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Klíčové údaje za rok 2006 

Celkem bylo vyrobeno 

4 722 tis. m3  vody.

Bylo dosaženo

hospodářského výsledku

ve výši  17 421 tis. Kč.

Ztráty vody se podařilo 

snížit o 130  tis. m3 

a procento ztrát vody tak 

kleslo o  2,3 %.

Vyčištěno  bylo celkem 

9 512 tis. m3

odpadní vody
Počet zaměstnanců

224

Obrat společnosti činil

280 622 tis. Kč. 

Celkem voda k realizaci 

6 368 tis. m3 .

Provozované lokality
1. SčV, a.s.



Úvodní slovo generálního ředitele

Editorial generálního ředitele
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Vážení partneři, zákazníci, akcionáři, kolegové,

dovoluji si Vám předložit výroční zprávu shrnující 
výsledky naší práce v uplynulém roce. 
1. SčV, a.s. vznikla sloučením Vodovodů a kanalizací 
Říčany u Prahy, spol. s r.o. a AQUA Příbram, 
spol. s r.o. Hlavním motivem pro spojení obou 
společností bylo vytvoření silné a stabilní společnosti
ve Středočeském kraji. Společnost zajišťuje: 
- výrobu a distribuci pitné vody
- odvádění a čištění odpadních vod
- zákaznické služby
- laboratorní služby
- dodávky v oblasti výstavby vodovodů a kanalizací  
Prošli jsme v průběhu roku 2006 úspěšně reauditem 

procesů poskytování služeb zákaznickými centry v rámci 
systému jakosti ISO 9001:2001. 
Pokračovali jsme s městy a obcemi na zdokonalení 
databáze odběratelů vodného a stočného , tak abychom 
předešli černým odběrům a chybám při fakturaci. 
V této oblasti se jedná o neustále probíhající proces, 
který bude pokračovat i v následujících letech.
Na základě výsledků průzkumu spokojenosti našich 
odběratelů jsme se zaměřili na zvýšení informovanosti 
našich zákazníků zejména rozesíláním informačních 
letáků v přílohách faktur vodného a stočného. Jedná se 
o variantu minimalizující náklady na poskytování této 
služby. 
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V loňském roce jsme zavedli moderní metodu 
informování klientů prostřednictvím SMS zpráv.
Na druhou stranu se nám zatím nepodařilo zlepšit 
obsah a zajistit včasnou aktualizaci internetových 
stránek. Na této problematice proto musíme i nadále 
pracovat.
Minulý rok byl rokem úspěšných změn v oblasti 
reorganizace a produktivity práce. Svědčí  o tom mimo 
jiné výsledky v oblasti stavomontážních akcí, kde se 
nám podařilo naplnit obrat s daleko menším počtem 
pracovníků. S radostí mohu dále konstatovat, že se 
celému týmu mých spolupracovníků podařilo nadále 
prohlubovat spolupráci s našimi smluvními partnery. 

Prioritou naší společnosti nadále zůstává spokojenost 
zákazníků a stabilita smluvních vztahů.
Sluší se poděkovat i všem mým kolegům 
a zaměstnancům za vykonanou práci v uplynulém 
období. Jsem si vědom toho, že poskytování služeb 
v oblasti vodovodů a kanalizací klade na práci každého 
z nich vysoké nároky. 

  Bc. Anatol Pšenička
Generální ředitel

a člen představenstva 1. SčV, a.s.



Organizační struktura / Přístup k zákazníkovi
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Organizační struktura společnosti
k 31. 12. 2006

Představenstvo společnosti

Generání ředitel společnosti

Valná hromada

Asistentka

Úsek provozního
ředitele

Úsek technického
ředitele

Úsek finančního
ředitele

Oddělení mezd 
a personalistiky Laboratoř
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PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI

V oblasti zákaznických služeb společnost 1. SčV, a.s. od 
října 2006 využívá nový zákaznický informační systém 
PVODwin. Postupně budou i během roku 2007 v tomto 
systému implementovány nové funkcionality, které 
přispívají ke sjednocení procesů v rámci celé skupiny 
Veolia Voda.
Dozorový audit, provedený certifikačním orgánem, 
potvrdil shodu systému managementu jakosti
s požadavky normy ISO 9001:2001.
Pravidelné průzkumy spokojenosti prováděné mezi 
návštěvníky zákaznického centra ukazují na vysokou 
profesionalitu pracovníků zákaznických center. Celková 
spokojenost se službami zákaznického centra je podle 
zákazníků, kteří jej navštívili, velmi vysoká.

Úkolem pro rok 2007 je zaměřit se na zlepšení 
dostupnosti zákaznického centra v Říčanech, se kterou 
dle provedeného průzkumu,  nebyli zákazníci zcela 
spokojeni. 
Zákaznický útvar 1. SčV, a.s. rozšiřuje informovanost 
zákazníků o kvalitě vody prostřednictvím informačních  
letáků.  Zároveň spolupracuje s tiskovou mluvčí na vydá-
vání tiskových zpráv o novinkách v oblasti zákaznických 
služeb.

Zákaznická centra
Zákaznické centrum v Příbrami navštívilo v roce 2006 celkem 9 259 odběratelů z oblasti Příbramska. Služeb  
Zákaznického centra v Říčanech využilo 1 929 zákazníků.
Zákazníci, kteří nás navštívili, měli největší zájem o využití bezhotovostní úhrady za vodné a stočné. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/1. SčV, a.s.

Jak jste celkově spokojen/a se službami 
Vašeho dodavatele pitné vody

a provozovatele kanalizace?

Počet zákazníků 17 246
Počet všech kontaktů 28 634

Počet  oprávněných stížností
a reklamací 75

 



Zodpovědnost

ZODPOVĚDNOST
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Lidské zdroje
V roce 2006 jsme pokračovali v optimalizaci 
personálního obsazení funkcí, počtu zaměstnanců 
a způsobu zpracování informací. Během tohoto 
roku byla dokončena centralizace  účetních postupů 
materiálně technického zabezpečení do centrálního 
místa – Příbrami. Dále dobíhal proces organizačních 
změn v provozní  oblasti, který probíhal od roku 2005  
-  zrušení střediska stavomontáže v Říčanech, zrušení 
středisek  dopravy v Říčanech i Příbrami a přesun části 
zaměstnanců do středisek provozu sítí. Došlo
ke změně organizační struktury  společnosti – vznikly 
čtyři provozy – největší je Příbram, dále Říčany, Sedlčany 
a Český Brod. 
Počet zaměstnanců ke konci roku 2005 byl 248,  počet 
zaměstnanců ke konci roku 2006 byl 224. Během 
roku 2006 odešlo z 1. SčV, a.s. 51 zaměstnanců a nově 

nastoupilo 27, úbytek 24 zaměstnanců představuje 
zhruba 10 % pokles. 12 zaměstnanců odešlo
z organizačních důvodů,  jedna pracovnice z úseku 
finančního ředitele, ostatní z úseku provozního ředitele. 
Základním principem je práce s menším počtem lépe 
placených a motivovaných zaměstnanců.
1. SčV, a.s. klade důraz na sociální dialog uvnitř 
společnosti. Byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 
2006 včetně Mzdového předpisu a Pravidel pro čerpání 
sociálních nákladů a Poskytování příspěvku na penzijní 
připojištění. Provedené navýšení mezd a další výhody 
plynoucí z kolektivní smlouvy  společně s hospodařením 
sociálního fondu  potvrzují zodpovědnost společnosti 
ke svým zaměstnancům.
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Sociální oblast
Bezpečnost práce a zdravotní stav 
zaměstnanců je jednou ze stálých 
priorit naší společnosti.
V roce 2006 se staly pouze 4 méně 
závažné pracovní úrazy, které si 
vyžádaly pracovní neschopnost 
v délce 83 kalendářních dnů. 
Zaměstnanci mají zajištěny vstupní i 
preventivní prohlídky, včetně

v kolektivní smlouvě dohodnutých 
očkování, u smluvních lékařů
v Příbrami, Říčanech a Sedlčanech.
Zůstatek sociálního fondu z roku 
2005 byl 396 tis. Kč. V roce 2006 
bylo do sociálního fondu přiděleno 
614 tis. Kč, dalším příjmem byly splátky 
poskytnutých půjček ve výši 475 tis. Kč.
Nejvyšší část prostředků byla 

použita na poskytování návratných 
bezúročných půjček 460 tis. Kč,
na sportovní vyžití, rehabilitace
a rehabilitační zájezd 209 tis. Kč, 
příspěvky na dětskou rekreaci 50 tis. Kč, 
na činnost odborové organizace 
12 tis. Kč a 114 tis. Kč na další 
činnosti. Sociální fond skončil své 
hospodaření se zůstatkem
640 tis. Kč.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/1. SčV, a.s.
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Zodpovědnost

Vzdělávání 

Důležitou oblastí péče o zaměstnance společnosti bylo 
i v roce 2006 vzdělávání. V tomto roce dosáhly náklady 
na vzdělávání výše 578 tis. Kč.  Z toho bylo věnováno 
15 % na povinná školení, 80 % na zvyšování odborné 
kvalifikace a  5 % na jazykové kurzy. V této oblasti máme 
jasný závazek do roku 2007 - zvýšit počet zaměstnanců, 
kteří  se zúčastní jazykových kurzů. Hlavním partnerem 
v oblasti vzdělávání byl pro naši společnost Institut 
environmentálních služeb, a.s. V roce 2006 byl v celé 
skupině Veolia Voda nastartován projekt „Řízení, 
hodnocení a motivace pracovního výkonu zaměstnanců 
pomocí hodnotících pohovorů“. Metodického semináře 
k tomuto projektu se zúčastnilo 23 zaměstnanců na 
úrovni ředitelů a vedoucích středisek. 

Program Sequoia

Koncem roku 2006 proběhla třetí vlna
projektu spoření zaměstnanců 
prostřednictvím zaměstnaneckých 
investičních fondů Veolia Environnment – 
Sequoia.  Zúčastnilo se 92 %  zaměstnanců a průměrný 
vklad na zaměstnance dosáhl částky
2 140 Kč. Zaměstnanci se k účasti a výši své investice
v tomto roce rozhodovali již na základě reálných 
výsledků tohoto programu, který mohou posuzovat 
čtvrtletně  dle výpisu hodnoty vložených finančních 
prostředků z jejich účtu.

Věková struktura zaměstnanců
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Struktura zaměstnanců podle délky 
zaměstnání ve společnosti

Interní komunikace

Rok 2006 byl pro oblast interní komunikace náročný - 
naše společnost začala od počátku roku  2006 používat 
logo akcionáře a byl vydán nový grafický manuál. 
Změny se týkaly nejen všech tiskovin, ale i budov, 
automobilů, pracovního oblečení apod.  
Pro zaměstnance je přístupný intranet, kde jsou  
umístěny  všechny zásadní dokumenty a informace 
o naší společnosti. Dále se naše společnost změnila 
ze společnosti s ručením omezeným na akciovou 
společnost.
Všichni zaměstnanci společnosti měli možnost sejít 
se na  konferenci pořádané odborovou organizací. Zde 
předseda odborů přednesl zprávu o činnosti odborové 
organizace ve společnosti a zástupci vedení společnosti 
seznámili zaměstnance s výsledky hospodaření za  rok 
2005 a s plány a cíli na rok 2006.

Struktura zaměstnanců podle vzdělání



Solidarita

SOLIDARITA
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Osvětové a vzdělávací programy 
pro děti

Společnost 1. SčV, a.s. úzce spolupracuje se základními 
školami v regionu. V rámci vzdělávacích programů 
podporuje projekt „ Tajemství vody“. Jedná se o tzv. 
„Vodní kufřík“, který slouží jako pedagogická pomůcka 
pro bezpečné chemické pokusy. Letošní rok společnost 
věnovala čtyři tyto kufříky dvěma základním školám 
v Říčanech. Vybavení od 1. SčV, a.s. jim z části nahradí 
chybějící  laboratoře. Celkem již naše společnost rozdala 
25 těchto pedagogických pomůcek. 
Již třetím rokem 1. SčV, a.s. organizuje prostřednictvím 
společnosti Veolia Voda mezinárodní soutěže zaměřené 
na vztahy mezi člověkem a životním prostředím. Letos 
proběhla soutěž „Vymysli, jak zlepšit svět“, ve které měly 
děti za úkol vymyslet konkrétní projekt realizovatelný 
v jejich okolí, který by přinesl pozitivní změny. Za náš 
region bylo hodnoceno celkem šest projektů.
Další podzimní telefonické soutěže Vodomilka se 
účastnilo šest základních škol. Jejím cílem bylo  
podpořit znalosti dětí  v oblasti životního prostředí a při 
telefonních hovorech zdokonalit  slovní projev.

Sponzorské akce 

Společnost se pravidelně účastní akcí na pomoc 
životnímu prostředí, které podporuje jak finančně, tak 
i presentací  vodního baru. Jak třídit odpad a  proč pít 
vodu z kohoutku a nezatěžovat tak prostředí plastovými 
lahvemi se dozvěděli účastníci čtvrtého ročníku 
koloběžkové Grand Prix v Říčanech. 
Na Příbramsku  bylo možné navštívit vodní bar při 
13. ročníku Běhu města Příbrami. Tuto sportovní akci 
společnost podporuje  již třetím rokem. 
Naše voda Veolia přinesla osvěžení i při závodech 
Příbramský Permoník.
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INOVACE

Oblast informatiky     
 
Všechny důležité činnosti 1. SčV, a.s. jsou podporovány 
informačními  systémy a vlastním systémovým 
prostředím. V rámci rozvoje informačních technologií 
za rok 2006 ve společnosti 1. SčV, a.s.  jsme nadefinovali 
koncepci vycházející ze základních i z dlouhodobých 
priorit. Zvýšená pozornost byla v uplynulém roce 
věnována převážně bezpečnosti a ochraně dat,  
e-mailové komunikaci, intranetu a zavedení nového 
zákaznického  informačního systému.
V roce 2006 byly v souladu s výše uvedenou koncepcí IT 
realizovány následující významné klíčové procesy:
- zavedení nového zákaznického informačního systému 
ZIS, díky kterému společnost zkvalitnila služby
a komunikaci směrem ke koncovým spotřebitelům
- implementace antispamového filtru, která přispěla 
k výraznému omezení příjmů nevyžádané pošty
u jednotlivých uživatelů.
Velký důraz stále klademe na ochranu dat před 
zneužitím a napadením systémů počítačovými viry.

Rekonstrukce     
 
V lednu 2006 byla zahájena celková rekonstrukce 
Městské čistírny odpadních vod (MČOV) v Příbrami. 
Projektová kapacita nové MČOV je 76 300 EO 
(ekvivalentních obyvatel). Rekonstrukce je 
spolufinancována ze zdrojů Evropské unie (71 %), 
Ministerstva životního prostředí (4 %) a Města Příbram 
(25 %). Celkový finanční objem je 175,6 mil. Kč. 
Rekonstrukce, která má být dokončena do prosince 
2007, bude splňovat požadavky nařízení vlády na 
odstraňování nutrientu. Kromě výrazné intenzifikace 
biologické části technologie bude zásadním způsobem 
dořešena kalová koncovka, tj. včetně termické 
hygienizace kalu s využitím přebytečného bioplynu na 
výrobu elektrické energie.
Rekonstrukce a modernizace Čistírny odpadních vod 
(ČOV) v Mníšku p. Brdy byla zahájena v lednu 2006, 
projektová kapacita nové ČOV je 6.000 EO. Rekonstrukce 
byla ukončena v říjnu 2006 a od listopadu 2006 probíhá 
zkušební provoz. ČOV bude splňovat požadavky nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb. na odstraňování nutrientů.



V druhém pololetí roku 2006 
byla zahájena výstavba nové 
mechanicko-biologické čistírny 
odpadních vod Klučenice
s kapacitou 750 EO. 
V prosinci roku 2006 byla uvedena 
do zkušebního provozu nová 
mechanicko-biologická čistírna
v obci Hluboš.
Rekonstrukce Čistírny odpadních 
vod Dolní Břežany byla zahájena 
koncem roku 2005 a dílo bylo 
uvedeno do zkušebního provozu
v srpnu 2006. Celkové náklady 
činily 15 mil. Kč. Při rekonstrukci 
došlo k výstavbě nových stavebních 
objektů, k výměně technologie, 
nově bylo vybudováno mechanické 
předčištění.
V roce 2006 došlo na Automatické 
tlakové stanici (ATS) Jesenice  

k výměně starých čerpadel 
za nové. Jedná se celkem o 
šest kusů čerpadel, které jsou 
kaskádovitě zapojeny a řízeny 
dvěma frekvenčními měniči, které 
umožňují plynulé řízení výstupního 
tlaku z ATS Jesenice. Výkon ATS 
Jesenice byl navýšen na 36 l/s
z původních 17 l/s. 
V roce 2006 byla dokončena 
výstavba ATS Březská, která 
slouží ke zvýšení tlaku v oblasti 
Strašín u Říčan a v oblasti Nového 
Pacova. ATS Březská je vybavena 
čtyřmi čerpadly, která jsou řízena 
frekvenčním měničem. Celé 
zařízení má akumulační nádrž
o objemu 20 m3.
Koncem roku 2006 byla zahájena 
částečná rekonstrukce Čerpací 
stanice (ČS) Solenice a Jablonná.

Na obou ČS došlo k osazení 
jednoho čerpadla a na ČS Solenice 
i k výměně česlí. Investici financuje 
Svazek obcí pro vodovody
a kanalizace Příbram. V první etapě 
rekonstrukce dojde ke snížení 
nákladů el. energie na čerpání 
surové vody z Vltavy. Konečným 
záměrem je úplná automatizace 
těchto dvou čerpacích stanic.
V průběhu roku 2006 došlo zároveň 
k výměně nefunkčních šoupat na 
přivaděči čerpané surové vody.

14

Inovace / Výkonnost
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VÝKONNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/ 

Projekt zvyšování hodnoty

Cílem projektu zvyšování hodnoty je sledování
a hodnocení klíčových ukazatelů ve společnosti, které 
se zásadním způsobem odrážejí v kvalitě provozování. 
Do projektu bylo zařazeno 100 % zaměstnanců. 
Správné stanovení ukazatelů a jejich průběžná kontrola 
přispívají ke zvyšování produktivity práce. Do projektu 
zvyšování hodnoty bylo v roce 2006 zařazeno celkem 
224 zaměstnanců  se stanovenými individuálními
a kolektivními ukazateli. Z toho byli 4 ředitelé a 70 THP 
zaměstnanců. Provozní zaměstnanci byli hodnoceni na 
základě společných ukazatelů v návaznosti na ukazatele 
svých nadřízených.

Výroba vody

Společnost 1. SčV, a.s. vyrábí a distribuuje pitnou vodu 
téměř pro 100 tis. obyvatel Středočeského kraje. Výrobu 
pitné vody zajišťuje celkem 21 úpraven vod. Největší 
podíl vyrobené vody je na úpravnách příbramské 
skupiny Kozičín a Hvězdička se zdrojem surové vody
z vodárenských nádrží v Brdských lesích. Třetí úpravna 
vody Hatě je zásobena čerpanou surovou vodou z řeky 
Vltavy s odběrem pod Orlickou
přehradou. Dále je odebírána povrchová voda
z potoka Mastník na úpravně vody  Kosova Hora pro 
město Sedlčany a Kosovu Horu. Povrchovou vodou je 
také dotována potřeba vody pro městys Jince. Malé 
úpravny vody jsou postaveny pro úpravu podzemní 
vody zásobující místní vodovody obcí. Pro město 
Mníšek pod Brdy je zdrojem pitné vody voda převzatá 
a doplněná místním podzemním zdrojem s úpravnou 
vody. Říčansko, až na malé výjimky, je zásobeno vodou 
převzatou se zdrojem Želivka. Český Brod je částečně 
zásoben z úpravny vody upravující podzemní vodu
z místního zdroje. Zbývající část je zajišťována 
podzemní vodou převzatou.
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Výroba vody v roce 2006

Celkem bylo realizováno  6 368 tis m3

Vyrobeno ve vlastních zdrojích 4 722 tis m3

Výroba vody v roce 2006 (m3)

v tis m3 

Voda vyrobená - vlastní zdroje 4 722

z toho v úpravnách povrchové vody 3 885

z toho v úpravnách podzemní vody 837 

Voda předaná 336

Voda převzatá 1 982

Voda průmyslová 753

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

 2004 2005 2006

Výroba celkem 4 928 4 897 4 722

Voda předaná 841 265  336 

Voda převzatá 1 678 1 693 1 982 

Voda k realizaci 5 764 6 324  6 368 

Voda fakturovaná 4 103 4 251  4 422

Voda nefakturovaná celkem 1 661 2 073  1 946

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

Ztráty vody 1 502 1 921  1 791 

Procento ztrát 26,1 30,4 28,1

Rozložení výroby vody
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V porovnání s rokem 2005 došlo k mírnému nárůstu 
vody k realizaci, a to o 44 tis. m3 vody. Rok 2006 tedy
z hlediska vývoje představoval zmírnění trendu poklesu 
realizované vody. Důvodem bylo suché léto a připojení 
nových lokalit.
V roce 2006 došlo k nárůstu fakturované vody
o 171 tis. m3. Zároveň se podařilo pokračovat ve 
snižování objemu ztrát vody. Jejich objem meziročně 

klesl o 130 tis. m3. Procento ztrát se snížilo z 30,4 % 
v roce 2005 na 28,1 % v roce 2006. Ke snižování ztrát 
napomáhá také preventivní činnost. Výše ztrát se dá 
připisovat komplikovanému provozu skupinového 
vodovodu Příbram.
V roce 2006 bylo preventivně prověřeno 325 km
z 689 km vodovodní sítě.

Délka vodovodní sítě              689 km
Délka přípojek                   301 km
Počet vodovodních přípojek       20 047
Počet vodoměrů                 19 882
Počet vodojemů                  44
Objem vodojemů                33 530 m3

Počet čerpacích stanic            34
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Na vodovodních řadech a přípojkách bylo v roce 2006 
odstraněno 451 havárií, což je o 14 více než
v předchozím roce. Na hlavních řadech  bylo 278, na 
přípojkách 126 a na armaturách 47. Největší množství 
poruch bylo na začátku roku 2006 způsobených 
neobvykle dlouhým zimním obdobím a následným 
táním sněhu. K rychlejší lokalizaci poruch přispěla 
centralizace dispečerského pracoviště a rozšíření 
sledovaných objektů pro provoz Příbram a Říčany 
s cílem snížení nákladů na udržování jednotlivých 
samostatných dispečerských pracovišť. Centrální 
dispečink byl umístěn na provoze Příbram s klientem 
v Říčanech. Postupně je plánováno připojování dalších 
lokalit včetně čistíren odpadních vod.

Počet havárií na vodovodních řadech
a přípojkách

Odvádění a čištění odpadních vod

Celková délka kanalizační sítě             472 km
Délka kanalizačních přípojek              223 km
Počet kanalizačních přípojek              14 860
Počet provozovaných čerpacích stanic      51
Počet zařízení na čištění odpadních vod    36

Kanalizační sítí o celkové délce 695 km
(vč. kanalizačních přípojek) bylo v roce 2006 odvedeno 
a na čistírnách odpadních vod vyčištěno celkem
9 512 tis. m3 odpadní vody. Na kanalizační síti se 
obnovilo pouze 0,750 km kanalizace. Strojně bylo 
vyčištěno 39 km potrubí a prohlédnuto 2,657 km.
Na čistírnách odpadních vod bylo vyprodukováno
8 524 t kalu. 

Počet poruch na kanalizaci

Oproti roku 2005 došlo v roce 2006 k výraznému poklesu havárií na kanalizační síti.  
Havárie byly především na čerpacích stanicích a zvýšeným počtem kontrol a jejich částečnou 
rekonstrukcí se podařilo počet závad minimalizovat.
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Celkové zhodnocení kontroly kvality pitné vody za rok 2006 

 

Celkový počet 

vzorků na 

mikrobiologické 

a biologické 

analýzy/ počet 

parametrů

Celkový počet 

vzorků na 

chemické 

analýzy/ 

počet 

parametrů

% 

vyhovujících 

parametrů

ÚV a zdroje 455 / 2 507 461 / 5 879 98,3

Distribuční síť 632 / 3 081 574 / 7 878 98,9

Odvádění a čištění odpadních vod Pitná voda

Kontrola kvality dodávané pitné vody byla prováděna 
v souladu s požadavky stanovenými příslušnými 
právními předpisy. Kontrolu kvality vody zajišťovala 
laboratoř  1.SčV, a.s. Příbram a Vodohospodářská 
laboratoř Říčany - Ing. Kopečná. Obě laboratoře včetně 
jejich subdodavatelů mají zavedený a certifikovaný 
systém správné činnosti laboratoře. Laboratoř 1. SčV, 
a.s., Příbram je akreditována ČIA pod číslem 1430. 
Vodohospodářská laboratoř  Říčany je posouzena ASLAB 
a autorizována SZÚ Praha. Za rok 2006 bylo odebráno 
celkem 2122 vzorků pitné vody a provedeno celkem
19 345 analýz. 
Z tohoto počtu bylo 916  vzorků odebráno na 
úpravnách vody a 1206 vzorků v distribuční síti.
V  98,9 % provedených analýz splňovala kvalita vody 
požadavky na kvalitu vody pitné ve smyslu Vyhl.
Mzdr. č 252/2004 Sb. v platném znění.
Stejně jako v předchozích letech, bylo prioritou 
společnosti 1.SčV, a.s., ve všech provozovaných 
lokalitách, dosažení plynulých dodávek kvalitní pitné 
vody. 
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Laboratoř

Laboratoř 1. SčV, a. s. Příbram zajišťuje kontrolu základních 
ukazatelů kvality pitné i odpadní vody, včetně odběrů vzor-
ků vod. Vysoká úroveň poskytovaných laboratorních služeb 
je potvrzena osvědčením o akreditaci vydaným Českým 
institutem pro akreditaci, o. p. s., Praha podle normy ČSN 
EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požadavky na způsobilost 
zkušebních a kalibračních laboratoří“.

Kontrola základních ukazatelů kvality surové a pitné vody 
byla prováděna na provozovaných úpravnách vod a v dis-
tribuční síti podle Plánu odběru vzorků 2006 v laboratoři 
pitných vod.

Kontrola ukazatelů znečištění u vypouštěných odpadních 
vod všech provozovaných čistíren a významných pro-
ducentů průmyslových odpadních vod, připojených na 
veřejnou kanalizační síť, byla prováděna na základě Plánu 
odběru vzorků 2006 v laboratoři odpadních vod.

Rozbory, pro které laboratoř není akreditována, byly zadá-
vány formou subdodávky do akreditované laboratoře.

Celkem bylo v roce 2006 zpracováno v laboratoři 1. SčV, a. s., 
Příbram celkem 4313 vzorků a stanoveno přibližně 43 500 
ukazatelů. Laboratoř pitných vod analyzovala celkem 2419 
vzorků, tj. 29 000 ukazatelů, z toho interních vzorků 1630, 
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kontrolních vzorků 56 a vzorků pro externí zákazníky 733. 
Laboratoř odpadních vod analyzovala celkem 1894 vzorků, 
tj. 14 500 ukazatelů, z toho interních vzorků 1208, kontrol-
ních vzorků 66 a vzorků pro externí zákazníky 620.

Na základě písemného souhlasu zákazníků laboratoř 
zprostředkovala předání výsledků kontroly jakosti pitné 
vody v elektronické podobě do informačního systému  
Ministerstva zdravotnictví ČR „PiVo“ pro potřeby orgánů 
ochrany veřejného zdraví.
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ROZVAHA
v tis. Kč

Běžné účetní období Min. úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM                        227 069 46 132 180 937 181 003

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 40 496 22 858 17 638 16 615

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 408 861 2 547 1 093

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  31 408 21 997 9 411 11 042

B.III. Dlouhodobý finanční  majetek 5 680 0 5 680 4 480

C. Oběžná aktiva                     148 421 23 274 125 147 124 325

C. I. Zásoby                                        5 417 338 5 079 3 487

C.II. Dlouhodobé pohledávky            2 340 300 2 040 3 799

C.III. Krátkodobé pohledávky       133 260 22 636 110 624 92 386

C.IV. Krátkodobý finanční majetek                 7 404 0 7 404 24 653

D.I. Časové rozlišení                            38 152 0 38 152 40 063

v tis. Kč Stav v běžném 
účetním období

Stav  v  minulém  
účetním  období

 PASIVA CELKEM                        180 937 181 003

A. Vlastní kapitál 97 314 88 863

A.I. Základní kapitál 5 000 5000

A.II. Kapitálové fondy 121 121

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 1 640 422

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  73 132 70 699

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

17 421 12 621

B. Cizí zdroje                        83 623 91 256

B.I. Rezervy                                     587 4984

B.II. Dlouhodobé závazky              0 0

B.III. Krátkodobé závazky                83 036 86 272

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci      0 0

C. Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv    0 884
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v tis. Kč
Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

I. Tržby za prodej zboží 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0

+ Obchodní marže                    0 0

II. Výkony     281 153 273 538

B. Výkonová spotřeba         180 098 179 638

+ Přidaná hodnota      101 055 93 900

C. Osobní náklady 66 893 71 320

D. Daně 688 1 081

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 403 2 574

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 884 3 906

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 307 2 814

G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov.obl. a kompl. nákl. příštích obd. 3 987 -46

IV. Ostatní provozní výnosy 738 223

H. Ostatní provozní náklady 4 225 929

V. Převod provozních výnosů 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                                                       24 174 19 357

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 20 15

N. Nákladové úroky 906 992

XI. Ostatní finanční výnosy 65 14

O. Ostatní finanční náklady 86 144

Xii. Převod finančních výnosů 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0

* Finanční výsledek hospodaření  -907 -1 107

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 5 846 5 629

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 17 421 12 621

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 (+/-)  23 267 18 250

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/1. SčV, a.s.
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
v tis. Kč Běž. úč. období Min. úč. období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 23 653 14 109

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti 0 0

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 23 267  18 250

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 7 131 1 495

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv 2 403  2 579

  A.1.2. Změna stavu: 3 987 - 146

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

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek 3 897 -  146

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv - 170 - 1 915

  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  886 0

  A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  25   977

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
      kapitálu, finančními a mimořádnými položkami  30 398  19 745

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -28 819 -4 802

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení -21 864 - 7 655

  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení -5 026  2 511

  A.2.3. Změna stavu zásob -1 929   342

  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  1 579  14 943

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 0 -  205

A.4. Přijaté úroky  20   15

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -6 622 - 4 174

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 - 5 023  10 579

Peněžní toky z investiční činnosti 0 0

B.1. Nabytí stálých aktiv -3 472 -7 520

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 304 - 2 289

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -1 968 -  751

  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku -1 200 - 4 480

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  216 4 213

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  216  4 213

  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 -3 256 -3 307

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 -8 970 3 272

  C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia  event. rezervního fondu 0 4 740

  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 - 370 0

  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně -8 600 -1 468

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -8 970 3 272

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -17 249 10 544

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 7 404 24 653
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Zpráva dozorčí rady 

V souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zá-
koníku a článkem 26 stanov akciové společnosti 1.SčV, 
prováděla dozorčí rada kontrolu podnikatelské činnosti 
společnosti a dohlížecí činnost nad působností předsta-
venstva.

Dozorčí rada se na svých jednáních v průběhu roku 
2006 zabývala zejména:

- pravidelnou kontrolou hospodářských výsledků spo-
lečnosti, včetně hodnocení finanční situace, obchodní 
politikou společnosti ,

- hodnocením mzdové politiky společnosti

K činnosti představenstva a managementu společ-
nosti nemá dozorčí rada připomínky a oceňuje úsilí 
managementu a zaměstnanců, které vedlo k dosažení 
hospodářských výsledků roku 2006. Lze konstatovat, že 
v kontrolovaných oblastech bylo jednání a činnost před-
stavenstva vždy v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a stanovami společnosti a nebyl zjištěn žádný 
případ jejich porušení.

Na jednání dne 9. 5. 2007 dozorčí rada přezkoumala 
roční účetní závěrku za rok 2006 včetně návrhu před-

stavenstva na rozdělení dosaženého hospodářského vý-
sledku. Dále rovněž byla projednána Zpráva o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou.

Audit za rok 2006 byl ukončen k 23.2.2007. Účetní zá-
věrka byla auditorem schválena bez výhrad.

S ohledem na pozitivní výrok auditora k účetní závěrce 
sestavené k 31. 12. 2006 a na základě dlouhodobě eko-
nomicky stabilního hospodaření společnosti 1.SčV, a.s.

DOPORUČUJE

dozorčí rada valné hromadě účetní závěrku za rok 2006 
schválit a rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhu před-
loženého představenstvem společnosti.

Projednáno a schváleno na jednání dozorčí rady
dne 9. 5. 2007.

dozorčí rada společnosti 1.SčV, a.s.

Ing. Petr Slezák

předseda

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/1. SčV, a.s.

o kontrolní činnosti, včetně stanoviska k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku 
společnosti 1.SčV, a.s.



Kontakty

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

Tel.: 318 622 631
Fax: 318 633 070
Zelená linka:  800 183 157 (Příbram)
                  800 454 545 (Říčany)

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


