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Základní údaje

1. SčV, a.s. VZ 2010

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

  VÝKONNÉ VEDENÍ
Bc. Anatol Pšenička generální ředitel
Ing. Ivan Eis finanční ředitel
Ing. Milan Lánský Ph.D. technický ředitel
Emil Tabaček provozní ředitel

Statutární orgány společnosti

k 31. 12. 2010

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

Obrat společnosti:   352 mil. Kč   

Hospodářský výsledek:        28 164 tis. Kč   

Množství vyrobené vody:      3 850 tis. m3     

Množství vyčištěné vody:      9 629 tis. m3  

Ztráty vody:                                21,5 %    

Počet zaměstnanců:  207
   

K datu sestavení výroční zprávy nejsou společnosti zná-
my žádné významné následné události, které by ovlivnily 
výroční zprávu 2010.

1. SčV, a.s. VZ 2010
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Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych v krátkosti zhod-
notil výsledky společnosti 1. SčV, 
a.s. za uplynulý rok 2010.
Ani tento rok nebyl pro naši spo-
lečnost jednoduchý. Stále jsme se 
museli vyrovnávat s překážkami 
zapříčiněnými dlouhodobě přetr-
vávající hospodářskou krizí. Nebylo 
snadné udržet nastavené cíle v ná-
vaznosti na neustálé hledání úspor. 
Složitější situaci jsme zaznamenali 
například v naplnění stavomontáž-
ní činnosti, kde se projevil zejména 
nedostatek finančních prostředků 
na straně investorů. Co se týká pro-
vozu vodohospodářských systémů 
v námi provozovaných lokalitách, je 
situace poměrně stabilní. Díky pra-
videlné komunikaci s představiteli 
měst a obcí se snažíme neustále 
upevňovat  již dlouhodobě uzavře-
né obchodní vztahy. 

Neustále se snažíme přibližovat zá-
kazníkovi, což dokazuje, mimo jiné,
i otevření dalšího kontaktního mís-
ta v obci Jesenice u Prahy. O míře 
spokojenosti zákazníků nám výraz-
ně vypovídají pravidelně zpraco-
vávané průzkumy, jejichž výsledky 
jsou pro nás zavazující a motivující. 

Tento rok společnost úspěšně ab-
solvovala druhý dozorový audit 
implementovaných systémů inte-
grovaného systému řízení - mana-
gementu jakosti, životního prostře-
dí a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.

Rád bych zmínil ale i další neopo-
menutelnou oblast, kterou je pod-
pora environmentálního vzdělá-
vání mládeže. O její významnosti 
svědčí stále větší zájem účastníků 
v soutěžích, či narůstající zájem
o exkurze na úpravnách pitných vod 

či čistírnách vod odpadních. To, že 
jsme environmentálně zaměřená 
společnost dokazuje přijetí a pře-
devším dodržování Ekologického 
kodexu napříč celou společností.

Není jednoduché plnit úspěšně 
stále vyšší cíle, které na sebe  kla-
deme a jsem proto velmi rád, že 
Vám mohu předložit takové výsled-
ky společnosti, které svědčí o naší 
profesionalitě a výtečně odvedené 
práci. Dík patří především všem 
zaměstnancům, kteří se na těchto 
výsledcích podíleli.

     

 Bc. Anatol Pšenička
Generální ředitel

a člen představenstva 1. SčV, a.s.

Úvodní slovo generálního ředitele

6



7

Organizační struktura

7

Představenstvo společnosti

Generání ředitel společnosti

Valná hromada

Úsek provozního
ředitele

Úsek technického
ředitele

Úsek finančního
ředitele Personální útvar Laboratoř

1. SčV, a.s. VZ 2010

Asistentka GŘ
Tisková mluvčí
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Přístup k zákazníkovi

8
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Kontaktní místa v letošním roce na-
vštívil menší počet zákazníků než
v uplynulých letech, ale i nadále je 
osobní styk jednou z nejvyhledá-
vanějších forem kontaktu při zaři-
zování záležitostí ohledně dodávky 
vody a odkanalizování. Zákazníci 
nejvíce oceňují bezplatnou úhradu 
faktur za vodné a stočné a osobní 
jednání ohledně uzavření odběra-
telské smlouvy.
Menší příliv zákazníků je důsle-
dek neustálého rozšiřování služeb 

online charakteru, kdy mohou zá-
kazníci z domova prostřednictvím 
internetu provádět změny na svém 
zákaznickém účtu a většinu dotazů 
a požadavků mohou vyřídit i tele-
fonicky prostřednictvím bezplatné 
Zákaznické linky.
V tabulce jsou znázorněny typy 
dotazů a celkový počet uskutečně-
ných hovorů na Zákaznické lince.

Kontaktní místa společnosti Závazky 
zákaznických 
služeb

Projekt, který byl zahájen v uplynu-
lém roce se setkává s velmi dobrým 
ohlasem zákazníků. Oceňují zejmé-
na velmi dobrou dostupnost a úro-
veň služeb, kterou se prostřednic-
tvím sledování plnění nastavených 
ukazatelů daří naší společnosti do-
sáhnout. 

Používáte vodu z kohoutku
k pití?

Ano
78,7 %Ne

21,3 %

TYPY HOVORŮ 5748

1 DODÁVKA VODY 698

2 ODKANALIZOVÁNÍ 146

3 TLAK VODY 275

4 KVALITA VODY 354

5 PŘÍPOJKY 53

6 VODOMĚRY 187

7 SMLUVNÍ VZTAHY 160

8 FAKTURACE 513

9 ŠKODY 1

10 VŠEOBECNÉ INFORMACE 3361

1. SčV, a.s. VZ 2010
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V roce 2010 naše společnost pokra-
čovala v dalším vývoji zákaznické-
ho informačního softwaru a elek-
tronických služeb, jehož cílem je 
zjednodušit zákazníkům obsluhu 
svého zákaznického účtu ze svého 
počítače. V souladu s naší strate-
gií ekologicky a společensky od-
povědné firmy poskytujeme všem 

O tom, že se již stabilně daří udržovat velmi dobrou úroveň poskytovaných 
služeb vypovídají výsledky každoročního průzkumu spokojenosti zákazní-
ků.

našim zákazníkům novou službu, 
která umožňuje zasílání faktury 
v elektronické podobě přímo na 
jejich emailovou adresu. Stále se 
snažíme podporovat využití služby 
SMS-info, kde si odběratelé mo-
hou objednat zasílání  sms zpráv, 
prostřednictvím kterých jsou včas 
upozorněni na chystané plánované 

Nové služby

Průzkum spokojenosti zákazníků

odstávky vodovodní sítě a informu-
jí je o neplánovaných opravách při 
případných haváriích.  
Začátkem roku bylo zřízeno nové 
kontaktní místo v Jesenici u Prahy, 
s cílem usnadnit obyvatelům této  
spádové oblasti vyřizování záleži-
tostí týkajících se pitné a odpadní 
vody.

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

31,6 %

58,0 %

7,7 %

2,7 %

Vysvětlivky grafů

  velice spokojen/a 

  spíše spokojen/a 

  spíše nespokojen/a

  zcela nespokojen/a 

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

36,1 %

50,1 %

9,7 %

4,0 %
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Zodpovědnost

111. SčV, a.s. VZ 2010
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Společnost 1. SčV, a.s. potvrdila
i v roce 2010 svou hospodářskou 
stabilitu, která přinesla zaměst-
nancům jistotu stálého místa a 
mzdy. Došlo sice ke snížení zaměst-
nanců, jak je patrné v následujících 
tabulkách a grafech, ale pracovní 
poměry byly ukončeny převážně
s „pracujícími důchodci“ a to z pro-

Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2010 
je 207, což představuje snížení
o  14 zaměstnanců proti  stejnému 
datu roku 2009. Jednalo se ve vel-
ké většině o ukončení pracovních 
poměrů na dobu určitou se sta-

vozních důvodů. Od zaměstnanců 
společnost očekává kvalitní pracov-

robními důchodci a jejich přechod 
na dohody konané mimo pracov-
ní poměr.  K tomuto snížení došlo 
díky  úsporám na obsluze někte-
rých vodohospodářských objektů, 
např. ČOV Příbram, ÚV Hatě a ČS 

Lidské zdroje

Struktura zaměstnanosti

ní výkony, zodpovědnost a loajali-
tu.

Jablonná. Z celkového počtu 207 
zaměstnanců je 40 % žen a 60 % 
mužů. Údaje o věkové struktuře a 
době zaměstnání jsou zobrazeny
v následujících grafech.

Struktura zaměstnanců dle věku

Struktura zaměstnanců dle délky 
zaměstnání

do 30 let

do 5 let

31 - 40 let

6 - 10 let

41 - 50 let

11 - 20 let

51 - 60 let nad 60 let

21 a více let

17

93

44

33

53

57

69

24

24

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech

2006 2007 2008 2009 2010

22
4

22
1

22
1

22
1

20
7



13

Vzdělávání je jednou z priorit celé 
skupiny Veolia Voda a tím i naší 
společnosti. Vzdělávání zaměst-
nanců je formou motivace a pro-
bíhá každý rok dle vypracovaného 
plánu. Hlavním organizátorem 
vzdělávacích aktivit byl i v roce 
2010 na základě partnerské smlou-

Vedení společnosti cítí zodpověd-
nost ke svým zaměstnancům a 
snaží se o dobrou spolupráci s od-
boráři. Klade důraz na kolektivní 
vyjednávání a tak jako v minulých 
letech byl návrh kolektivní smlouvy 
na rok 2010 oběma stranami ak-
ceptován a kolektivní smlouva byla  
podepsána. 
Rozvoj a motivaci zaměstnanců 
podporuje široké spektrum benefi-
tů. Nejdůležitějšími jsou příspěvek 
zaměstnavatele na penzijní při-
pojištění a poskytování stravenek. 
Dalším významným benefitem je 
možnost využít tzv. zaměstnanec-
ké telefony. Zaměstnanci celé sku-
piny Veolia Voda mohou na základě 

vy Institut environmentálních slu-
žeb, a.s. (IES). Opět proběhlo další 
kolo tzv. VIP programu, který přiná-
ší účastníkům ucelené a motivující 
informace o společnosti Veolia En-
vironnement a všech divizích a tím 
podporuje  spolupráci a solidaritu 
napříč celou společností.

smlouvy s mobilním operátorem 
O2 využít zvýhodněné volání  nejen 
pro sebe, ale i pro rodinné přísluš-
níky. Důležitým benefitem je také 
příspěvek na masáže nebo cviče-
ní a další sportovní činnosti, čímž 

Vzdělávání zaměstnanců 

Sociální oblast, kolektivní smlouva

V roce 2010 bylo vynaloženo na 
vzdělávání celkem 873 tisíc korun, 
z toho 15 % na školení ze zákona, 
75 % na ostatní vzdělávací aktivity 
a dlouhodobější kurzy a 10 % na ja-
zykové kurzy.

společnost podporuje péči zaměst-
nanců o své zdraví. K tomu ještě 
přispívá možnost očkování všech 
zaměstnanců proti chřipce a klíš-
ťové encefalitidě hrazené ze sociál-
ních nákladů.

1. SčV, a.s. VZ 2010
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V roce 2010 již pošesté mohli za-
městnanci investovat do zaměst-
naneckých akcií Veolia Environ-
nement. Tuto možnost využilo 192 
zaměstnanců, což je 92,31 %. Za-
městnanci koupí akcií  skupiny VE 
vyjadřují svoji sounáležitost a loa-
jalitu. Odměnou je jim za to finanč-
ní zhodnocení jejich vložených in-

Bezpečnost a ochrana zdraví je jed-
nou z nejdůležitějších částí  péče 
o zaměstnance. Důraz je kladen 
také na zdravotní stav zaměst-
nanců. Vstupní a preventivní  zdra-
votní prohlídky jsou zabezpečeny
u smluvních lékařů, zvýšená péče je 
věnována očkování zaměstnanců 
dle kolektivní smlouvy  a to zejména 
v rizikových oblastech. Vzdělávání
v oblasti BOZP a PO probíhá na 
všech úrovních a jsou do něj za-

vestic. V tomto roce po uplynutí 
pětileté blokace investic z roku 
2005 mohli zaměstnanci požá-
dat o výplatu svých vložených 
finančních prostředků. Někteří 
toho využili, jiní ponechali své 
úspory v akciích skupiny  i nadá-
le růst.

hrnuti všichni zaměstnanci. Pra-
videlné seznamování s předpisy, 
bezpečnostními a technologickými 
postupy snižuje rizika práce. Přesto 
v roce 2010 došlo k 5 pracovním 
úrazům, ale počet zameškaných 
pracovních dnů v důsledku pracov-
ního úrazu byl pouze 99, protože 
téměř všechny úrazy byly drob-
nějšího charakteru. Vedení společ-
nosti si dává za úkol do dalších let 
minimalizovat tyto drobné pracov-

Sequoia

BOZP
ní úrazy a vést zaměstnance k co 
nejvyšší opatrnosti a dodržování 
všech bezpečnostních předpisů. 
Každoroční prověrku dodržování 
bezpečnostních předpisů na všech 
pracovištích společnosti provedl 
předseda odborů se zástupcem 
firmy SEVA controls s r.o., která pro 
naši společnost vykonává všechny 
povinné činnosti v oblasti BOZP a 
PO.

Společnost klade velký důraz na in-
formovanost svých zaměstnanců. 
Nejvíce využívaným nástrojem je 
již po několik let intranet. Jelikož ne 
všichni zaměstnanci mají přístup
k PC dozvídají se o dění ve spo-
lečnosti z nástěnek či pracovních 

porad. Každoročně se setkávají na 
výroční odborové schůzi, kde jsou 
vedením společnosti seznámeni
s výsledky hospodaření za uplynulý 
rok a jsou jim představeny vize roku 
nadcházejícího.

Interní komunikace
Co se týká informací napříč společ-
nostmi skupiny Veolia Voda, je pře-
dání informací zajištěno prostřed-
nictvím časopisu Voda je život, 
který vychází 4x do roka a elektro-
nickým časopisem La lettre.
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Solidarita

151. SčV, a.s. VZ 2010
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K maximální informovanosti zákaz-
níků využívá společnost především 
svá zákaznická a kontaktní místa. 
Veškeré významné události jsou 
pravidelně zveřejňovány na webo-
vých stránkách, kde se zákazníci 
dozví co nejdříve o probíhajících 
haváriích, či plánovaných odstáv-
kách vody. Stále více navštěvovaný 
je zákaznický informační systém, 
prostřednictvím kterého mohou 
nahlížet do zákaznické databáze a 
ověřit si tak zadané údaje – např. 
kontakt, výši záloh, fakturace, po-
slední uvedený stav vodoměru. 
Dalším fungujícím nástrojem je 
rozesílání informací formou SMS. 
O veškerých novinkách, ať již uve-
dených do praxe, či připravovaných 
jsou zákazníci informováni v zákaz-
nickém časopise Voda pro Vás, kte-

Snažíme se vnímat potřeby regionu 
a v rámci svých možností pomáhat, 
kde je potřeba. Společnost již tra-
dičně podporuje ekologické akce, 
mezi které patří Říčanská koloběž-
kyáda, doprovázena programem na 
ochranu prostředí. Vodní bar Veolia 
Voda tak podporuje používání pit-

rý byl 4x do roka distribuován do 
všech domácností provozovaného 
regionu.
I v letošním roce pokračovala kam-
paň „Čerstvou kohoutkovou? Stačí 
říct!“ Do projektu se zatím zapojilo 
8 restaurací na Příbramsku, Sedl-
čansku a Říčansku. Spokojenost 
zákazníků je zjišťována pravidel-
ným průzkumem zákazníků, který 
je hlavním podnětem pro neustálé 
zlepšování poskytovaných služeb. 
V letošním roce jsme rozšířili po-
čet kontaktních míst. Nově zřízené 
kontaktní místo v Jesenici u Prahy 
usnadní obyvatelům námi provo-
zovaných obcí v této spádové ob-
lasti vyřizování záležitostí týkají-
cích se pitné a odpadní vody, čímž 
šetří jejich čas.

né vody z kohoutku a tím omezení 
produkce plastových lahví. Kohout-
ková osvěžuje i závodníky Běhu 
města Příbrami. Cisterny s pitnou 
vodou již nechybí při sportovní akci 
Příbramský Permoník či při každo-
roční rekonstrukci poslední bitvy 
na Slivici u Milína.

Komunikace s veřejností 

Sponzorské aktivity

Minigranty

Nadační fond Veolia spustil v pořadí 
již třetí ročník MiNiGRANTů. Umož-
nil tak zaměstnancům společností 
skupiny Veolia Environnement po-
žádat o podporu projektu, o jehož 
důvěryhodnosti a potřebnosti jsou 
přesvědčeni. V rámci provozova-
ného území společnosti 1. SčV, a.s. 
byly uděleny tři MiNiGRANTY v cel-
kové výši 90 tisíc Kč.
Minigrant byl udělen projektu paní 
Blanky Kadečkové ze Solenic, která 
tímto získala 40 tis. Kč pro ZŠ a MŠ 
Solenice na pořízení herních prvků 
na školní zahradu. Dalším podpoře-
ným projektem se stalo sedlčanské 
Občanské sdružení NAŠLOSE, které 
tak mohlo zakoupit vybavení diva-
delní zkušebny pro dětský divadel-
ní sbor v hodnotě 30 tis. Kč. Projekt 
doporučila paní Jaroslava Kuncová. 
Posledním podpořeným byl  projekt 
„Pojďme pomoct přírodě“  Českého  
svazu ochránců přírody doporučený 
p. Marcelem Turnerem. Na pomoc 
přírodě bylo žádáno 20 tis. Kč.
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I docela malý skutek může hod-
ně udělat pro zlepšení životního 
prostředí kolem nás. Ukázalo se to
v průběhu další výchovně vzdě-
lávací soutěže pro základní školy 
Dárek pro Zemi. Soutěž byla urče-
na žákům 3. – 5. tříd. Úkolem dětí 
bylo nejen vymyslet, ale zároveň
i vlastními silami zrealizovat ori-
ginální „dárek“,  který věnují Zemi.
V námi provozovaném regionu  se 
do soutěže přihlásilo celkem 9 ko-

Jelikož rok 2010 byl vyhlášen Me-
zinárodním rokem biodiverzity, 
proběhla v rámci skupiny Veolia 
Voda soutěž BioGRANTY s cílem 
podpořit prostřednictvím svých 
zaměstnanců akce místních orga-
nizací ochránců přírody, myslivců, 
rybářů, skautů, samospráv, škol, ale 
i jednotlivců, jež mají za cíl zlepšit 
životní prostředí dané lokality nebo 
pomoci chránit ohrožené druhy 
rostlin a živočichů.
Úspěšným žadatelem za 1. SčV, a.s. 
se stalo Myslivecké sdružení Sedl-
čany, které požádalo o podporu 
projektu „Návrat života do přírody 

lektivů ze čtyř základních škol, což 
bylo 190 dětí. Někteří ulevili Zemi 
od množství odpadků, další pořá-
dali osvětu pro mladší spolužáky 
jak třídit odpad, jiní zvelebili inte-
riér školy přesazenými květinami a 
nechyběli ani siláci, kteří se pustili 
do vyčištění koryta potoka. 
Žáci vyšších ročníků mohli své vě-
domosti prokázat v podzimní in-
ternetové soutěži SOS Biodiverzita. 
Soutěže se zúčastnilo 39 družstev, 

– posílení populace zajíce polní-
ho“a Občanské sdružení Ozvěna
s projektem na úpravu ploch zele-

Podpora vzdělávání

Biogranty

celkem 640 dětí. Po dobu čtyř týd-
nů odpovídali žáci na otázky co je 
biodiverzita, co jí hrozí, jakým způ-
sobem ji můžeme chránit. Další en-
vironmentální vzdělání společnost 
podporuje nabídkou exkurzí na 
úpravnách pitných vod a čistírnách 
vod odpadních. Tyto exkurze jsou 
stále více základními školami vyu-
žívány.

ně v okolí základní školy Vrané nad 
Vltavou. Za 1. SčV, a.s. tak bylo roz-
děleno 75 tisíc Kč.

1. SčV, a.s. VZ 2010
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V roce 2010 jsme uvedli do zku-
šebního provozu nově vybudova-
nou čistírnu odpadních vod (ČOV)
v Jesenici s kapacitou 7500 EO. Vý-
stavba probíhala od září roku 2008 
v areálu původní čistírny o kapaci-
tě 4000 EO. Navýšení její kapacity 
a využití nejlepších dostupných 
technologií vyřešilo zvýšené náro-
ky na kanalizaci pro rozrůstající se 
zástavbu obce Jesenice. Zároveň 
došlo k významnému zkvalitně-
ní čistícího procesu. Nová čistírna 
odpadních vod v Jesenici je mo-
derní mechanicko-biologická ČOV 
s dvoulinkovým uspořádáním bio-
logického stupně systému R-D-N a 

V roce 2010 skončila výjimka na 
kvalitu dodávané vody z prameniš-
tě obce Solopysky, proto byl vybu-
dován nový přivaděč ze Solopysk 
na vodojem Sedlčany v délce 1208 
metrů. Město Sedlčany provádě-
lo přípravné práce pro  revitalizaci 
náměstí TGM, která je plánována
v roce 2011. V předstihu bylo nutné 
opravit stávající dešťovou kanaliza-
ci z netěsných betonových trubek.

kalového hospodářství se strojním 
odvodněním kalu. Technologii řídí 
automatický řídící systém a provoz 
zařízení je monitorován přenosem 
dat na centrální dispečink provozo-
vatele.
Dále jsme provedli výměnu trub-
ních rozvodů v čistírně odpadních 
vod v  Ohrobci. Byla provedena in-
stalace mechanického předčištění 
pro čistírnu Nupaky. Dodávku tech-
nologie i montáž zajišťovala 1. SčV, 
a.s. V tomto roce byla dokončena 
stavba tlakové kanalizace a vodo-
vodu pro cca 700 obyvatel pro sou-
kromého investora v katastru Obce 
Křenice. 

Oblast Říčanska

Oblast Sedlčanska

Inovace v oblasti 
výroby a distribuce 
vody

Automatický systém řízení (dálkové 
přenosy dat) jsme rozšířili o dalších 
5 objektů. Především jde o pře-
nos z vodoměrných šachet u obce 
Višňová, Drásov a Daleké Dušníky.
V roce 2010 jsme pořídili také část 
systému řízení na ČS Jablonná pro 
budoucí automatizaci čerpání prů-
myslové vody z Vltavy. Dále proběh-
la rekonstrukce ÚV Týnčany(Obec 
Petrovice) a v jejím rámci jsme in-
stalovali přenos dat na vodárenský 
dispečink. 

1. SčV, a.s. VZ 2010
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V Českém Brodě proběhla rekon-
strukce jednotné kanalizace a vo-
dovodu v ulici Krále Jiřího. Zároveň 
byla  vybudována nová jednotná 
kanalizace v oblasti před nádražím. 
Zhotovitelem této investice byla 
1. SčV, a.s. na základě výběrového 
řízení. Provedli jsme výměnu stá-
vajícího kanalizačního betonového 
potrubí DN 300, které bylo ve špat-
ném stavu, za nové potrubí PP DN 
400 v délce zhruba 174 metrů. Dále 
jme vyměnili stávající vodovodní 
litinové potrubí DN 100 za potru-
bí PE d 225 v délce asi 148 metrů. 
Důvodem výměny byl nevyhovují-
cí stav potrubí a posílení kapacity 
vodovodu pro další rozvoj města, 
kde je počítáno s novým obchod-
ním centrem a s novou bytovou vý-

stavbou. V prostoru před železniční 
stanicí jsme vystavěli novou stoku 
PP DN 300 v délce cca 79 m, která  
zajišťuje odvodnění ploch v této 
oblasti a zároveň je vše připrave-
no pro napojení nového parkoviště 
Českých drah.
V prosinci 2010 zahájilo město 
Český Brod rekonstrukci ČOV Český 
Brod. Dokončení stavebních prací je 
plánováno do konce roku 2011. Zho-
tovitelem stavby je sdružení firem 
ČOV Český Brod – Liblice, zastoupe-
né společností Metrostav a.s.
Obec Poříčany dokončila výstavbu  
nové stokové sítě v jižní části obce. 
Jednalo se o nové gravitační splaš-
kové stoky PP DN 400 v celkové 
délce 488 metrů, PP DN 300 v cel-
kové délce 1054 metrů a centrální 

Oblast Českobrodska
přečerpávací stanici odpadních vod
s výtlačným kanalizačním potru-
bím PE d 90 v délce 140 m, které 
ústí do kmenové stoky do čistírny 
odpadních vod Poříčany. Byla do-
končena stavba nové gravitační 
splaškové stoky PP DN  300 v cel-
kové délce 180 metrů v lokalitě Na 
Úhoru. Účelem obou investic byla 
dostatečná kapacita kanalizace pro 
stávající i nové nemovitosti v těch-
to územích. 
Obec Tuchoraz dokončila rekon-
strukci stávající čerpací stanice
s dochlorováním na úpravnu vody 
a zahájila její zkušební provoz. Dů-
vodem této investice bylo snížení 
obsahu dusičnanů v pitné vodě.
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Na Příbramsku byla zprovozněna 
a uvedena do zkušebního provo-
zu nově zrekonstruovaná ČOV Mi-
lín, jejímž investorem byla obec. 
Rekonstrukcí došlo k navýšení EO
o cca 300 obyvatel. Nová techno-
logie zajišťuje požadované čištění 
odpadních vod a to hlavně z hle-
diska obsahu dusíku a fosforu.
V obci Milín v ulici Nádražní pro-
běhla 1. etapa výměny dešťového 
kanalizačního potrubí. Původní be-
tonové potrubí bylo vyměněno za 
potrubí železobetonové v nové ka-
pacitně vyhovující dimenzi DN 600.
Obec Bohutín uskutečnila 4. etapu 
výměny azbestocementového vo-
dovodního potrubí v délce 500 m 
v lokalitě dolu Řimbaba, kde byla

V roce 2010 jsme  navázali  na roz-
pracované projekty z roku 2009. 
Byla dokončena implementace 
nové verze zákaznického a ekono-
mického informačního systému.
V oblasti ekonomického informač-
ního systému byla též dokončena 
migrace a systém pro zpracování 
ekonomických dat je zcela funkční. 
V roce 2010 byl také v rámci eko-
nomického informačního systému 
implementován modul Docházka, 
který přispívá k dalšímu zjednodu-
šení procesů v rámci společnosti. 

z důvodu skalnatého podloží a pod-
dolování zvolena nová technologie, 
potrubí z tvárné litiny BLUTOP DN 
110. Stavbu prováděla 1. SčV, a.s. 
V této lokalitě jsou vysoké ztráty a 
každá dílčí výměna starých vodo-
vodních řadů přináší snížení ztrát 
pitné vody.
Rekonstrukce havarijních stavů vo-
dovodních a kanalizačních potrubí 
proběhly také v obcích Trhové Duš-
níky, Třebsko a  Pečice a to za finanč-
ní podpory Svazku obcí pro vodovo-
dy a kanalizace. Litinové a ocelové 
potrubí bylo nahrazeno polyetyle-
novým v celkové délce 1250 m.
V Příbrami v ulicích Bratří Čapků, 
Československé Armády, Balbínova, 
Plynárenská, Rožmitálská, Žežická a 

Plně byl dopracován a zprovozněn 
koncept sjednocení sítí, který vyús-
til v celkové propojení všech středi-
sek společnosti v jednu společnou 
datovou síť s možností centralizo-
vané správy, dohledu a přístupu
k centralizovaných datům. Výsled-
kem je nejen snížení nákladů, ale 
i značná úspora času při řešení  pro-
blémů jednotlivých uživatelů. Úsek 
informačních technologií se zapojil 
do projektu centralizace pošty - po-
mocí hardware nástrojů zajistil pro-
středí pro implementaci softwaro-

Oblast Příbramska 

Odvětví informatiky

Březnická se provedla rekonstrukce 
vodovodních a kanalizačních řadů a 
to na základě plánu investic města. 
Rozsáhlou rekonstrukci vodovod-
ní, kanalizační  sítě včetně přípojek 
prováděla  naše společnost.
Generální rekonstrukcí prošel ka-
nalizační ražený tlamový sběrač
v obci Bytíz  a to  formou výměny za 
polypropylenové potrubí PP SN10 
DN 300 včetně nepropustných po-
lypropylenových segmentových ka-
nalizačních šachet. Tato moderní 
technologie byla zvolena z důvodu 
vysoké hladiny spodní vody a těsné 
blízkosti vodního toku. Investorem 
byl Svazek obcí pro vodovody a ka-
nalizace. Realizaci prováděla taktéž 
společnost 1. SčV, a.s..

vých modulů došlé pošty – systému, 
který zjednodušuje a zefektivňuje 
práci uživatelů s dokumenty spo-
lečnosti, jak ve formě tištěné, tak 
elektronické. Dále jsme se zaměřili 
na zkvalitnění systému dálkového 
přístupu uživatelů. Došlo k imple-
mentaci podpory nového systému 
MS Windows7 pro práci s daty po-
mocí systému virtuálních kanceláří. 
Nelze opominout ani oblast zabez-
pečení, ve které společnost využí-
vá nejmodernějších postupů pro 
ochranu dat společnosti.

1. SčV, a.s. VZ 2010
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Společnost 1.  SčV, a.s. zajišťuje výro-
bu a distribuci vody v oblasti středo-
českého kraje, konkrétně pak v okre-
sech Příbram, Praha východ, Praha 
Západ a Kolín. Společnost zásobovala
k 31. 12. 2010 pitnou vodou celkem 
108 003 obyvatel. K výrobě pitné 
vody jsou využívány zdroje podzem-
ní i povrchové vody, které jsou upra-
vované rozmanitými technologiemi 
od pouhé desinfekce až po speciální 
technologické postupy (odstraňo-
vání dusičnanů či arsenu). Kromě 
vlastních zdrojů společnost využívá 
taktéž pitnou vodu převzatou od 
jiných vodohospodářských společ-
ností a naopak část vody vyrobené 
z vlastních zdrojů jiným vodohos-
podářským společnostem předává. 
Největší podíl dodávané pitné vody 
vyrobené z vlastních zdrojů předsta-
vuje voda povrchová, a to zejména 
díky třem největším úpravnám vy-
rábějícím pitnou vodu pro skupino-
vý vodovod Příbram - ÚV Hatě, ÚV 
Hvězdička a ÚV Kozičín. Voda povr-

chová je využívána rovněž na úprav-
ně vody Kosova Hora, která vyrábí 
pitnou vodu pro vodovod Sedlčany. 
Podzemní zdroje vody slouží zejmé-
na pro zásobování menších měst a 
obcí. Největší podíl pitné vody vyro-
bené z vody podzemní připadá na 
zásobování města Mníšek pod Brdy 
a Český Brod. V objemu převzaté 
vody zaujímá dominantní část pitná 
voda přebíraná z vodárenské sousta-
vy Želivka, která je využívána pro zá-
sobování obcí v říčanském regionu.
Pro výrobu pitné vody z vlastních 
zdrojů využívá společnost 1. SčV, a.s. 
celkem 14 úpraven pitných vod a
8 zařízení, kde probíhá pouhá desin-
fekce podzemní vody. Na 5 z těchto 
úpraven probíhá úprava povrchové 
vody a na 9 úpravnách úprava vody 
podzemní. 
Provozně-technické činnosti formou 
servisní smlouvy jsou společností za-
jišťovány pro dalších 5 úpraven pod-
zemní vody a 8 zařízení s desinfekcí 
podzemní vody. 

Výroba a distribuce vody ISO

V roce 2010 společnost 1. SčV, a.s. 
úspěšně absolvovala druhý dozoro-
vý audit implementovaných systé-
mů integrovaného systému řízení 
- managementu jakosti, životního 
prostředí a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Audit potvrdil, že 
vlastní systém, parametry procesů, 
rizika, environmentální aspekty a 
další nástroje tohoto systému jsou 
organickou součástí společnosti a 
významně se podílejí na zvyšující 
se efektivitě společnosti jako celku 
i jejích jednotlivých pracovníků.

Zvyšování hodnot

Program zvyšování hodnoty byl
ve společnosti zaveden na konci 
roku 2007. Plnění ukazatelů zvy-
šování hodnoty je sledováno na 
pravidelných měsíčních poradách a 
na základě zjištěných výsledků jsou 
plánovány a řízeny další postupy. 
Tento program byl i v roce 2010 
úspěšně využíván jako nástroj 
pro naplňování stanovených cílů 
společnosti. Program je propojen 
s integrovaným systémem řízení, 
jelikož do něj byla začleněna kri-
teria procesů. Tím se stal nedílnou 
součástí tohoto systému a dotýká 
se všech zaměstnanců společnosti.

Počet zásobovaných obyvatel 108 003

Délka vodovodní sítě v km  (bez přípojek) 770

Počet vodovodních přípojek 21 950

Délka vodovodních přípojek v km 290

Počet čerpacích stanic 25

Počet vodojemů 36

Kapacita vodojemů tis. m3 32

Počet úpraven vod 14

Voda vyrobená v tis. m3 3 850

z toho v úpravnách povrchových vod 3 339

z toho v úpravnách podzemních vod 352

Z toho v místech, kde probíhá pouze desinfekce 159

Počet fakturačních vodoměrů 22 029 1. SčV, a.s. VZ 2010
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V oblasti hospodaření s vodou 2010 
v porovnání s rokem 2009 došlo
k poklesu vody k realizaci, a to
o 127 tis. m3 vody. 

Pracovníci společnosti 1. SčV, a.s. 
v roce 2010 odstranili 209 poruch 
a havárií vodovodní sítě. Z tohoto 
celkového počtu bylo 143 havárií 
na hlavních řadech a 66 havárií na 

Dále pak v roce 2010 došlo k po-
klesu fakturované vody o 7 tis. m3 
a zároveň se podařilo pokračovat ve 
snižování objemu ztrát vody. Jejich

přípojkách. Na vodovodních řadech 
a přípojkách tak bylo v roce 2010 
odstraněno o 93 havárií méně než 
v roce předchozím. Nejčastější pří-
činou vzniku havárií byla koroze 

Hospodaření s vodou v tis. m3

Havárie

objem meziročně klesl o 242 tis. m3,
čímž se procento ztrát snížilo
z 24,6 % v roce 2009 na 21,5 %
v roce 2010.

potrubí, dynamické namáhání a 
nekvalitní materiál používaný v mi-
nulosti. Díky používání kvalitních 
materiálů při obnově a realizaci 
nových vodovodních řadů, dochází 
postupně k nápravě nejkritičtějších 
míst provozované sítě.
V rámci systematického přístupu 
ke snižování vody nefakturované, 
respektive ztrát vody, naši pracov-
níci preventivně prověřili 521 km
ze 770 km vodovodní sítě.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výroba celkem 4 897 4 722 4 494 4 064 3 977 3 850

Voda předaná 265 336 411 364 315 326

Voda převzatá 1 693 1 982 2 223 2 414 2 381 2 253

Voda k realizaci průmyslová 752 753 708 792 801 543

Voda k realizaci 6 324 6 368 6 305 6 114 6 043 5 776

Voda fakturovaná 4 251 4 422 4 544 4 455 4 465 4 458

Voda nefakturovaná 2 073 1 946 1 716 1 659 1 578 1 318

Procento vody nefakturované 32,8 30,6 27,9 27,1 26,1 22,8

Ztráty vody 1 921 1 791 1 607 1 530 1 484 1 242

Procento ztrát vody 30,4 28,1 25,5 25,0 24,6 21,5

Graf poměru distribuované vody v roce 2010

Graf počtu havárií
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Kontrola kvality pitné vody byla
ve všech provozovaných lokalitách 
prováděna v souladu s platnými 
právními předpisy a schválenými 
„Plány kontroly jakosti pitné vody 
při její výrobě a distribuci“. Zahrno-
vala kontrolu všech klíčových bodů 
výroby i distribuce pitné vody od 
vodních zdrojů až po kvalitu vody 
přímo u spotřebitelů. Kontrola byla 

Dosažená hodnota 98,93 % vyho-
vujících analýz u vzorků vody ode-
braných z vodovodní sítě svědčí 
o výborné kvalitě dodávané pitné 
vody.  Zbylých 1,07% nevyhovujících 
analýz reprezentuje zpravidla malé 
lokality s dlouhodobě nevyhovující 
kvalitou dodávané vody z důvodu 
ekonomické či technické náročnos-
ti opatření nezbytných pro zajištění 
vyhovující kvality. I v těchto lokali-
tách se však společnosti 1. SčV, a.s. 
ve spolupráci s vlastníky vodohos-
podářského majetku podařilo do-
sáhnout pokroku v řešení proble-
matiky zásobování kvalitní pitnou 
vodou. V roce 2010 bylo provedeno 
například přepojení osady Solopys-
ky na nový zásobní řad z vodojemu 
Sedlčany – Nový. Úspěchem bylo 
také dokončení rekonstrukce ČS 
Týnčany na úpravnu vody s doplně-

zajištěna prostřednictvím akredito-
vané laboratoře 1. SčV, a.s. Příbram 
a Vodohospodářské laboratoře Ří-
čany spolu s jejich smluvními sub-
dodavateli.
V roce 2010 bylo pro kontrolu kva-
lity pitné vody odebráno celkem 
1988 vzorků a z nich následně pro-
vedeno celkem 18 391 analýz. Při-
čemž 760 vzorků pitné vody bylo 

ním filtrace vody přes aktivní uhlí. 
Podařilo se tak vyřešit dlouhodobé 
potíže s koncentrací pesticidních lá-
tek v pitné vodě dodávané ve vodo-
vodu v Petrovicích. Výrazný pokrok 
v řešení zásobování obce pitnou 
vodou byl zaznamenán např. v obci 

Kvalita pitné vody
odebráno na úpravnách vody a pří-
mo využívaných vodních zdrojích a 
zbylých 1 228 vzorků bylo odebráno 
v různých profilech distribuční sítě.

Přehled počtu odebraných vzorků, 
provedených analýz a podíl vyho-
vujících parametrů je uveden v ná-
sledující tabulce.

Klučenice, kde byla připravena pro-
jektová dokumentace na připojení 
nového vrtu a vybudování úpravny 
vody a vodojemu. V obci Tuchoraz 
se podařilo uvést do zkušebního 
provozu novou úpravnu vody pro 
odstraňování dusičnanů.

Celkový počet vzorků na mikrobiologické 
a biologické analýzy/ počet parametrů

Celkový počet vzorků na chemické 
analýzy/ počet parametrů

% vyhovujících 
parametrů

ÚV a zdroje 348 / 1781 412 / 5951 98,58

Distribuční síť 594 / 2751 634 / 7978 98,93

1. SčV, a.s. VZ 2010
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Kvalita vyčištěných odpadních vod 
vypouštěných do vodních recipien-
tů z čistíren provozovaných společ-
ností 1. SčV, a.s. v roce 2010 splnila 
podmínky platných povolení k vy-
pouštění těchto vod. S přibývajícím 
počtem nově rekonstruovaných 
ČOV se navíc úroveň čištění odpad-
ních vod neustále zvyšuje. Intenzi-
fikace čistíren pokračovaly i v roce 

2010. Na Říčansku se například po-
dařilo dokončit rekonstrukci ČOV
v Sulici a v Jesenici. Na Příbramsku 
zase celkovou rekonstrukci v roce 
2010 prodělaly ČOV Milín a ČOV 
Petrovice. U čistíren odpadních vod 
v Českém Brodě a v Říčanech naše 
společnost přispěla k přípravě re-
konstrukcí a intenzifikace těchto čis-
tíren budou zahájeny v roce 2011.

Kvalita odpadní vody
V roce 2010 došlo oproti roku 2009 
k nárůstu počtu poruch a havárií 
na kanalizační síti. Celkem došlo 
na kanalizaci k 142 poruchám nebo 
haváriím, což je o 24 více než v roce 
předchozím. Z tohoto celkového 
počtu bylo 83 na kanalizačních 
řadech a 59 bylo na kanalizačních 
přípojkách.

Celková délka provozované ka-
nalizační sítě je 528 km bez ka-
nalizačních přípojek. V roce 2010 
pracovníci společnosti strojně vy-
čistili 28,187 km potrubí a prohlédli
0,306 km. Kanalizační síť byla obno-

vena v délce 0,748 km. Za rok 2010 
bylo kanalizační sítí odvedeno a na 
čistírnách odpadních vod vyčištěno 
celkem 9 629 tis. m3 odpadní vody. 
Společnost 1. SčV, a.s. provozuje 32 
komunálních čistíren odpadních 

Odvádění a čištění odpadních vod
vod, které jsou v naprosté většině 
konstruovány jako mechanicko-bi-
ologický systém čištění. Pro dalších 
18 čistíren společnost zajišťuje pro-
vozně-technické činnosti formou 
servisní smlouvy. 

Počet obyvatel napojených na kanalizaci 102 129
Délka kanalizační sítě v km 528
Počet kanalizačních přípojek 17 060
Počet čerpacích stanic 61
Počet čistíren odpadních vod 32
Množství vyčištěné odpadní vody v tis. m3 9 629

Graf množství vyčištěné vody

Graf počtu poruch na kanalizaci
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Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram prová-
děla kontrolu kvality surové, upra-
vené a pitné vody podle Plánu od-
běru vzorků pitných a surových vod 
a kontrolu jakosti vypouštěných 
odpadních vod podle Plánu odběru 
vzorků odpadních vod na rok 2010, 
které byly vytvořeny na základě Plá-
nů kontroly jakosti vod a požadav-
ků platné legislativy.
Laboratoř je akreditovaná Čes-
kým institutem pro akreditaci, 
o.p.s., Praha podle ČSN EN ISO/
IEC 17025:2005, která je ve shodě
s normou ČSN EN ISO 9001, vlast-
ní Osvědčení o akreditaci zkušeb-
ní laboratoře vydané s platností
do 31. 5. 2012. 
Vzhledem k tomu, že personál labo-

ratoře pitných vod byl z důvodu od-
chodu bývalých zaměstnanců zcela 
obměněn, byl kladen velký důraz 
na zaškolení a zapojení nových za-
městnanců do dalšího vzdělávání 
pracovníků v laboratoři. V květnu 
2010 v laboratoři proběhla pravi-
delná dozorová návštěva posuzova-
telů ČIA. 
V rámci externí kontroly kvality se 
laboratoř v roce 2010 zapojila do 
systému Zkoušení způsobilosti la-
boratoří a zúčastnila se všech pro-
gramů, které zahrnovaly zkoušky, 
na něž má laboratoř akreditaci, 
včetně vzorkování.
Během roku pokračovala úprava 
prostor v laboratoři pitných vod,
v chemické laboratoři byl instalo-

Laboratoř
ván nový laboratorní nábytek a byl 
rozšířen prostor pro provádění labo-
ratorních zkoušek. Pořízeny byly nové 
digitální byrety pro stanovení ukaza-
telů základního chemického rozboru 
vod, které nahradily zastaralý typ do-
sud používaných přístrojů.
V roce 2010 laboratoř 1. SčV, a.s. Pří-
bram zpracovala celkem 4 701 vzor-
ků a provedla přibližně 43 400 ana-
lýz. Laboratoř pitných vod provedla 
rozbor 2 297 vzorků, tj. přibližně 
28 300 analýz. Z tohoto počtu bylo 
analyzováno 790 vzorků pro exter-
ní zákazníky. Laboratoř odpadních 
vod provedla rozbor 2 404 vzorků, 
tj. přibližně 15 100 analýz. Z tohoto 
počtu bylo analyzováno 1 255 vzor-
ků pro externí zákazníky.

Laboratoř 1.SčV, a.s., počet rozborů, srovnání roku 2007 až 2010

rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010

Laboratoř OV 1 841 2 305 2 471 2 404

Laboratoř PIV 2 253 2 386 2 209 2 297

Laboratoř 1.SčV, a.s. 4 094 4 691 4 680 4 701

2007 20092008 2010

1. SčV, a.s. VZ 2010



28

Finanční část

Směrem k zákazníkovi se společ-
nost i nadále zavazuje pokračovat 
v plnění Zákaznických závazků. 
Průběžně budou zprovozněny další 
funkcionality v nově aplikovaném 
systému ZIS. Z důvodu zkvalitňo-
vání služeb připravujeme postup-
ně  zavedení dálkových odečtových 
technologií.
V průběhu roku 2011 čeká spo-
lečnost dokončení procesu Kon-
cesního řízení na výběr nového 

Výsledky společnosti byly podobně 
jako v minulém roce ovlivněny pře-
trvávající hospodářskou krizí, což 
se projevilo především snižováním 
výdajů firem i domácností.
Nebylo snadné udržet nastavené 
cíle v návaznosti na neustálé hledá-
ní úspor. Snížení celkového obratu 
společnosti je zapříčiněno přede-
vším poklesem fakturovaných m3 
vodného, hlavně vody průmyslové 
(o 195 tis. m3). To bylo způsobeno 

provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury města Říčany. Spo-
lečnost se bude zároveň aktivně 
podílet na získávání nových provo-
zovaných lokalit.
Dalším důležitým krokem je pokra-
čování implementace TIS  a zahá-
jení implementace GIS v souladu 
se strategií Veolia Voda a  aplikace 
systému sledování vozidel pomo-
cí GPS. V souvislosti s plánovanou 
implementací dojde k restruktu-

neplánovaně dlouhou odstávkou 
společnosti Příbramská teplárenská 
a.s., která je největším odběratelem 
vody průmyslové.
Složitější situaci jsme evidovali
i v  naplnění obratu ze stavomon-
tážní činnosti, a to z důvodu nedo-
statku finančních prostředků na 
straně investorů. Co se týká pro-
vozu vodohospodářských systémů 
v námi provozovaných lokalitách, 
je situace poměrně stabilní. Díky 

Předpokládaný vývoj společnosti

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

ralizaci technického úseku. Útvar 
dispečinku přejde do správy úseku 
provozního ředitele.
Co se týká lidských zdrojů, klade 
společnost důraz na zvyšování od-
borné kvalifikace svých zaměstnan-
ců.
V průběhu roku 2011  proběhne fúze 
sloučením společnosti 1. SčV, a.s.
a společnosti Varis, a.s.

pravidelné komunikaci s předsta-
viteli měst a obcí se daří udržovat  
již dlouhodobě uzavřené obchodní 
vztahy na dobré úrovni.   
V oblasti zákaznických služeb pře-
trvává snaha přiblížit se zákazní-
kovi. Podařilo se nám otevřít další 
kontaktní místo, čímž jsme navýšili 
jejich počet na šest. Co se týká slu-
žeb, novinkou se stalo zasílání fak-
tur na platbu vodného a stočného 
e-mailem.
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Rozvaha

1. SčV, a.s. VZ 2010

PASIVA

v tis. Kč 2010 2009

 PASIVA CELKEM                        218 981 200 549

A. Vlastní kapitál 145 263 150 548

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 1 185 1 334

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  110 793 110 175

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

28 164 33 918

B. Cizí zdroje                        73 718 50 001

B.I. Rezervy                                     89 99

B.II. Dlouhodobé závazky              0 0

B.III. Krátkodobé závazky                73 629 49 902

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci      0 0

C. Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv    0 0

AKTIVA

v tis. Kč 2010 2009

AKTIVA CELKEM                        218 981 200 549

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek 18 366 16 557

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 720 470

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  10 516 10 407

B.III. Dlouhodobý finanční  majetek 6 130 5 680

C. Oběžná aktiva                     166 929 148 681

C. I. Zásoby                                        5 873 5 781

C.II. Dlouhodobé pohledávky            1 169 1 362

C.III. Krátkodobé pohledávky       158 784 140 553

C.IV. Krátkodobý finanční majetek                       103 985

D.I. Časové rozlišení                            34 686 35 311
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Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném znění

v tis. Kč 2010 2009

I. Tržby za prodej zboží 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0

+ Obchodní marže                    0 0

II. Výkony     352 372 366 676

B. Výkonová spotřeba         236 913 250 476

+ Přidaná hodnota      115 459 116 200

C. Osobní náklady 88 329 85 965

D. Daně 659 854

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 268 2 593

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 741 2 322

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 921 869

G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov.obl. a kompl. nákl. příštích obd. -3 232 -11 362

IV. Ostatní provozní výnosy 983 2 039

H. Ostatní provozní náklady 4 208 9 839

V. Převod provozních výnosů 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                                                                                       25 030 31 803

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0

VII Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 8 000 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 208 414

N. Nákladové úroky 0 0

XI. Ostatní finanční výnosy 149 533

O. Ostatní finanční náklady 147 37

Xii. Převod finančních výnosů 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0

* Finanční výsledek hospodaření    8 210 9 910

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 5 076 7 795

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 28 164 33 918

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 (+/-)  28 164 33 918
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Přehled o peněžních tocích

1. SčV, a.s. VZ 2010

 v tis. Kč 2010 2009

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 235  150

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti   

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 33 240 41 713

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -9 286 -18 291

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv 2 268 2 593

  A.1.2. Změna stavu: -3 232 -11 362

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

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek -3 232 -11 362

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -114 - 108

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

  A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku -8 000 -9 000

  A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -208 - 414

  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 23 954  23 422

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 33 175 -33 450

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení 8 790 -9 913
  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového 
rozlišení 23 727 -22 607

  A.2.3. Změna stavu zásob -92 - 930

  A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků 750 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami 57 129 -10 028

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

A.4. Přijaté úroky 208  414

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -4 267 -4 655

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

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 8 000 9 000

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 61 070 -5 269

Peněžní toky z investiční činnosti  

B.1. Nabytí stálých aktiv 4 196 -1 605

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -2 072 -1 455

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -1 674 - 150

  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku 450  0

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 233  108

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 233  108

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

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám -23 790  25 342

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -27 753 23 845

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 -33 449 -18 491

  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 -149  -291

  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy -33 300 -18 200

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -33 449 -18 491

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -132  85

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 103  235
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Zpráva auditora
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Zpráva auditora

1. SčV, a.s. VZ 2010
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Zpráva o činnosti dozorčí rady
společnosti 1. SčV, a.s. za rok 2010
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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


