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -5 269 67 272

Peněžní toky z investiční činnosti   

B.1. Nabytí stálých aktiv -1 605 -2 650

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -1 455 -2 582

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku - 150 -68

  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku  0 0

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  108 242

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  108 242

  B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku  0 0

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám  25 342 -57 012

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 23 845 -59 420

Peněžní toky z finančních činností   

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti 0 0

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -18 491 -7 903

  C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia  event. rezervního fondu  0 0

  C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům  0 0

  C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů  0 0

  C.2.4. Úhrada ztráty společníky  0 0

  C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku  -291 97

  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy -18 200 -8 000

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -18 491 -7 903

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků  85 -51

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  235 150

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
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VÝROK AUDITORA
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VÝROK AUDITORA
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
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KONTAKTY

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


