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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

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp   předseda

Ing. Etienne Petit 

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

Alexej Převrátil   technický ředitel

Emil Tabaček   provozní ředitel
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Klíčové údaje
Obrat společnosti: 328 550 tis. Kč

Hospodářský výsledek: 21 287 tis. Kč

Počet zaměstnanců: 221 

Množství vyrobené vody:  4 493 tis. m3

Množství vyčištěné vody: 8 521 tis. m3

Ztráty vody: pokles o 230 tis. m3

Procento ztrát vody tak kleslo o 2,6 % 
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Vážení smluvní a obchodní partneři, 
zákazníci, akcionáři a kolegové,

předkládám Vám výroční zprávu spo-
lečnosti za rok 2007.

Především je nutné velmi pozitiv-
ně hodnotit naše obchodní vztahy
v oblasti smluvního provozování vo-
dovodů a kanalizací v rámci měst, 
obcí a průmyslových podniků. Tento 
fakt je doložen výsledky nejen finanč-
ními, ale i technickými, provozními
a aktivní činností Zákaznických cen-
ter. Prioritou naší společnosti je
a bude spokojenost zákazníků a neu-
stálé zvyšování kvality poskytovaných 
služeb. Jedním z ukazatelů je pro nás 
již každoročně prováděný průzkum 
spokojenosti zákazníků. Výsledky 
hodnocení jsou pro nás velmi kladné 
a laťka spokojenosti našich zákazníků 
je nastavena opravdu velmi vysoko. 
Není možné se s tímto konstato-
váním spokojit a ustrnout v dalším 
zlepšování poskytovaných služeb. Ne-
jedná se tedy jen o formalitu, kterou 
využíváme v našich presentacích. Pro 
příklad musím zmínit přestěhování 
Zákaznického centra v Říčanech na 
dostupnější místo v centru města.
K tomuto kroku jsme přistoupili prá-
vě na základě připomínek našich zá-
kazníků v oblasti Říčanska.

Významně lze také hodnotit změnu 
systému využívání bezplatné zákaz-
nické linky, díky profesionální práci  
specialistů na vyřizování telefonic-
kých hovorů zákazníků. Pozitivně je 
hodnoceno i rozšíření hodin  pro vy-
užití této služby. Zvyšující se zájem 
zákazníků o poskytování informací 
v oboru vodovodů a kanalizací je pro 
nás dalším vodítkem pro přípravu
a realizace  informačních kampaní
v kvalitě požadované naším zákazní-
kem. 

Na základě rozhodnutí představen-
stva naše společnost odstartovala 
proces budování systému jakosti dle 
mezinárodních norem na celou spo-
lečnost. Jedná se normy ČSN EN ISO 
9001:2001 systém řízení jakosti,ČSN 
EN 14001:2005 systém řízení ochra-
ny životního prostředí a specifikaci 
OHSAS 18001:1999 systému řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jaký přínos si od zavedení uvedených 
systémů představujeme? Jde přede-

vším o podtržení kvality námi posky-
tovaných služeb a 100% naplnění ori-
entace skupiny Veolia Environment 
na kvalitu poskytovaných služeb.
V dnešní době považujeme certifiká-
ty za nezbytné nejen vzhledem k nut-
nosti získávání veřejných zakázek, ale 
i k jasnému deklarování a prokázání 
kvality poskytovaných služeb dle me-
zinárodních standardů.

V závěru mi dovolte poděkovat Vám 
za spolupráci a důvěru projevenou 
v naši společnost, které si velice vá-
žím. Poděkování samozřejmě patří
i zaměstnancům, kteří se na úspěchu 
společnosti 1. SčV, a.s. podílejí.

Bc. Anatol Pšenička
Generální ředitel

a člen představenstva 1. SčV, a.s.
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Organizační stuktura 1. SčV, a.s.
k 31. 12. 2007

Představenstvo společnosti

Generání ředitel společnosti

Valná hromada

Asistentka

Úsek provozního
ředitele

Úsek technického
ředitele

Úsek finančního
ředitele Personální útvar Laboratoř
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Vnitřní
audit



PřístupPřístup
k zákazníkovik zákazníkovi
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Zákaznické centrum
v Příbrami navštívilo
v roce 2007 celkem
9 539 odběratelů
z oblasti Příbramska. 
Služeb Zákaznického 
centra v Říčanech 
využilo 863 zákazníků.
Zákazníci mají největší 
zájem o využití 
bezhotovostní
úhrady za vodné
a stočné a uzavíraní 
odběratelských smluv.

Zákaznická centra
V oblasti zákaznických služeb se 
společnost 1. SčV, a.s. snaží neustá-
le zvyšovat kvalitu služeb. Jedním
z aspektů je přijímání mezinárod-
ních závazků na dodržování stanove-
ných standardů Zákaznických služeb.
Závazky jsou zaměřeny na zvýšení 
dostupnosti našich služeb, jejich 
větší transparentnost a jsou proje-
vem vědomé spoluzodpovědnosti 
naší společnosti za dění kolem nás.

Významným projektem, na kterém 
se zákaznický útvar společnosti
1. SčV, a.s. podílí je vývoj nového zá-
kaznického softwaru is-USYS.net. 
Projekt přispívá ke sjednocení proce-
sů v rámci skupiny Veolia Voda.

V pořadí již druhý dozorový audit, 
provedený certifikačním orgánem, 
potvrdil shodu systému manage-
mentu jakosti s požadavky normy 
ISO 9001:2001. Nadále si udržuje-
me velmi dobré hodnocení kvality 
poskytovaných služeb, která je pra-
videlně zjišťována prostřednictvím 
průzkumu spokojenosti externí spo-
lečností Tambor.

Podařilo se nám splnit přání zákaz-
níků na lepší dostupnost Zákaznic-
kého centra v Říčanech, které bylo
v listopadu 2007 přemístěno do cen-
tra města Říčany.

V druhé polovině roku 2007 se nám 
podařilo zavést zálohové platby ve 
větší části města Český Brod a s tou-
to činností budeme nadále pokračo-
vat až do zavedení záloh v celé oblas-
ti říčanska a českobrodska. 

Významným posunem směrem k zá-
kazníkovi je zprovoznění Zákaznické 
linky 1. SčV, a.s., která nahradila dvě 
nezávisle na sobě provozované bez-
platné linky. Nyní se zákazník dovolá 
na Zákaznickou linku 1. SčV, a.s. rov-
něž bezplatně, ale navíc každý všed-
ní den od 8-19 hod.

V roce 2008 se naše společnost při-
pravuje na převzetí dalšího meziná-
rodního závazku Veolia Eau, a sice 
podávání informací zákazníkům 
prostřednictvím této linky i v sobotu 
dopoledne.
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Počet zákazníků  17 921
Počet všech kontaktů 23 179

Počet  oprávněných stížností
a reklamací 75



Informace 
prostřednictvím SMS 
zpráv
Od 1. ledna 2007 mají zákazníci 
1. SčV, a.s. možnost využívat pro 
informování se o provozu vodo-
vodní sítě službu zasílání zpráv 
prostřednictvím SMS. V roce 
2007 se postupně zaregistro-
valo 567 zájemců. Prostřednic-
tvím SMS služby se uskutečnilo 
491 kampaní a bylo rozesláno  
celkem 1 167 zpráv. Věříme, že 
zájem o informování ‚esemes-
kami‘ bude stále narůstat. Noví 
zájemci se dál registrují na we-
bových stránkách www.voda-
info.cz, nebo telefonicky na čísle 
840 111 111. Dalším způsobem 
je zasláním SMS ve tvaru VEO-
LIA na číslo 720 001 112.

Společnost chystá rozšíření služ-
by o zasílání hlasových zpráv na 
mobilní telefon.

Průzkum spokojenosti
Jako každý rok, tak i letos pořádala 
Veolia Voda prostřednictvím agen-
tury Tambor průzkum spokojenosti 
zákazníků.

Plynulost dodávek vody i úroveň po-
skytovaných služeb - to vše hodnotili 
klienti společnosti 1. SčV, a.s. kladně. 
Také zákaznická centra se v jejich 
očích ukazují v dobrém světle. 

Podle výzkumu je spokojenost s úrov-
ní poskytovaných služeb již několik let 
stabilní a poměrně vysoká. Zákazníci 
oceňují kvalitu pitné vody i rychlost, 
se kterou společnost řeší problémy
s dodávkami. Malý počet výpadků do-
dávek kladně hodnotí dokonce více 
klientů než v minulých letech. 

S úrovní poskytovaných služeb vyjá-
dřili nejvyšší spokojenost jednotliví 
spotřebitelé. Celkově je spíše nebo 
zcela spokojeno devadesát jedna 
jednotlivých zákazníků ze sta, v pří-
padě 1. SčV, a.s. je toto číslo dokonce 
devadesát tři. Firmy či bytová druž-
stva vyjadřují jen o mizivá procenta 
nižší míru spokojenosti.

Oproti roku 2006 využilo služeb zá-
kaznických center více odběratelů 
a také vzrostlo procento těch, kteří 
jsou s těmito službami spokojeni. 
Existují tu však ještě rezervy, protože 
velká část klientů tuto službu dosud 
nevyužila. Průzkum zároveň ukázal, 
že část klientů by uvítala otevření 
těchto center i v sobotu dopoledne.

Přes devadesát procent klientů hod-
notí pozitivně také cenu vodného
a stočného a k chování pracovníků 
například při odečítání vodomě-
ru nemají připomínky. Závěrem lze 
proto říci, že Veolia Voda si v očích 
zákazníků stojí stejně dobře jako
v předchozích letech a v některých 
ohledech si dokonce několik bodů 
připsala. 
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ZodpovědnostZodpovědnost
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Vzdělávání
Důležitou oblastí péče 
o zaměstnance bylo i v 
loňském roce vzdělávání. 
Celkové náklady na 
vzdělávání dosáhly
v roce 2007 výše
838 tis. Kč. Z těchto 
výdajů bylo 18 % použito 
na povinná školení
ze zákona, 78 % na 
školení  k prohlubování 
odborné kvalifikace a 4 % 
na jazykové kurzy. 
Naším závazkem z 
roku 2006 bylo zvýšit 
účast zaměstnanců na 
jazykových kurzech. 
Procento nákladů je sice 
proti loňskému roku 
nižší, ale je způsobeno 
zvýšením  celkových  
nákladů na vzdělávání  
v roce 2007, které se 
zvýšily proti roku 2006
o 45 %. Výuku anglického 
jazyka na pracovišti 
využívá celkem 12 
zaměstnanců.  Hlavním 
partnerem v oblasti 
vzdělávání je pro naši 
společnost Institut 
environmentálních 
služeb, a.s. a SEVA 
Příbram s.r. o.

Lidské zdroje
Rok 2007 byl pro naši společnost po 
sloučení Aqua Příbram a Vodovody 
a kanalizace Říčany prvním rokem, 
kdy nedošlo k zásadním změnám ve 
struktuře společnosti a k většímu sni-
žování zaměstnanců. Fyzický počet 
zaměstnanců ke konci roku 2006 byl 
224, ke konci roku 2007 byl 221. Dá 
se tedy říci, že současný stav zaměst-
nanců je optimální  a stabilizovaný. 
Při rozšíření činnosti společnosti
o nově provozované lokality a ob-
jekty se předpokládá, že může dojít 
spíše ke zvýšení počtu zaměstnanců, 
ale řádově o jednotlivce.

1. SčV, a.s. klade důraz na sociální 
dialog  uvnitř společnosti a na dob-
rou spolupráci s odboráři. Kolektivní 

smlouva na rok 2007 byla podepsá-
na  včetně dodatků: Mzdového před-
pisu, Pravidel pro čerpání sociálních 
nákladů a Poskytování příspěvku na 
penzijní připojištění. Navýšení mezd  
a další výhody zakotvené v Kolektivní 
smlouvě  společně s čerpáním  soci-
álních nákladů potvrzují zodpověd-
nost společnosti ke svým zaměst-
nancům. 

V roce 2007 poprvé ve společnosti 
proběhly roční hodnotící pohovory 
na úrovni ředitelů a manažerů útva-
rů a v dalším roce budeme v těchto 
hodnotících pohovorech  pokračovat 
i na nižších  stupních řízení.

Věková struktura zaměstnanců

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

22
35

54

110

9
základní

121
vyučen

12
VŠ

Struktura zaměstnanosti
dle dosaženého vzdělání

79
ÚS + gymnázium
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Program Sequoia
V závěru roku 2007 
proběhla  čtvrtá vlna 
projektu skupinového 
spoření zaměstnanců 
prostřednictvím 
zaměstnaneckých 
investičních fondů 
Veolia Environnement 
– Sequoia. Zúčastnilo se 
92,66 % zaměstnanců
a průměrný vklad dosáhl 
částky Kč 3 300.  Procento 
účasti zaměstnanců
v tomto projektu  a  výše  
průměrného vkladu rok 
od roku roste a to svědčí 
o důvěře zaměstnanců 
ve společnost Veolia 
Environnement
a tohoto způsobu 
zaměstnaneckého 
spoření. 

Sociální oblast
Bezpečnost práce a zdravotní stav 
zaměstnanců jsou i nadále jednou 
z hlavních priorit naší společnosti. 
V roce 2007 došlo pouze ke dvěma 
pracovním úrazům s celkovým po-
čtem 272 kalendářních dnů pracovní 

neschopnosti, jeden z úrazů byl dlou-
hodobého charakteru. Zaměstnanci 
mají zajištěny vstupní i preventivní 
prohlídky, včetně v kolektivní smlou-
vě dohodnutých očkování, u smluv-
ních lékařů v Příbrami, Říčanech
a Sedlčanech. 

Od roku 2007 zaměstnancům ply-
nou benefity ze sociálních nákladů, 
na které  bylo  v roce 2007 vynalože-
no 567 tisíc Kč.  Na sportovní vyžití, 
masáže, rehabilitace, rehabilitační 
zájezd  a  nově také na návštěvy solné 
jeskyně bylo vydáno 268  tis. Kč,  pří-
spěvek odborové organizaci 11 tis. Kč. 
V loňském roce byl uspořádán zájezd 

pro děti zaměstnanců do Muzea vo-
dárenství  a spolu s příspěvky na dět-
skou rekreaci bylo použito 76 tis. Kč.
V tomto roce jsme také zakoupili 
pro zaměstnance permanentky na 
premiérová představení v Divadle 

A. Dvořáka v Příbrami a to za 
12 tis. Kč.  Na konci roku jsme 
pro zaměstnance nakoupili 
poukázky na nákup vánočního 
zboží  za 200 tis. Kč. Finanční 
prostředky ve výši 640 tis. Kč, 
které nám ke konci roku 2006 
zůstaly v sociálním fondu, 
jsme používali na financování 
bezúročných půjček pro za-

městnance. Bylo použito  571 tis. Kč,  
na splátkách zaměstnanců se vrátilo
459 tis. Kč, takže pro rok 2008 nám 
zůstává k použití na půjčky 528 tis Kč. 

Interní komunikace
Společnost se snaží v rámci  interní 
komunikace  o prohlubování loajality 
zaměstnanců k zaměstnavateli a ke 
zvýšení jejich motivace. Pro zaměst-
nance je přístupný intranet, kde jsou 
umístěny všechny zásadní dokumenty
a informace o naší společnosti. Důleži-
té informace a zajímavosti, týkající se 
celé skupiny Veolia Voda,  jsou obsaže-
ny v magazínech, které dostávají všich-
ni zaměstnanci několikrát do roka. 

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech

rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

258
248

224 221

Průměrná mzda v letech 2004 - 2007

rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

14 327 15 607
16 470

18 412



SolidaritaSolidarita
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Sponzorské akce
Naše společnost aktivně 
podporuje akce organizované 
na pomoc životnímu prostředí. 
Mezi nejvýznamnější  patří 
říčanská  koloběžková Grand 
Prix. Na této akci se již třetím 
rokem presentujeme vodním 
barem s tím, že propagujeme 
především pitnou vodu
z kohoutku. 

Vodní bar nechyběl letos  ani 
v Příbrami, kde jsme jím oživili 
14. ročník Běhu města Příbra-
mi.Že nejlepší osvěžení je vo-
dou z kohoutku okusili zároveň 
účastníci závodu Příbramský 
Permoník.

Společnost se nesoustředí 
pouze na pomoc mladým, ale 
aktivně se zapojila do projektu 
nadačního fondu na podporu 
seniorů. Za finanční podpory 
nadačního fondu se zavázala 
vystavit petanquová hřiště pro 
seniory v domovech důchodců. 
Ke konci roku proběhla jednání 
k projektu na říčansku, sedlčan-
sku a příbramsku. První hřiště 
bude sloužit seniorům v první 
polovině příštího roku.   

  

Osvětové a vzdělávací 
programy pro děti
1. SčV, a.s. již čtvrtým rokem aktivně 
spolupracuje se základními školami 
v regionu a každoročně připravuje 
prostřednictvím Veolia Voda vzdě-
lávací soutěže, které jsou zaměřeny 
na vztahy mezi člověkem a životním 
prostředím. 

Tento rok proběhla soutěž „Masky 
kolem světa“ pro děti ve věku 8 – 11 
let. Úkolem dětí bylo  ztvárnit vztah 
člověka a přírody tak, že namalovaly 
obrázek masky. K obrázku napsaly 
příběh, který jejich maska vypráví.
V příbramském regionu se do sou-
těže zapojilo 344 dětí ze 14 tříd. 
Vítězem regionálního kola se stala 
Základní škola Jiráskovy sady.

Pro děti vyšších ročníků proběhla 
podzimní internetová soutěž puto-
vání s profesorem Vodičkou. Jejím 
cílem bylo přispět ke zdokonalení  
znalostí týkajících se  vody.

Kromě vzdělávacích soutěží se snaží 
společnost podporovat kvalitu výuky 
na základních školách. Ve spoluprá-

ci s nadačním fondem Veolia Voda 
byly rozeslány do škol  nástěnné vý-
ukové obrazy „Rozložení sladké vody 
na zemi“. Na plakátech je uvedena 
mapa světa  s vyznačením rozložení 
zásob sladké vody na zemi. Zároveň 
jsou uvedeny informace o koloběhu 
vody.

Základním školám jsou průběžně 
nabízeny možnosti exkurzí na úprav-
nách vody a čistírnách odpadních 
vod, které jsou bohatě využívány. 
Žáci se tak díky odbornému výkladu 
dozví o celém procesu úpravy vody
v domácnostech. 

Společnost každým rokem pořádá 
akce zaměřené na širokou veřejnost 
v rámci Světového dne vody. V tom-
to roce proběhla při této příležitosti 
zábavná, naučná akce v obchodním 
centru Hypernova v Příbrami. Kromě 
toho probíhají dny otevřených dve-
ří na vybraných úpravnách pitných 
vod a čistírnách odpadních vod.



InovaceInovace
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V průběhu roku 2007 byla postupně 
na všech úpravnách vod zásobujících 
skupinový vodovod Příbram zprovoz-
něna alternativní desinfekce pitné 
vody tzv. chloraminací s cílem potla-
čit vznik vedlejších produktů klasické 
desinfekce plynným chlorem, zejmé-
na chloroformu.  Opatření bylo velice 
úspěšné a dosavadní výsledky získané 
během zkušebního provozu potvrdily 
velice účinné omezení vzniku této 
látky bez jakéhokoliv negativního 
ovlivnění ostatních parametrů kvality 
dodávané pitné vody. 

Pro Svazek obcí pro vodovody a kana-
lizace Příbram naše společnost při-
pravila návrh rekonstrukce chemic-
kého hospodářství na ÚV Hatě. První 
část této rekonstrukce týkající se Vá-
penného hospodářství byla zahájena 
v roce 2007. Termín dokončení první 
části  je 28. 2. 2008.

V obci Vysoký Chlumec iniciovala 
naše společnost inovativní úpravu 
využívání stávajících vodních zdro-
jů, technologické linky jejich úpravy 
včetně připojení nového vodního 
zdroje. Realizací našeho návrhu se 
podařilo výrazně zlepšit kvalitu do-
dávané pitné vody v obci zejména
v radiologických ukazatelích a ukaza-
teli uran.

Na základě našeho návrhu  byly ve 
spolupráci s obcí Petrovice započaty 
přípravné projekční práce na rekon-
strukci a doplnění stávajícího systé-
mu zásobování pitnou vodou o filtra-
ci vody přes aktivní uhlí. Ta by měla 
díky snižování obsahu pesticidních 
látek zajistit výrazné zlepšení kvality 
dodávané pitné vody. 

Během roku 2007 jsme vedle uvede-
ných inovací připravili i návrhy inova-

tivních přístupů v zásobování pitnou 
vodou v obcích Konětopy - připojení 
obce na skupinový vodovod Příbram. 
Solopysky – propojení osady s vodo-
jemem Sedlčany, Osečany  - vybudo-
vání nového vodního zdroje, Solenice 
– připojení vodního zdroje.

Proběhla intenzifikace ČOV Jesenice
z 2 500 EO na 4 000 EO, byla dokonče-
na rekonstrukce ČOV Lhota u Dolních 
Břežan.

V roce 2007 probíhala rekonstruk-
ce ČOV Příbram, která byla koncem 
roku uvedena do předčasného užívá-
ní a byl zahájen roční zkušební pro-
voz. Tento zkušební provoz ověří plá-
nované parametry, které musí ČOV 
dosahovat. Plánovaných parametrů 
čistírna dosahovala již v průběhu re-
konstrukce. Kapacita ČOV Příbram  je 
76 300 EO.

V průběhu roku byla zahájena II. eta-
pa rekonstrukce Zdabořské ulice v 
Příbrami V. Byla provedena výměna 
starého litinového potrubí v délce 
890 m na nové litinové potrubí DN 
150. Pro zlepšení zásobování pitnou 
vodou v dané lokalitě byla vybudo-
vána Automatická tlaková stanice. 
S výstavbou vodovodu probíhala 
pokládka dešťové a splaškové kana-
lizace. Celý projekt byl financován 
z prostředků Středočeského kraje
a Města Příbram. Při výstavbě sítí 
proběhla rekonstrukce komunikace 
a chodníků. Dne 18. 12. 2007 pro-
běhla slavnostní kolaudace.

Město Sedlčany provedlo výmě-
nu membrány na plynojemu ČOV.
Ve městě byl vyměněn vodovodní řad
v ulici Podélná, kde místo staré ne-
kvalitní litiny byl položen polyetylén 
DN 110.

Inovace – rekonstrukce 
Město Český Brod připravuje intenzi-
fikaci ČOV. Připravuje se studie s mož-
ností napojení okolních obcí. I přesto 
město zafinancovalo rekonstrukci 
provzdušňovacích elementů v levé 
části aktivační nádrže. Byla dokon-
čena rekonstrukce kanalizace v ulici 
Prokopa Velikého a Jateční.

Město Český Brod připravuje zřízení 
nového vodního zdroje a připravuje 
projektovou dokumentaci pro územ-
ní řízení na rekonstrukci stávajícího 
vodojemu, stavbu nového věžového 
vodojemu a rekonstrukci výtlačného 
řadu na úpravnu pitné vody Štolmíř 
a zásobního řadu z vodojemu do 
města.

Obec Tuchoraz připravuje projekto-
vou dokumentaci na připojení obce 
Tuchoraz na vodovodní systém měs-
ta Český Brod. 

Město Říčany v roce 2007 vybudova-
lo vodovodní a kanalizační sítě v lo-
kalitě Strašín. Součástí investice byla 
výstavba čerpací stanice odpadních 
vod.

Obec Jesenice provedla posílení ATS 
osazením nových čerpadel na zákla-
dě projektové studie. Předmětem 
rekonstrukce bylo osazení dálkové-
ho přenosu na centrální dispečink 
Příbram a v čerpací stanici bylo vy-
měněno zkorodované potrubí a ar-
matury. Koncem roku 2007 proběhla 
částečná intenzifikace ČOV na 4 tis. 
EO. Obec dále pokračovala v přípravě 
nové výstavby ČOV, která bude zahá-
jena v roce 2008. 

Obec Herink uvedla do provozu 
splaškovou kanalizaci a ČOV. 

V obci Ohrobec byl zahájen provoz 
ČOV Károv. 



VýkonnostVýkonnost
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Projekt zvyšování 
hodnot
V roce 2007 pokračoval projekt 
zvyšování hodnoty a sledování 
hodnotících klíčových ukaza-
telů naší společnosti. Do pro-
jektu bylo zařazeno všech 221 
zaměstnanců se stanovenými 
individuálními a kolektivními 
ukazateli. Z toho byli čtyři ředi-
telé a 71 THP zaměstnanců. 

Výkonnost  - výroba vody
Společnost 1. SčV, a.s. zajišťuje vý-
robu a distribuci vody v oblasti stře-
dočeského kraje. Celkem dodává 
společnost pitnou vodu pro 102 800 
obyvatel. K výrobě pitné vody spo-
lečnost využívá zdroje podzemní i 
povrchové vody upravované nejrůz-
nějšími 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-
nost naopak jiným vodohospodář-
ským společnostem předává. 

Největší podíl dodávané pitné vody 
představuje voda vyrobená z vlast-
ních zdrojů povrchové vody, a to 
zejména díky třem největším úprav-
nám Hatě, Hvězdička a Kozičín, vyrá-

 v tis m3

Voda vyrobená - vlastní zdroje 4 493

z toho v úpravnách povrchové vody 3 512

z toho v úpravnách podzemní vody 981

Voda předaná 411

Voda převzatá 2 223

Voda průmyslová 708
Poměr distribuované vody

Výroba vody v roce 2007 (m3)

10 %
voda průmyslová

30 %
voda převzatá

60 %
vlastní zdroje

bějícím pitnou vodu pro skupinový 
vodovod Příbram a úpravně vody 
Kosova Hora vyrábějící pitnou vodu 
pro vodovod Sedlčany. Voda z pod-
zemních zdrojů slouží zejména pro 
zásobování menších měst a obcí. 
Největší podíl pitné vody vyrobené
z vody podzemní připadá na zásobo-
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 18 úpraven vod a 14 zařízení, 
kde probíhá pouhá desinfekce pod-
zemní vody. Na 7 úpravnách probí-
há úprava povrchové vody a na 11 
úpravnách úprava vody podzemní.

Výroba vody v roce 2007 (v m3)
Celkem bylo realizováno  6 305 tis m3

Vyrobeno ve vlastních zdrojích 4 493 tis m3



V roce 2007 došlo k nárůstu 
fakturované vody o 122 tis. m3, 
zároveň se podařilo pokračovat 
ve snižování objemu ztrát vody. 
Jejich objem meziročně klesl
o 230 tis. m3, procento ztrát se 
snížilo z 28,1 % v roce 2006 na 
25,5 % v roce 2007. Je třeba se 
zmínit, že k takovému poklesu 
přispěla i skutečnost změny 
výpočtu dohadných položek, kdy
v roce 2007 byl v lednu dopoč-
ten i rozdíl dohadu prosince 
2006
a prosinec 2007 byl dohadně 
dopočten k 31. 12. 2007.

Představované procento ztrát by 
tedy činilo 26,4%. 

V roce 2007 bylo preventivně 
prověřeno 334 km z 711 km 
vodovodní sítě.

Délka vodovodní sítě km 711

Délka vodovodních přípojek km 317

Počet vodovodních přípojek  počet 21 119

Počet vodoměrů km 20 954

Počet vodojemů počet 46

Počet čerpacích stanic počet 36

V porovnání s rokem 2006 došlo k poklesu vody 
k realizaci, a to o 63 tis. m3 vody. 

Rok 2007 tedy z hlediska vývoje zaznamenal 
pokles realizované vody. 

Hospodaření s vodou v letech 2004 – 2007 ( v tis.m3)
 2004 2005 2006        2007

Výroba celkem 4 928 4 897 4 722 4 493 

Voda předaná 841 265  336 411

Voda převzatá 1 678 1 693 1 982 2 223

Voda k realizaci 5 764 6 324  6 368 6 305

Voda fakturovaná 4 103 4 251  4 422 4 544

Voda nefakturovaná celkem 1 661 2 073  1 946 1 716

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

Ztráty vody 1 502 1 921  1 791 1 607

Procento ztrát 26,1 30,4 28,1 25,5

Na vodovodních řadech a přípojkách bylo v roce 
2007 odstraněno 334 havárií, což je o 117 méně 
než v předchozím roce. Na hlavních řadech  
bylo 249, na přípojkách 68, na armaturách 17. 
Pokles poruch byl ovlivněn z hlavní části mírným 
průběhem zimního období. 

Počet havárií na vodovodních řadech a přípojkách

rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

448
437

451

334
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Pitná voda
Společnost ve všech provozo-
vaných lokalitách dlouhodobě 
usiluje o zajištění plynulých 
dodávek kvalitní pitné vody
v souladu s platnými právními 
předpisy ČR. Proto i v roce 2007 
společnost navrhla  a provedla  
mnohá opatření pro další zlep-
šování kvality dodávané pitné 
vody a zlepšení úrovně posky-
tovaných služeb. V tomto úsilí 
bude společnost pokračovat
i v dalších letech.

Samozřejmostí byla pravidelná 
kontrola výsledné kvality pitné 
vody, a to na všech úrovních její 
výroby a distribuce. Kontrola 
kvality pitné vody byla zajiš-
těna laboratoří 1 . SčV, a.s. Pří-
bram a Vodohospodářskou la-
boratoří Říčany – Ing. Kopečná. 
Obě laboratoře včetně svých 
subdodavatelů mají zavedený 
a certifikovaný systém správné 
činnosti laboratoře nezbytný 
pro kontrolu kvality pitné vody.

V roce 2007 byla kontrola kvali-
ty pitné vody provedena v roz-
sahu 2 092 odebraných vzorků 
a 18 722 provedených analýz. 
Z tohoto počtu bylo 873 vzorků 
odebráno na úpravnách vod
a vodních zdrojích a 1 219 vzor-
ků v distribuční síti.

U provedených analýz z 99,04% odpovídala kvalita dodávané 
pitné vody v distribuční síti požadavkům stanovených Vhl. 
Mzdr. č. 252/2004 Sb., v platném znění.

 

Celkový počet 
vzorků na 

mikrobiologické a 
biologické analýzy/ 

počet parametrů

Celkový počet 
vzorků na 
chemické 

analýzy/ počet 
parametrů

% vyhovujících 
parametrů

ÚV zdroje 428 / 2 356 445 / 5 621 98,66

Distribuční síť 618 / 3 048 601 / 7 697 99,04

Laboratoř
Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram zajišťu-
je kontrolu kvality surové, upravené a 
pitné vody a kontrolu jakosti vypouš-
těných odpadních vod, provádí odbě-
ry vzorků vod a kalů. 

V roce 2007 proběhlo opakované po-
souzení laboratoře podle požadavků 
revidované normy ČSN EN ISO/IEC 
17025 Posuzování shody – Všeobecné 
požadavky na způsobilost zkušebních 
a kalibračních laboratoří. Laboratoři 
se podařilo prokázat svou způsobi-
lost podle revidované normy a získala 
Osvědčení o akreditaci laboratoře na 
dalších pět let. Její činnost je tak ve 
shodě s normou ISO 9001.

Důležitým cílem roku 2007 bylo usku-
tečnění projektu zřízení centrální la-
boratoře v Příbrami. Vedle pracoviště 
laboratoře pitných vod vznikly prosto-

ry pro laboratoř odpadních vod, které 
splňují požadavky správné laborator-
ní praxe. Kapacita laboratoře se zvý-
šila a jejím umístěním přímo v sídle 
společnosti došlo k významné úspoře 
času a nákladů spojených s dovozem 
vzorků a ke zlepšení dostupnosti la-
boratorních služeb pro zákazníky.

Celkem bylo v roce 2007 zpracováno
v laboratoři 1. SčV, a.s. Příbram celkem 
4 088 vzorků a stanoveno přibližně 
48 000 ukazatelů. Laboratoř pitných 
vod analyzovala celkem 2 255 vzorků, 
tj. 34 000 ukazatelů, z toho interních 
vzorků 1 459, kontrolních vzorků 66 
a vzorků pro externí zákazníky 730. 
Laboratoř odpadních vod analyzovala 
celkem 1 833 vzorků, tj. 14 000 uka-
zatelů, z toho interních vzorků 1 092, 
kontrolních vzorků 77 a vzorků pro 
externí zákazníky 664.



Odvádění a čištění odpadních vod
Celková délka kanalizační sítě km 491 491

Délka kanalizačních přípojek km 226

Počet kanalizačních přípojek počet 15 036

Počet provozovaných čerpacích stanic počet 53

Počet zařízení na čištění odpadních vod počet 40

Kanalizační sítí o celkové 
délce 717  km (vč. 
kanalizačních přípojek) 
bylo v roce 2007 odvedeno 
a na čistírnách odpadních 
vod vyčištěno celkem
8 521 tis. m3 odpadní 
vody. Na kanalizační síti se 
obnovilo pouze 0,621 km 
kanalizace. Strojně bylo 
vyčištěno 37 km potrubí
a prohlédnuto 5,3 km.
Na čistírnách odpadních 
vod bylo vyprodukováno
8 947 t kalu.

Množství vyčištěné vody (v tis. m3)

rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

7 510

9 278
9 512

8 521

Počet poruch na kanalizacích

rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

112

187

95
111

Oproti roku 2006 došlo v roce 
2007 k mírnému nárůstu havárií 
na kanalizační síti. 
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Finanční část
ROZVAHA

Označení AKTIVA
v tis. Kč

Běžné účetní období Minulé úč. 
období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM                        228 267 63 472 164 795 180 937

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 42 354 24 005 18 349 17 638

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 858 1 791 2 067 2 547

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  32 066 22 214 9 852 9 411

B.III. Dlouhodobý finanční  majetek 6 430 0 6 430 5 680

C. Oběžná aktiva                     151 046 39 467 111 579 125 147

C. I. Zásoby                                        5 410 116 5 294 5 079

C.II. Dlouhodobé pohledávky            4 687 400 4 287 2 040

C.III. Krátkodobé pohledávky       140 748 38 951 101 797 110 624

C.IV. Krátkodobý finanční majetek                       201 0 201 7 404

D.I. Časové rozlišení                            34 867 0 34 867 38 152

Označení PASIVA
v tis. Kč

Stav v běžném 
účetním období

Stav  v  minulém  
účetním  období

 PASIVA CELKEM                        164 795 180 937

A. Vlastní kapitál 110 489 97 314

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 1 528 1 640

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  82 553 73 132

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu                        21 287 17 421

B. Cizí zdroje                        54 306 83 623

B.I. Rezervy                                     3 808 587

B.II. Dlouhodobé závazky              0 0

B.III. Krátkodobé závazky                50 498 83 036

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci      0 0

C. Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv    0 0



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Označení TEXT 2007 2006

I. Tržby za prodej zboží 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0

+ Obchodní marže                    0 0

II. Výkony     328 713 281 153

B. Výkonová spotřeba         198 216 180 098

+ Přidaná hodnota      130 497 101 055

C. Osobní náklady 78 431 66 893

D. Daně 1 142 688

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 544 2 403

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 385 1 884

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 2 230 1 307

G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov.obl. a kompl. nákl. příštích 
obd. 16 012 3 987

IV. Ostatní provozní výnosy 409 738

H. Ostatní provozní náklady 3 845 4 225

V. Převod provozních výnosů 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                                                                                       
( ř. 06-07-08-09+10-11-12+13-14+(-15)-(-16)) 29 087 24 174

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0

VII Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 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 1 229 20

N. Nákladové úroky 782 906

XI. Ostatní finanční výnosy 39 65

O. Ostatní finanční náklady 61 86

Xii. Převod finančních výnosů 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0

* Finanční výsledek hospodaření                  425 -907

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 8 225 5 846

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 21 287 17 421

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 (+/-)  29 512 23 267



24/25
1. SčV, a.s.                   Výroční zpráva 2007

v tis. Kč 2007 2006

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  7 404  24 653

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti   0   0

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  29 512  23 267

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  18 202  7 131

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  2 544  2 403

  A.1.2. Změna stavu:  16 012  3 987

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

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek  16 012  3 987

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -  93 -  170

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

  A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku   0   0

  A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -  447   886

  A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   186   25

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a 
mimořádnými položkami  47 714  30 398

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu - 36 763 - 28 819

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení - 5 072 - 21 864

  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení - 31 699 - 5 026

  A.2.3. Změna stavu zásob   8 - 1 929

  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  10 951  1 579

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků - 1 006   0

A.4. Přijaté úroky  1 229   20

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 7 170 - 6 622

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

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku   0   0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  4 004 - 5 023

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv - 3 200 - 3 472

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 1 950 -  304

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -  500 - 1 968

  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku -  750 - 1 200

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv   105   216

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku   105   216

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

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám   0   0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 3 095 - 3 256

Peněžní toky z finančních činností   0   0

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

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 8 112 - 8 970

  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 -  112 -  370

  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně - 8 000 - 8 600

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 8 112 - 8 970

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků - 7 203 - 17 249

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období   201  7 404

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ



ZPRÁVA AUDITORA
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY



Kontakty

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

Tel.: 318 622 631
Fax: 318 633 070
Zelená linka:  800 454 545 

e-mail: info@1scv.cz
internet: www.1scv.cz


