


ZVYŠOVÁNÍ HODNOT

Program zvyšování hodnoty je systém založený na stanovení a sledování 

klíčových hodnotících ukazatelů a je díky svému propojení s integrovaným systémem 

řízení používán jako komplexní řídící nástroj společnosti. Svojí vazbou 

na odměňování zaměstnanců společnosti rovněž významně přispívá k rozvoji, motivaci 

a zvyšující se efektivitě nejen společnosti jako celku 

ale i jejích jednotlivých pracovníků.

Vyhodnocování plnění stanovených ukazatelů prováděné na pravidelných 

měsíčních poradách je zásadním přínosem pro naplňování stanovených 

cílů společnosti v oblasti ekonomické, provozní i technické.
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Obchodní jméno
1. SčV, a.s.

Právní forma
Akciová společnost

Sídlo společnosti
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Identifi kační číslo
47549793

Daňové identifi kační číslo
CZ47549793
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 10383

Základní kapitál společnosti
5 000 000 Kč

Vznik

Společnost vznikla zápisem 

do obchodního rejstříku 

dnem 25. 6. 1993

základní 
údaje 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Akcionáři
 

100 %
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.
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DOZORČÍ RADA

Ing. Petr Slezák – předseda

František Beran – člen

členství zaniklo k 30. 9. 2019

Ing. Pavel Nekl – člen

David Jelínek – člen

od 1. 10. 2019

VÝKONNÉ VEDENÍ

Ing. Ivan Eis – generální a fi nanční ředitel

Ing. Bc. Robert Morávek – provozní a technický ředitel 
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PLATNÉ K 31. PROSINCI 2019

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Rostislav Čáp – předseda

členství zaniklo k 31. 5. 2019

Ing. Martin Bernard – člen

od 13. 6. 2019 předseda

Ing. Ivan Eis – člen 

Ing. Reda Rahma – člen

od 1. 6. 2019
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OBRAT 

SPOLEČNOSTI:

635 mil. Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

6 697 tis. Kč (po zdanění)

POČET ZAMĚSTNANCŮ:

195
MNOŽSTVÍ VYROBENÉ VODY : 

2 907 tis. m3

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ
 ODPADNÍ VODY CELKEM:

9 123 tis.m3

ZTRÁTY VODY:

12,8 %

Dopad pandemie COVID - 19 na Společnost je popsán v příloze v účetní závěrce, která je 
součástí této výroční zprávy.

K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení Společnosti známy žádné jiné významné 
následné události, které by ovlivnily výroční zprávu k 31. prosinci 2019
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Editorial 
generálního a finančního ředitele

Vážení obchodní partneři, 

dovoluji si Vám předložit výroční zprávu za rok 2019, která 

shrnuje a analyzuje veškeré výsledky naší společnosti. 

V úvodu bych v krátkosti uvedl alespoň ty nejvýznamnější. 

Hlavní činností naší společnosti je i nadále provozování 

vodovodů a kanalizací, především zajištění dodávek kvalitní 

pitné vody a její následné odkanalizování a čištění. V těchto 

oblastech nedošlo k žádným zásadním výkyvům a dostáli 

jsme tak všem závazkům z toho vyplývajícím. 

Pokud mám zhodnotit výsledky za uplynulý rok, lze říci, že 

stejně, jako ten předešlý, nebyl pro naši společnost nijak 

jednoduchý. Přesto se nám nakonec podařilo naplnit veškerá 

očekávání průběžně aktualizovaného finančního plánu 

a v některých ukazatelích dokonce dosáhnout i lepších 

výsledků, než bylo původně předpokládáno.

Stejně tak jako v předcházejících letech bylo poměrně 

významnou okolností pro hospodaření společnosti v tomto 

roce  zachování stejných cenových tarifů v převažující 

části provozovaných lokalit. Tento trend, který je v mnoha 

lokalitách uplatňován již po několikátý rok v řadě, však 

představuje pro naši společnost, při zachování obdobného 

objemu realizované produkce a při současném nárůstu 

některých nákladových druhů, zejména mezd, významný 

ekonomický tlak na zvýšení efektivity ve všech oborech naší 

činnosti. Naše hospodaření je pak velice citlivé na jakékoli 

výkyvy např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek, 

nebo neočekávaných, mimořádných situací.

Takovouto neočekávanou situací se stalo neobvyklé 

množství havarijních stavů v lokalitách Čelákovice a Český 

Brod a to zejména v letním a podzimním období roku. 

Ukázalo se, že v těchto nejníže položených 

a rovinatých lokalitách má na potrubí uložené v zemi kromě 

mrazivého počasí stejně tak nepříznivý vliv počasí velmi 

teplé a suché, kdy v půdě, vlivem vysychání, dochází 

ke značnému pnutí. Vyšší počet havarijních stavů 

samozřejmě znamená nárůst nákladů a tím velký 
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negativní vliv na hospodářský výsledek společnosti.  Díky 

profesionalitě a velkému pracovnímu nasazení našich 

pracovníků se tyto nenadálé okolnosti podařilo velice 

flexibilně řešit, čímž byla zajištěna a zachována kontinuální 

dodávka kvalitní pitné vody. V neposlední řadě je také nutno 

zmínit nárůst nákladů na provozní opravy na objektech 

provozovaných lokalit, což zcela jistě souvisí s postupným 

stárnutím vodohospodářského majetku. Stále více se tak 

dostává do popředí otázka dostatečného objemu investic 

do obnovy ze strany vlastníků tohoto majetku, neboť 

provozní opravy a údržba nemohou v žádném případě 

řádnou obnovu nahradit. 

Naopak velmi příznivým vlivem, který do značné míry 

eliminoval výše zmíněný nárůst nákladů, byl další mírný 

nárůst fakturace vody pitné i odpadní související s velmi 

teplým letním obdobím. Tento mimořádný průběh léta 

se na druhé straně již několikátý rok v řadě projevoval 

značným suchem, které mělo za následek snížení hladiny 

prakticky ve všech vodních zdrojích. Ani tentokrát jsme 

naštěstí v působnosti naší společnosti nemuseli řešit 

žádné významnější problémy se zachováním kontinuálních 

dodávek pitné vody. Pokud by se však takový klimatický 

průběh roku měl pravidelně opakovat, zcela jistě by se ani 

nám nevyhnuly problémy související s dlouho trvajícím 

suchem. Je tedy nadále nanejvýš vhodné ve spolupráci 

s vlastníky takové případné stavy analyzovat a hledat 

všechny možné cesty k jejich řešení. 

Rok 2019 byl posledním rokem naší provozní smlouvy s obcí 

Dolní Břežany, kde došlo ke změně ve způsobu zajišťování 

provozu vodohospodářské infrastruktury. Přestože naše 

společnost již nadále nebude v této lokalitě poskytovat své 

služby, chtěl bych na tomto místě poděkovat zástupcům 

obce za spolupráci a popřát jim úspěšné zvládnutí při 

přechodu na nový způsob správy svého majetku. Ostatní 

lokality zůstávají pro rok 2020 beze změn. 

V oblasti  SMČ kopírují výsledky stav ekonomiky na trhu 

stavebních prací, kdy, vlivem konjuktury stavební výroby, 

došlo k poměrně významnému přeplnění dosaženého 

obratu ze stavebně montážních prací avšak u některých 

zakázek při nižší marži, než bylo původně plánováno. 

Stejně jako v předchozích letech je pro společnost velmi 

zásadním cílem spokojenost našich zákazníků, kterou 

pravidelně zjišťujeme prostřednictvím průzkumů 

spokojenosti.  Nejinak tomu bylo i v roce 2019. Za velmi 

významný krok v této oblasti považuji i zachování činnosti 

všech zákaznických center a kontaktních míst v jednotlivých 

lokalitách.   

Že je naše společnost plnohodnotným a profesionálním 

partnerem provozovaných municipalit, o tom svědčí velmi 

dobré výsledky pravidelného auditu v oblasti všech čtyř 

získaných certifikátů implementovaných systémů ISO. 

Stále však platí, že žádného dobrého výsledku bychom 

nikdy nedosáhli bez vynikající práce našich zaměstnanců. 

Stejně tak jako v roce předcházejícím mohu s velkým 

uspokojením konstatovat, že naši zaměstnanci opět 

odvedli vynikající výkon a já bych jim za to chtěl na tomto 

místě velmi poděkovat. Mohu tak pouze konstatovat, že 

největším bohatstvím naší společnosti jsou její profesionální 

zaměstnanci a proto bychom rádi udrželi  vysokou laťku 

solidního zaměstnavatele na pracovním trhu. Neustále se 

tedy snažíme o zlepšování naší péče o zaměstnance jak 

v oblasti sociální, zdravotní, tak v neposlední řadě i v oblasti 

vzdělávání a ochrany zdraví při práci.

Závěrem mi dovolte upřímně poděkovat také všem 

vlastníkům infrastrukturního majetku a současně všem 

obchodním partnerům za skvělou spolupráci během 

celého uplynulého roku. Této kvalitní spolupráce si opravdu 

moc vážíme a budeme se i nadále snažit být ještě lepším 

partnerem než v letech minulých. 

Ing. Ivan Eis

generální a finanční ředitel
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Organizační 
struktura 05

Valná hromada

Úsek provozního
a technického

ředitele

Útvar
nákupu 

a logistiky

Útvar plánování,
cen a kontrolingu

Útvar
fi nancí

Představenstvo

Generální a fi nanční ředitel

Asistentka, tisková mluvčí
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naše služby



Počtem zásobovaných obyvatel i plošným 

rozsahem provozovaných lokalit se  společnost 

1. SčV, a.s. (dále 1. SčV)  řadí mezí 

nejvýznamnější dodavatele pitné vody ve 

Středočeském kraji. Společnost vyrábí a 

distribuuje pitnou vodu v okresech Příbram, 

Praha západ, Praha východ a Kolín. Dodávku 

pitné vody přitom zajišťuje jak ve velkých 

městech Středočeského kraje, jako jsou Příbram, 

Mníšek pod Brdy, Sedlčany, Říčany, Český Brod, 

Jesenice a Čelákovice tak v menších obcích a 

osadách. Část pitné vody prodává společnost 

k další distribuci jiným vodohospodářským 

subjektům.

V roce 2019 dosáhl počet zásobovaných obyvatel 

úrovně 108 544 obyvatele. 

Výrobu pitné vody zajišťuje společnost na celkem

14 úpravnách vody. Největšími provozovanými úpravnami 

jsou ÚV Kozičín, Hatě a Hvězdička vyrábějící pitnou vodu 

pro příbramský skupinový vodovod. Převážná část vyrobené 

pitné vody pochází z povrchových zdrojů. Největší objem 

vody je pak vyráběn pro skupinový vodovod Příbram 

a to z vodních nádrží, nacházejících se v Brdech a částečně 

také z vody čerpané z řeky Vltavy  čerpací stanicí Solenice. 

Vltavskou vodu využívá i menší úpravna vody v obci 

Zvírotice. Ze zdrojů podzemní vody je největší objem pitné 

vody vyráběn pro potřeby města Český Brod. 

Další zdroje podzemní vody jsou pak využívány zejména 

k zásobování lokálních vodovodů v několika menších obcích 

a osadách na sedlčansku, říčansku a českobrodsku.

Pro úpravu vody na vodu pitnou využívá společnost jednak 

klasické vodárenské technologie jako je provzdušňování, 

koagulace, filtrace a jednak speciální technologické postupy 

jako jsou filtrace vody přes aktivní uhlí pro odstraňování 

pesticidních látek, odstraňování arsenu na speciálních 

sorbentech, iontová výměna pro odstraňování dusičnanů 

či dezinfekce vody UV zářením. Na jedné z příbramských 

úpraven vody využívá společnost také flotaci rozpuštěným 

vzduchem. 
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Kromě vlastní vyrobené vody využívá společnost 

k zásobování obyvatel pitnou vodou také pitnou vodu 

přebíranou z velkých distribučních soustav od jiných výrobců 

či distributorů pitné vody, zejména pak od společností PVK 

a.s. a VHS Benešov. Největší objem převzaté pitné vody 

představuje voda odebíraná z vodárenské soustavy Želivka, 

která zásobuje obyvatele na říčansku, jesenicku v Sedlčanech 

a Kosově Hoře. Město Čelákovice a obec Mochov jsou 

zásobovány pitnou vodou přebíranou ze zdrojů v Káraném. 

Distribuci pitné vody zajišťuje společnost prostřednictvím 

vodovodní sítě o celkové délce 906 km. Skladba provozované 

vodovodní sítě zahrnuje potrubí od nejmenších profilů až 

do profilu DN 600. Zastoupeny jsou pak prakticky všechny 

možné materiály snad pouze s výjimkou skleněného potrubí. 

Vedle vodovodního potrubí spravuje společnost také další 

vodohospodářské objekty, jako jsou například čerpací stanice 

a vodojemy.

Své odborné znalosti, dovednosti a bohaté zkušenosti 

společnost úspěšně uplatňuje při spolupráci s obcemi 

či jinými subjekty, které si svůj vodohospodářský majetek 

provozují samy. 

Počet zásobovaných obyvatel 108 544

Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) 906

Počet vodovodních přípojek 27 428

Délka vodovodních přípojek v km 342

Počet čerpacích stanic 36

Počet vodojemů 41

Kapacita vodojemů tis. m3 37,8

Počet úpraven vod 14

Voda vyrobená v tis. m3 2 907

z toho v úpravnách povrchových vod 2 512

z toho v úpravnách podzemních vod 173

Z toho v místech, kde probíhá pouze desinfekce 219

Počet fakturačních vodoměrů 27 263



 Naše služby  —  Výroční zpráva 2019 15

Hospodaření s vodou 
Také v roce 2019 se dařilo společnosti udržet příznivý trend 

zvyšování efektivity hospodaření s pitnou vodou. Absolutní 

objem nefakturované vody i ztrát vody byl nejmenší 

za posledních 5 let a dosáhl hodnoty 842 a 818  tis. m3. 

Obdobně tomu bylo u podílu ztát vody na celkovém objemu 

vody k realizaci. Ten dosáhl historicky nejnižší úrovně a to 

konkrétně 12,8 %. Vedle příznivých klimatických podmínek 

a provedené obnovy některých poruchových úseků 

vodovodní sítě měly na dosažení vynikajícího výsledku 

zásluhu především svědomitý průzkum a diagnostika 

vodovodní sítě, rozšiřování vodárenského dispečinku 

a pravidelná údržba vodovodní sítě prováděná společností. 

Délka preventivně prověřené vodovodní sítě činila za rok 

2019  celkem 399 km, což představuje 44% provozované 

vodovodní sítě.

2015 2016 2017 2018 2019

Výroba celkem 3 152 3 007 3 012 3 034 2 907

Voda předaná 434 570 579 722 737

Voda převzatá 2 561 3 658 3 903 4 112 4 207

Voda k realizaci průmyslová 654 516 585 606 391

Voda k realizaci 5 278 6 095 6 336 6 423 6 377

Voda fakturovaná 4 458 5 143 5 217 5 430 5 535

Voda nefakturovaná 821 952 1 119 993 842

Procento vody nefakturované 15,5 15,62 17,7 15,4 13,2

Ztráty vody 775 909 1 081 960 818

Procento ztrát vody 14,7 14,9 17,1 14,9 12,8

POMĚR DISTRIBUOVANÉ VODY

Voda vyrobená – 

vlastní zdroje    39 %

Voda převzatá    56 %

Voda průmyslová    5 %
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Kvalita pitné vody 
Systematické zlepšování a celková stabilizace dobré 

kvality dodávané pitné vody je pro společnost 1. SčV 

dlouhodobou prioritou.  I v roce 2019 se v tomto směru 

podařilo ve spolupráci s vlastníky vodohospodářského 

majetku realizovat několik důležitých opatření. Mezi ty 

nejvýznamnější patří provedená obnova problematických 

a poruchových úseků vodovodních sítí v některých městech 

a obcích, dále pak  realizace dlouho připravovaného doplnění 

linky na úpravu vody v obci Osečany. 

Velkou pozornost věnuje společnost také kontrole kvality 

pitné vody prováděné plně v souladu s legislativními 

požadavky od zdrojů vody, přes úpravny vody, vodojemy 

až po koncové kohoutky u spotřebitelů.  Pro systematickou 

kontrolu kvality má společnost vypracované „Plány 

kontroly jakosti pitné vody při její výrobě a distribuci“, 

z nichž dále vycházejí harmonogramy odběrů vzorků 

a jejich analýz. Vysoká odbornost a spolehlivost prováděné 

laboratorní kontroly je garantována díky výhradnímu využití 

akreditovaných laboratoří (Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram 

a Vodohospodářská laboratoř Říčany) a jejich subdodavatelů 

jak pro odběr, tak pro analýzy vzorků. 

V roce 2019 bylo odebráno  celkem 1 206 vzorků pitné vody. 

Z nich pak bylo provedeno celkem 18 583 analýz.

Přehled počtu odebraných vzorků, provedených analýz 

a podíl vyhovujících parametrů s rozdělením na jednotlivé 

kontrolované oblasti (úpravny vody a sítě) je uveden 

v následující tabulce.

Výsledky prováděné kontroly kvality vyráběné i dodávané 

pitné vody potvrzují její soulad s požadavky platných 

právních předpisů, jmenovitě s Vyhl. MZd. č. 252/2004 Sb., 

v platném znění a po stránce radiologické pak Vyhl. SÚJB č. 

422/2016 Sb.

Dlouhodobě je podíl nevyhovujících analýz velice nízký 

a svědčí o velmi dobré úrovni kvality dodávané vody. 

Celkově činil podíl nevyhovujících analýz v roce 2019 

ve vodovodní síti i na úpravnách vod méně než 0,5%.  

Zjištěné případy nevyhovujících výsledků se zpravidla týkají 

vzorků odebraných při mimořádných provozních událostech 

(haváriích zařízení, poruchách potrubí apod.) případně 

vzorků ovlivněných špatným stavem vnitřních rozvodů 

v kontrolovaných objektech. V některých případech se pak 

jedná o případy zjištění zvýšených koncentrací železa 

v důsledku koroze stárnoucích úseků vodovodní sítě. 

 
Celkový počet vzorků na 

mikrobiologické a biologické 
analýzy/ počet parametrů

Celkový počet vzorků na chemické 
analýzy/ počet parametrů

% vyhovujících parametrů

ÚV a zdroje 201 / 1 148 224 / 5 369 99,52

Distribuční síť 391 / 2 143 390 / 9 923 99,78



Také v oblasti odvádění a čištění odpadních vod patří 

společnost 1. SčV k nejvýznamnějším provozovatelům 

kanalizací a čistíren odpadních vod ve Středočeském kraji. 

Její působnost zahrnuje okresy Příbram, Praha západ, Praha 

východ a Kolín. V roce 2019 společnost zajišťovala odvádění 

a čištění odpadních vod od celkem 92 770 obyvatel. Vedle 

významných lokalit, jako jsou města Příbram, Sedlčany, 

Říčany, Mníšek pod Brdy, Jesenice, Český Brod a Čelákovice 

zajišťuje společnost tuto službu i v mnoha dalších menších 

městech, obcích a osadách. K odvádění odpadních vod 

od jednotlivých producentů využívala a spravovala 

společnost celkem 669 km kanalizačních stok. Vlastní 

čištění odpadních vod pak bylo zajišťováno na celkem 

32 mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod. 

Společnost odvedla a vyčistila celkem 9 123 tis. m3 odpadní 

vody. K největším provozovaným čistírnám odpadních vod 

patří  ČOV Příbram, ČOV Říčany, ČOV Jesenice, ČOV Sedlčany, 

ČOV Český Brod a ČOV Čelákovice.

Podobně jako v případě pitné vody pomáhá společnost 

s odborným dohledem a metodickým vedením 

v oblasti odvádění a čištění odpadní vody také ostatním 

společnostem či obcím, které si kanalizace a čistírny 

provozují svépomocí. Využívá k tomu institutu tzv. servisních 

smluv.  Zájem o takovou pomoc ze strany obcí stále roste 

a v roce 2019 společnost například tuto službu rozšířila 

i o nově vybudovanou kanalizaci a ČOV v obcích Hrachov 

a Dlouhá Lhota. 

I nadále se společnost zaměřovala na další významné 

aspekty provozu čistíren odpadních vod a stokových sítí.  

Velkou pozornost věnovala optimalizaci spotřeby elektrické 

energie, využívání bioplynu ze stabilizačních nádrží kalu a 

produkce a lisování kalu i minimalizaci množství balastních 

vod vnikajících do kanalizací. 
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Odvádění a čištění odpadních vod 

Počet obyvatel napojených na kanalizaci 92 770

Délka kanalizační sítě v km 669

Počet kanalizačních přípojek 23 061

Počet čerpacích stanic 74

Počet čistíren odpadních vod 32

Množství vyčištěné odpadní vody v tis. m3 9 123

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ VODY

2015     7 899

2016     9 630

2017     9 812

2018     8 401

2019     9 123
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Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

počet rozborů / analýz

Laboratoř OV 2 782 14 870 2 800 14 836 2 835 14 818

Laboratoř PIV 2 415 32 740 2 613 34 431 2 709 33 059

Laboratoř 1.SčV, a.s. 5 197 47 610 5 413 49 267 5 544 47 877

Kvalita vypouštěných 
vyčištěných odpadních 
vod 
Společnost 1. SčV si je velmi dobře vědoma přínosu 

správného a účinného čištění odpadních vod pro životní 

prostředí. Řízení procesu čištění odpadních vod i kontrola 

kvality vypouštěné odpadní vody proto představuje jednu 

z největších priorit společnosti tak, aby byly dodržovány 

předepsané limity pro kvalitu vypouštěných vyčištěných 

odpadních vod.

I v této oblasti se daří společnosti držet velice dobrý 

standard s minimem nevyhovujících vzorků. Z celkového 

počtu 514 vzorků odebraných v průběhu roku bylo 

překročení předepsaných kvalitativních limitů zjištěno pouze 

v 9 vzorcích, tedy méně než ve 2 % případů. Jednalo se 

zpravidla o vzorky odebrané za mimořádných provozních 

podmínek anebo na čistírnách odpadních vod se zastaralou 

nebo problematickou technologickou linkou, jejichž 

rekonstrukce by měla proběhnout v nejbližší době. Obecně 

lze ale kvalitu vypouštěné vyčištěné odpadní vody z čistíren 

provozovaných společností 1. SčV hodnotit jako velmi dobrou.

Úroveň čištění odpadních vod se navíc daří v posledních 

letech stále zlepšovat prováděnými rekonstrukcemi 

čistíren odpadních vod. Ani rok 2019 nebyl v tomto směru 

výjimkou a mezi významné provedené akce patří dokončení 

rekonstrukce ČOV Čelákovice, ČOV Dobřejovice, ČOV 

Ohrobec, zahájení rekonstrukce ČOV Říčany, výstavba 

nové ČOV v obci Zvírotice a také doplnění mechanického 

předčištění na ČOV Nečín. 

V návaznosti na legislativní změny byla v tomto roce 

věnována pozornost také kvalitě vody vypouštěné 

z odlehčovacích komor a obdobných objektů do cílových 

recipientů.

Laboratoř 
Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram zajišťuje kontrolu kvality 

surové, upravené a pitné vody, vody ke koupání a kontrolu 

jakosti vypouštěných odpadních vod, provádí odběry vzorků 

vod a kalů.

V roce 2019 se laboratoř zapojila do systému Zkoušení 

způsobilosti laboratoří a zúčastnila se všech programů 

zkoušení (PT), které zahrnovaly zkoušky, na něž má laboratoř 

osvědčení o akreditaci a programů zkoušení v oblasti 

vzorkování pitných vod, odpadních vod a kalů.

V průběhu roku byla vydaná Příručka kvality laboratoře 

a v současné době  dochází k doplňování související 

dokumentace podle požadavků novelizované normy ČSN EN 

ISO/IEC 17025:2018.

V říjnu se uskutečnila pravidelná dozorová návštěva 

posuzovatelů ČIA o.p.s. Praha, během které byla laboratoř 

přeposouzena podle revidované normy ČSN EN ISO/

IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci 

zkušebních a kalibračních laboratoří. V průběhu dozorové 

návštěvy došlo k posouzení odběru vzorků bazénových vod 

a postupů zkoušek, které laboratoř při odběru provádí. 

Při posuzování systému managementu nebyla identifikována 

žádná neshoda, souhrnná zpráva uvádí, že systém 

managementu laboratoře má prostor pro další zlepšování.

Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram tak získala nové Osvědčení 

o akreditaci č. 3/2020 s platností do 13.4.2022. Laboratoř 

1.SčV, a. s., Příbram analyzovala celkem 5 544 vzorků 

a stanovila přibližně 47 877 ukazatelů. Laboratoř pitných vod 

provedla rozbor 2 709 vzorků a stanovila 33 059 ukazatelů. 

Z tohoto počtu bylo 1 549 vzorků analyzováno pro externí 

zákazníky. Laboratoř odpadních vod provedla rozbor 2 835 

vzorků a stanovila 14 818 ukazatelů. Z tohoto počtu bylo 

analyzováno 1 319 vzorků pro externí zákazníky.
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PRODEJ A INSTALACE 
ÚPRAVEN VOD A DOMOVNÍCH 
FILTRŮ 

Ve spolupráci se společností CULLIGAN.CZ s.r.o., provedla 

společnost 1. SčV realizaci několika významných zakázek 

v oblasti dodávek zařízení na úpravu vody a filtrů pro 

komunální partnery, domácnosti a další zákazníky.  Mezi 

nejvýznamnější zakázky patřila například dodávka 

změkčovacího filtru, jako doplnění stávající linky na úpravu 

vody v areálu společnosti Laktos, a.s. v Krásné Hoře 

či dodávka celé linky na úpravu pitné vody pro výrobní areál 

společnosti DCK v Holoubkově.  Společnost dále zajistila 

dodávku a zprovoznění zařízení na úpravu vody pro rodinný 

dům v Týnčanech (změkčení vody + dávkování desinfekčního 

prostředku), Zrůbku (změkčení vody + dávkování 

desinfekčního prostředku). Pro RD ve Větrově u Křečovic  

zajistila celkový systém čerpání a úpravy vody ( odstraňování 

pesticidních látek a desinfekce vody UV zářením) z vrtaných 

studní.  V neposlední řadě pak pomohla vyřešit spolehlivé 

hygienické zabezpečení vody UV zářením pro vodovod v obci 

Ostrov a dávkováním desinfekčního činidla pro vodovod 

v autokempu Velký Vír. 

BUDOVÁNÍ STUDNÍ A VRTŮ
Společnost 1. SčV je připravena, v rámci nabízených služeb, 

realizovat vybudování vodních zdrojů (studní či vrtů). 

Podobně jako v minulém roce  ale nebyla v této oblasti 

realizována žádná zakázka.  Zákazníci, v této oblasti, jsou 

zatím zvyklí komunikovat se společnostmi, jež výstavbu 

zdrojů přímo provádí. 

ODBORNÉ POSUDKY 
KE KVALITĚ PITNÉ VODY, 
NÁVRH ŘEŠENÍ
V roce 2019 vypracovali pracovníci společnosti celkem 

103 odborných posudků k výsledkům analýz vzorků vody. 

Převážně se jednalo o posudky ke kvalitě vody ze studní pro 

individuální zásobování pitnou vodou. V několika případech 

se jednalo také o posouzení kvality vody ze zdrojů pro 

veřejné zásobování či pro podnikatelské subjekty. Několik 

posudků bylo také vypracováno ke kvalitě vody v obecních 

rybnících např. v Křešíně a v Mníšku pod Brdy. Na základě 

kontrolních vzorků povrchových a podzemních vod jsme 

odborně posuzovali možnost průsaku odpadních vod z ČOV 

Bratkovice. Součástí všech vypracovaných posudků byl, vedle 

komentáře ke kvalitě vody a komentáře k nevyhovujícím 

výsledkům, také návrh konkrétních opatření pro zlepšení 

kvality vody včetně uvedení orientačních nákladů na jejich 

realizaci či nabídky na pomoc při jejich zajištění.  Na základě 

vypracovaných posudků pak byla, v několika případech, 

realizace i provedena.

PRODEJ DOMOVNÍCH ČISTÍREN 
ODPADNÍCH VOD (DČOV) 
A JEJICH KONTROLA
Se vzrůstajícím obecním povědomím o povinnosti zajistit 

likvidaci odpadních vod v souladu s právními předpisy, 

zaznamenává naše společnost v posledních letech zvyšující 

se zájem o dodávky DČOV. V tomto roce, ve spolupráci 

s výrobcem, kterým je společnost ENVI-PUR, s.r.o. realizovala 

dodávku 4 ks DČOV. Zároveň také stoupl zájem o odbornou 

pomoc při kontrole správné funkce již osazených DČOV ať 

už formou autorizované kontroly, prohlídky, laboratorní 

kontroly či odborného poradenství. Celkem se jednalo 

o 6 zakázek.  Pro dvě domovní čistírny společnost uzavřela 

servisní smlouvu na pravidelnou kontrolu jejich provozu. 

Komplexní vodohospodářské služby
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PORADENSKÁ ČINNOST 
V OBLASTI ODPADNÍCH VOD
V roce 2019 v této oblasti realizovala společnost například 

odbornou konzultační činnost pro obec Chožov, pomáhala 

s odborným technologickým dohledem při výstavbě  

a  během zkušebního provozu v nových ČOV Dlouhá Lhota, 

Hrachov a Láz. Odborně jsme asistovali také při přípravě 

projektových dokumentacích na připravované rekonstrukce 

ČOV a poskytovali jsme vstupní data pro zpracování 

kapacitních studií ČOV, případně generelů odvádění 

odpadních vod v několika obcích a městech.

ZPRACOVÁNÍ VÝKAZŮ 
A DOKUMENTŮ  
Odborná pomoc při zpracovávání legislativou předepsaných 

výkazů, hlášení a odborných dokumentů je již řadu let 

standardní a ceněnou součástí nabízených a poskytovaných 

služeb společnosti. V rámci uzavřených servisních smluv 

vypracováváme vlastníkům statistické výkazy, výkazy 

vodních bilancí, poplatková přiznání, vybrané údaje 

z majetkové a provozní evidence a podobně.  Kromě toho 

zpracováváme odborné dokumenty, například vyhodnocení 

zkušebního provozu, kanalizační a provozní řády. Mezi 

nejvýznamnější zakázky v této oblasti patřilo vypracování 

kanalizačních řádů pro obce Láz a Hrachov. Zvýšený zájem je 

také o aktualizaci nebo zpracování nových provozních řádů 

pro systémy zásobování pitnou vodou a to zejména 

v souvislosti s rozšířením legislativních požadavků 

na jejich obsah o analýzy rizika, monitorovací program 

a další náležitosti. Tento rok jsme zajistili vyhotovení 

provozních řádů pro vodovody v obcích Sedlice, Chrást, 

Narysov, Dolní Hbity a vodovody v areálech ZD Nečín – 

Drhovy, Léčebny Bukovany, závodu DCK v Holoubkově, 

RZ Chaty Trhovky, penzionu a restaurace ve Věšíně, objektu 

občerstvení v Křešíně  a dalších.  

STAVOMONTÁŽNÍ ČINNOST
Mezi další velmi významnou službu, která souvisí s péčí 

o vodu,  patří stavomontážní činnost, kterou společnost 

provádí, vzhledem k rostoucí poptávce,  ve stále větším 

rozsahu.  Jedná se zejména o vodohospodářské výstavby 

a rekonstrukce vodohospodářských zařízení, zřizování 

vodovodních a kanalizačních přípojek, bezvýkopové opravy 

kanalizačních potrubí, či provedení veškerých tlakových 

zkoušek a zkoušek nepropustnosti a další.

Z velkých  akcí uvádíme nejvýznamnější:

- výstavba splaškové kanalizace a ČOV Dlouhá Lhota

- výstavba přivaděče včetně rozvodných řadů v obci Lisov

- výstavba inženýrských sítí a komunikací 

 v Sedlčanech II.etapa

- obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích 

 S.K.Neumanna a Bratří Čapků v Čelákovicích

- prodloužení kanalizačního řadu u ZŠ Jesenice u Prahy

- zhotovení inženýrských sítí a komunikace VTP Hodkovice

- výměna vodovodních řadů, v havarijním stavu, 

 v obci Bohutín

- zhotovení křižovatky Hrnčířská/Malebná včetně 

 inženýrských sítí v městě Jesenice

- rekonstrukce kanalizace Sázky - Barandov Příbram

BAZÉNOVÉ VODY
Společnost poskytovala odbornou pomoc a laboratorní 

služby v oblasti kontroly a řízení kvality bazénové vody 

pro Hotel Orlík, Wellnes centrum OD Dvořáček v Příbrami, 

wellness v areálu Panství Dlouhá Lhota a Saunu Dublovice. 

Úspěšně tak navázala na spolupráci zahájenou v předchozích 

letech.  Mimo to společnost poskytla, v několika případech, 

také odbornou pomoc či konzultace při řešení kvality 

bazénové vody u individuálních zákazníků z řad běžných 

občanů.  Společnost tak neustále prohlubuje znalosti 

i praktické a odborné zkušenosti v této oblasti.
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PORUCHY A HAVÁRIE 
NA VODOVODNÍ SÍTI
Na provozované vodovodní síti došlo celkem 

k 370 poruchám nebo haváriím, což je o 25 událostí více 

než v předchozím období. Z celkového počtu poruch bylo 

evidováno 288 poruch na vodovodních řadech a 82 

na vodovodních přípojkách. Veškeré vzniklé, detekované 

poruchy a havárie se podařilo odstranit. 

Nejčastější příčinou vzniku poruch je cizí zavinění 

(při provádění zemních prací), dynamické namáhání a koroze 

při použití nekvalitních materiálů používaných v minulosti.

PORUCHY A HAVÁRIE 
NA KANALIZAČNÍ SÍTI
Na provozované kanalizační síti došlo celkem 

k 161 poruchám, nebo haváriím, což je o 185 událostí méně 

než v předchozím období. Z celkového počtu poruch bylo 

evidováno 50 poruch na kanalizační síti a 111 

na kanalizačních přípojkách. Dále pak bylo vyčištěno 

63 ucpávek stokové sítě a napojení kanalizačních přípojek. 

Všechny vzniklé poruchy a havárie se podařilo odstranit.

Během roku bylo strojně vyčištěno 91,7 km potrubí 

a kamerou prohlédnuto 41,4 km kanalizace.

ZÁKAZNICKÝ ÚTVAR
Společnost 1. SčV klade důraz na budování dlouhodobých 

vztahů se zákazníky, které jsou založeny na důvěře 

a vzájemné úctě. Naším cílem je neustále zvyšování 

kvality služeb, z tohoto důvodu  jsou zákaznické služby 

dlouhodobě certifikovány dle mezinárodní normy ČSN EN 

ISO 9001:2016. V roce 2018 se uskutečnil  reaudit systému 

kvality, v listopadu 2019 proběhl dozorový audit. Kladné 

výsledky auditu svědčí o tom, že se společnost 1. SčV 

svým zákazníkům věnuje s maximální péčí a na vysoké 

profesionální úrovni. 

ZÁKAZNICKÁ CENTRA
Naše společnost poskytuje služby pro 29 924 smluvních 

zákazníků na kontaktních místech v Příbrami, Jesenici, 

Říčanech, Českém Brodě, Čelákovicích, Mníšku pod Brdy 

a v Sedlčanech.

Řešené požadavky

Celkem vyřízených  požadavků 27 459

Všeobecné informace 8 622

Dodávka vody 1 467

Odvádění odpadních vod 332

Pohledávky 1 376

Odečty 2 268

Přípojky 855

Měřidla 1 210

Faktura 2 472

Smlouvy 8 392

Služby 465

Počet poruch na kanalizační síti:

Rok ks

2015 106

2016 120

2017 250

2018 346

2019 161

Počet poruch na vodovodní síti:

Rok ks

2015 271

2016 295

2017 390

2018 345

2019 370



 Naše služby  —  Výroční zpráva 2019 23

Snažíme se našim zákazníkům nabízet moderní služby 

a komfortní způsob komunikace. Stále více zákazníků 

využívá jako smluvní komunikační prostředek email, službu 

odesíláním faktur emailem si zaregistrovalo již 11 859 

zákazníků. Počet dní mezi provedeným odečtem vody 

na odběrném místě a doručením faktury se tak zkrátil na 4 dny. 

Fakturu doručenou emailem je možné obratem uhradit 

za pomoci převyplněného platebního příkazu přímo 

přes vybranou banku, v současné době spolupracujeme 

s bankami Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., 

Raiffeisen Bank a.s., mBank S. A., Era a Československá 

obchodní banka, a.s. Předjednána je spolupráce s FIO bankou 

a UniCredit Bank. Pomocí platebního tlačítka lze fakturu 

uhradit kartou Visa či Mastercard.

Další z nabízených možností je úhrada faktury na terminálu 

Sazky, službu poskytuje více než 5 800 prodejních míst 

SAZKA a téměř polovina z nich má otevřeno denně i po 18.00 

hodině a o víkendu. Oblíbenou zůstává služba České pošty 

SIPO, prostřednictvím této služby jsme obdrželi v tomto roce  

39% ze všech úhrad za vyúčtování spotřeby a platby předem 

(zálohy).

Možnost platby on-line přes zákaznický portál či mobilní 

aplikaci je ve vodárenském oboru zcela nadstandardní.

Internetový zákaznický portál a mobilní aplikaci Moje voda 

nabízí naše společnost od roku 2017. Na portálu či aplikaci 

mohou zákazníci vyřídit vybrané požadavky on-line, jako 

například změnu nastavení úhrad, smluvního vztahu, on-line 

platby za vodné a stočné nebo nahlášení stavu vodoměru 

k požadovanému dni fakturace. Dále mají zákazníci on-line 

přehled o fakturách a spotřebě vody včetně historie. Přes 

portál bylo vyřízeno 2 165 požadavků.

Jedním z hlavních informačních kanálů jsou webové stránky 

společnosti www.1scv.cz. 

Kromě základních informací o společnosti je zde možné 

nalézt podrobné údaje k přerušení dodávky vody. V sekci 

„havárie vody“ najdou zákazníci informace o místě havárie, 

o rozsahu a řešení havárie.

Zákaznická linka poskytuje zákazníkům telefonické 

informace týkající se provozování vodovodů a kanalizací 

včetně obchodních sdělení a patří k nejvíce využívaným 

informačním prostředkům. Kromě Bílé linky 840 111 322 

nabízíme možnost volání na mobilní číslo 601 275 275.

Počet došlých hovorů  8 981

Z toho na mobilní číslo    3 262

Jako každoročně je třeba vyzdvihnout úspěšnost služby 

SMS INFO, ke které se již zaregistrovalo celkem 12 902 našich 

zákazníků, což činí téměř 43% z celkového počtu našich 

smluvních zákazníků. Za rok 2019 jsme rozeslali 

7 490 informačních kampaní a celkově bylo odesláno 20 954 

sms zpráv, prostřednictvím kterých jsme zákazníky předem 

upozornili na události spojené především s haváriemi 

vody, plánovanými odstávkami během oprav a dalších 

významných událostí spojených s provozem vodovodů 

a kanalizací.

Služby pro zákazníky



Nové služby

Již v roce 2018 byl zahájen projekt Smart meteringu, 

jehož cílem je postupné osazení vodoměrů inteligentním 

měřením spotřeby, které umožní provozovateli na denní 

bázi monitorovat výši spotřeby, teplotu u vodoměru, možné 

odchylky ve spotřebě a mnoho dalšího. 

Během tohoto roku bylo osazeno několik stovek ks zařízení 

v rámci interního sledování vývoje spotřeby vody a nadále 

spolupracujeme v rámci skupiny Veolia na vývoji systému 

směrem k zákazníkovi tak, aby bylo možné koncovým 

zákazníkům nabídnout službu sledování spotřeby na svém 

odběrném místě ve webové a mobilní zákaznické aplikaci.
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Průzkum spokojenosti

Cílem každoročního průzkumu je zjistit například 

spokojenost zákazníků s úrovní poskytovaných služeb, s 

kvalitou dodávané vody a s poskytováním informací, či 

přístup zaměstnanců k zákazníkům. Výsledky průzkumu 

spokojenosti dokazují, že názory zákazníků jsou pro 

společnost velmi podstatné a  jejich podněty jsou dále 

zpracovávány. 

Z celkového počtu 400 dotazovaných projevilo celkovou 

spokojenost s úrovní služeb 96 procent zákazníků. Oproti 

minulému roku spokojenost se službami opět mírně vzrostla. 

Zejména se zvýšila znalost zákaznického portálu a aplikace a 

četnost návštěv zákaznického centra. I pro tento rok zůstává 

nejpreferovanějším informačním kanálem zákaznická linka 

a u bytových družstev internet. 94 procent dotázaných je 

spokojeno s kvalitou dodávané vody.

Právě tyto výsledky průzkumu nám pomáhají udržovat 

kvalitu poskytovaných služeb na stále vysoké úrovni a její 

případný registrovaný pokles  je okamžitě  zohledněn při 

dalším směřování zákaznické komunikace. V posledních 

letech jsme pravidelně registrovali nízké procento zákazníků, 

kteří nedokázali správně identifikovat svého dodavatele. 

Letošní výsledky dokazují, že se vyplatila snaha v oblasti 

zákaznické komunikace ve zvýšení povědomí regionální 

značky. Správný název provozovatele již uvádí 53 procent. 

Mezi dotazované skupiny patří individuální zákazníci, 

bytová družstva a firmy. Průzkumy spokojenosti  společnost  

zveřejňuje na svých webových stránkách. 

Průzkum společnost realizuje ve spolupráci s nezávislou 

externí agenturou IBRS - International Business and 

Research Services s.r.o. Samotný průzkum se uskutečnil v 

rámci celé skupiny Veolia. 
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velice spokojen/a 48 %

spíše spokojen/a 48 %

spíše nespokojen/a 3,7 %

zcela nespokojen/a 0,3 %

JAK JSTE SPOKOJEN/A S PROFESIONALITOU 
ZAMĚSTNANCŮ SVÉHO DODAVATELE PITNÉ 
VODY?

velice spokojen/a  56,5 %

spíše spokojen/a 39,2 %

spíše nespokojen/a 4 %

zcela nespokojen/a  0,3 %

JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN/A S ÚROVNÍ 
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VAŠEHO 
DODAVATELE PITNÉ VODY A PROVOZOVATELE 
KANALIZACE?
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ODPOVĚDNOST
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LIDSKÉ ZDROJE
Jedním ze základních kamenů firemní filosofie je 

odpovědnost. Odpovědnost vůči zákazníkům, vůči 

zaměstnancům, společenská odpovědnost a samozřejmě 

odpovědnost vůči životnímu prostředí. Odpovědné 

podnikání vyznává hodnoty, na kterých společnost staví: 

etika, dodržování norem ISO, bezpečnost práce.

Lidské zdroje -  loajální, motivovaní a vzdělaní zaměstnanci 

pomáhají rozvíjet společnost a udržet její dobré jméno. 

Společnost 1. SčV potvrdila i v roce 2019 stabilitu a jistotu 

stálého místa a mezd pro své zaměstnance. Od nich pak 

očekává  kvalitní pracovní výkony, zodpovědnost a loajalitu.

SOCIÁLNÍ OBLAST, 
KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
Vedení společnosti udržuje sociální dialog a spolupráci 

s odborovou organizací na velmi dobré úrovni. Kolektivní 

smlouva na rok 2019 byla tedy uzavřena a podepsána v 

prosinci 2018 se všemi dodatky, ve kterých je řešen mzdový 

systém, systém penzijního připojištění a čerpání sociálních 

nákladů. 

K motivaci zaměstnanců slouží kontrolingové nástroje 

a řada zaměstnaneckých benefitů ze sociálních nákladů. 

Mezi nejdůležitější patří příspěvek zaměstnavatele 

na penzijní  a životní pojištění, na které bylo v roce 2019 

vydáno 2, 04 milionu Kč.  Dalším významným benefitem je 

poskytování stravenek, kdy společnost zaplatila 

2,73 milionu Kč. Velice zajímavým a stále se zvyšujícím 

benefitem jsou tzv. „zaměstnanecké telefony pro 

zaměstnance a rodinné příslušníky“.  Poskytováním 

příspěvku na masáže, plavenky, cvičení a další sportovní 

činnosti se společnost snaží podpořit péči zaměstnanců 

o své zdraví. K tomu ještě přispívá možností očkování proti 

klíšťové encefalitidě, žloutence a chřipce. V roce 2019 jsme 

rozšířili možnost očkování o spalničky, aby, 

v případě epidemie, zůstal zajištěn základní provoz na všech 

střediskách. Vítaným benefitem je také příspěvek na dětskou 

rekreaci a dětské akce. Společnost zároveň umožňuje 

zaměstnancům investovat do zaměstnaneckých akcií 

s příspěvkem zaměstnavatele.  Další zajímavou možností 

jsou bezúročné návratné půjčky pro zaměstnance na bytové 

účely, vybavení, rekonstrukci bytu, rodinného domu, které 

jsou poskytovány ze zůstatku sociálního fondu.

POČET ZAMĚSTNANCŮ 
V JEDNOTLIVÝCH LETECH

2016     202

2017     204

2018     205

2019     195
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Vzdělávání 
zaměstnanců
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří k důležitým úkolům 

v oblasti lidských zdrojů. Systematický přístup 

ke vzdělávání přináší řadu výhod, zvyšuje motivaci 

a stabilitu zaměstnanců. Probíhají školení periodická – 

povinná ze zákona, semináře k prohloubení znalostí zákonů 

nebo k získání nových informací při jejich změnách. 

Na vzdělávání a rozvoj bylo v roce 2019 vynaloženo 

981 tisíc Kč.

Ke školení je využíván také e-learningový portál Institutu 

environmentálních služeb Praha, který umožňuje získat 

nové znalosti a dozvědět se zásady protikorupčního chování, 

Compliance programu a dalších bezpečnostních povinností 

zaměstnanců. Na intranetu je zřízena schránka pro podávání  

podnětů a oznámení zaměstnanců.

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 
DLE DÉLKY ZAMĚSTNÁNÍ

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE 
DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 
DLE VĚKU 

5 let a méně    61

6-10 let     44

11-20 let     51

více než 20     39

VŠ     15

ÚS     89

vyučení     89

základní     2

do 29 let     10

30 -39 let     28

40 -49 let     63

50 -59 let      60

60 a více     34

Struktura zaměstnanosti 

K 31. 12. 2019 společnost evidovala 195 zaměstnanců, 

z toho 64 žen (33 %) a 131 mužů (67%). Ve společnosti bylo 

v tomto roce zaměstnáno 8 zaměstnanců se zdravotním 

postižením (4%).

Během roku vystoupilo 25 zaměstnanců a nově nastoupilo 

15 zaměstnanců. Důvodem ukončení pracovního poměru byl 

převážně odchod zaměstnaných starobních důchodců.

Přehled stavu zaměstnanců v posledních pěti letech, věková 

struktura zaměstnanců a struktura zaměstnanců 

dle dosaženého vzdělání je znázorněna v následujících 

grafech.
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Interní komunikace  
Nejvyužívanějším a hlavním zdrojem informací 

ve společnosti je intranet, kde  jsou umístěny všechny 

zásadní dokumenty společnosti - směrnice, nařízení, 

kolektivní smlouvy atd.  Zaměstnanci, kteří nemají přístup 

k PC jsou informování svými nadřízenými na pracovních 

poradách.

Každoročně mají všichni zaměstnanci možnost zúčastnit se 

výroční konferenci odborové organizace, kde jsou seznámeni 

vedením společnosti s dosaženými výsledky a zároveň 

s úkoly a cíli následujícího roku. 

O aktuálním dění jak ve společnosti, tak v celé skupině 

Veolia, se zaměstnanci dozví prostřednictvím časopisu 

Naše Veolia, elektronickým listem „La lettre“ a různými 

informačními plakáty.

BOZP
Společnost 1. SčV je odpovědným zaměstnavatelem, 

který se stará o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. 

Vstupní, preventivní a výstupní lékařské prohlídky jsou 

prováděny u smluvních lékařů, zvýšená péče je věnována 

očkování zaměstnanců a to zejména v rizikových oblastech. 

Nemocnost ve společnosti je dlouhodobě na nízké úrovni, 

ale v roce 2019 se zvedla na 3,5 % a to z důvodu několika 

dlouhodobých pracovních neschopností. 

Školení v oblasti BOZP a PO probíhá na všech úrovních a jsou 

do něj zahrnuti všichni zaměstnanci. Pravidelné seznamování 

s předpisy, bezpečnostními a technologickými postupy zvyšuje 

znalosti BOZP a snižuje rizika práce. Rozsah je dán zařazením, 

náročností vykonávané práce a obsluhou speciálních zařízení. 

Vzdělávání je rozděleno na školení v oblasti BOZP, kterým 

procházejí všichni pracovníci a odborná školení (profesionální 

řidiči, elektro, chlorovací zařízení, obsluha tlakových nádob, 

práce ve výšce, hloubce, obsluha zdvihacích zařízení a další).

V roce 2019 došlo k jednomu pracovnímu úrazu, který se 

zpočátku projevoval jako lehčí, trval 136 pracovních dnů, ale 

bohužel z důvodu infekce pokračuje i v roce následujícím.

Během roku probíhaly kontroly dodržování bezpečnosti 

práce příslušnými vedoucími pracovníky a vedením 

společnosti v souladu s vnitřní legislativou. Jednou ročně 

je provedena prověrka dodržování BOZP téměř na všech 

objektech a pracovištích, které se účastní předseda odborů 

spolu s bezpečnostním technikem firmy Seva Controls s.r.o., 

vykonávající pro naši společnost veškeré povinné činnosti 

v oblasti BOZP a PO. Po této prověrce jsou vyhodnoceny závady 

a neshody, jejichž odstranění je následně kontrolováno. 

Dále evidujeme skoronehody, vyhodnocujeme jejich vznik 

a příčiny jsou odstraněny. Všem zaměstnancům je informace 

o skoronehodách odeslána na email, aby se mohli vyvarovat 

uvedených příčin.
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OSVĚTOVÉ A VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY

Společnost s environmentálním zaměřením - tak se 

prezentuje 1. SčV a snaží se toto myšlení podpořit  již u mladé 

generace. Pravidelné vzdělávací programy pro studenty 

formou exkurze na úpravnách pitných vod a čistírnách 

odpadních vod jsou toho důkazem.  Zájemci tak mají možnost 

seznámit se, prostřednictvím našich odborných zaměstnanců 

s procesy úpravy pitné vody či s procesy čištění vody odpadní. 

Exkurze probíhají především na úpravnách pitných vod 

Kozičín a Hvězdička a na čistírnách odpadních vod v Příbrami, 

Sedlčanech, Říčanech a v Českém Brodě. Tyto objekty jsou 

také přístupné široké  veřejnosti při příležitosti dne otevřených 

dveří v rámci  Světového dne vody.

PODPORA KULTURNÍCH AKCÍ

Snažíme se vnímat potřeby regionu a v rámci svých 

možností pomáhat, kde je potřeba. 

Podpora probíhá formou poskytnutí finanční pomoci 

například na akce Sukovy Sedlčany, Běh města Příbrami, 

Příbram Hanuše Jelínka, či dětské sportovní dny.      

Zároveň pomáháme prostřednictvím vodního baru 

zajišťovat na akcích zdarma pitný režim, čímž podporujeme 

pití kohoutkové vody. Tradičně je to Běh města Příbrami 

nebo Říčanská koloběžková Grand Prix. Napomáháme tak 

i k omezení produkce plastových lahví. Cisterny s pitnou 

vodou nechybí ani při dalších sportovních  akcích v rámci 

provozovaného regionu. 

MINIGRANTY

Již podvanácté poskytla společnost 1. SčV svým 

zaměstnancům možnost účastnit se projektu MiNiGRANTY 

a  získat tak  finanční podporu na veřejně prospěšný projekt,  

který realizuje ve svém volném čase. 

Tento program probíhá pod záštitou Nadačního fondu 

Veolia  a jeho cílem je získat finanční  podporu pro veřejně 

prospěšný projekt, na jehož realizaci se zaměstnanec podílí 

ve svém volném čase. Zaměstnanec může žádat maximálně 

o 50 tisíc korun.

V letošním roce uspělo za 1. SčV celkem sedm žadatelů 

a bylo mezi ně rozděleno 225 tis. Kč. Oblasti, pro které 

zaměstnanci pomoc žádají, jsou velmi různorodé. 

Jedná se o volnočasové aktivity dětí a mládeže, pomoc 

handicapovaným, či podpora biodiverzity a ochrana 

životního prostředí.

Finanční příspěvek získal například projekt na podporu 

chovu Českého čmeláka, který byl vysazen v obci Bohutín, 

nové vybavení si pořídili mladí členové rybářského kroužku 

v Sedlčanech, Minigranty pomohou i dvěma rodinám 

s dětmi postiženými mozkovou obrnou.   

Sociální odpovědnost



FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ

Firemní dobrovolnictví je jedním z projevů sociální 

odpovědnosti společnosti a kromě přínosu dotčené 

organizaci napomáhá i k upevnění vztahů na pracovišti. 

Již počtvrté se zaměstnanci 1. SčV sešli s klienty 

pečovatelského domova v Pečičkách.

Vedení domova připravilo pro své klienty tradiční sportovní 

dopoledne a protože většina vyžaduje asistenci, byli to právě 

dobrovolníci 1.SčV, kteří tuto pomoc zajišťovali. Nebyla to 

jediná aktivita, kterou domovu poskytli, po vyhlášení výsledků 

a předání cen, pomáhali s úklidem venkovního areálu, např. 

sečením trávy, úpravou skalky, či opravou zábradlí.

Každá návštěva v sociálním zařízení nám dodává pocit 

odpovědnosti k prostředí, ve kterém někteří spoluobčané 

žijí, ale i celkově k osudu potřebným.

Voda pro Afriku
Jubilejní 10. ročník projektu Voda pro Afriku, který organizuje 

Nadační fond Veolia spolu se skupinou Veolia, skončil 

s rekordním výsledkem 924 211 korun. Jedná se o výtěžek 

benefičního prodeje křišťálových karaf a dalších dárkových 

předmětů, který Nadační fond Veolia zdvojnásobil. Za deset 

ročníků projektu Voda pro Afriku poskytl Nadační fond 

Veolia  6,5 milionu korun na opravy a budování vodních 

zdrojů na etiopském venkově. 

Nadační fond
Programem Stále s úsměvem - Aktivně po celý život se 

Nadační fond Veolia hlásí k přístupu pozitivního aktivního 

stárnutí, mezigeneračního soužití v komunitě. Pomáhá 

vytvářet podmínky pro život seniorů v jejich domácím 

prostředí a podporuje nové přístupy k tématu stárnutí. Chce 

přispívat k obohacení a k posílení kvality života seniorů 

v místech, kde jsou realizovány jím podpořené projekty 

a spoluvytvářet projekty “dobré praxe”, zejména v místech 

působení skupiny Veolia.

Program je realizován od roku 2015, ve svém pátém ročníku 

NF Veolia přispěl, obdobně jako v předcházejícím roce,  

na realizaci 2 projektů v regionu 1. SčV.

Oblastní nemocnice Příbram získala 50 000 Kč na projekt 

Relaxační zóna pro pacienty, jejich blízké, seniory a další 

veřejnost v areálu 1, kde je soustředěna  akutní zdravotní 

péče s cílem poskytnout veřejně dostupný prostor 

pro aktivní i pasivní formu odpočinku. O rok dříve byla 

s podporou NF Veolia  vybudována obdobná relaxační zóna 

v areálu 2, který je zaměřen na zdravotní péči následnou. 

Vybudováním relaxačních zón řeší nemocnice absenci 

veřejně dostupných míst, kde si mohou v příjemném 

prostředí aktivně nebo pasivně odpočinout pacienti 

nemocnice, jejich blízcí, senioři a další veřejnost. 

Spolek FIT SENIOR Příbram sdružuje řadu aktivních 

příbramských seniorů. Osm let pro ně organizuje různé 

aktivity. Nabízí jim možnosti, jak kvalitně a aktivně prožít 

seniorská léta. Věří, že pohyb je nejúčinnějším lékem 

na stárnutí. Všechny aktivity jsou seniorům uzpůsobené, 

bezpečné a finančně dostupné, umožňují setkávání 

vrstevníků a budování nových sociálních kontaktů. Finanční 

podpora NF Veolia ve výši 50 000 Kč byla určena na další 

podporu dlouhodobého projektu Rozhýbeme příbramské 

seniory, převážně na rozšíření lekcí cvičení, na kurz keramiky 

a také na opětovnou účast na Sportovních hrách seniorů 

České republiky v Praze na jaře 2020. 
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PŘÍBRAM, MNÍŠEK POD BRDY

Z významných akcí na příbramsku lze zmínit provedení 

modernizace automatické tlakové stanice (ATS), pitné 

vody pro osaku Žežice a to z důvodu jejích častých poruch 

a výpadků. Cílem modernizace bylo zlepšení tlakových 

poměrů v osadě Žežice.

V osadě Orlov došlo ke  zkapacitnění vodovodního řadu, 

pro rozvojové lokality, v návaznosti na projektované 

vybudování nové ATS Orlov a rekonstrukci přivaděče včetně 

ATS Kozičín.

Na Svaté Hoře v oblasti Toufarovy louky vyměnili 

vodohospodáři stávající historickou splaškovou kanalizaci, 

která již byla v havarijním stavu. 

V křižovatce ulic Balbínova a Na Leštině proběhla komplexní 

rekonstrukce vodohospodářské liniové infrastruktury, 

a to z důvodu plánovaného zkapacitnění infrastruktury 

pro možnost napojení rozvojových lokalit v Příbrami II, IX 

 a obci Dubno. Výměnu havarijního stavu jednotné splaškové 

kanalizace uskutečnili vodohospodáři v ulicích Legionářů, 

Generála Kholla a v ulici Kladenská.

V Mníšku pod Brdy v ul. Čisovická provedli rekonstrukci 

dosluhujícího vodovodního řadu a přípojek s cílem snížení 

počtu poruch v této oblasti. V ulici V Lipkách vyměnili 

tlaková čerpadla za výkonnější a modernější 

z důvodu potřeby zvýšení tlaku ve vodovodním potrubí 

v návaznosti s napojením nových rozvojových lokalit.

SEDLČANY

V roce 2019 v Sedlčanech došlo ve spolupráci s IZS k výměně 

tří kusů podzemních hydrantů za hydranty nadzemní 

z důvodu snazšího přístupu k požární vodě. Hydranty byly 

vyměněny na Náměstí TGM, náměstí Komenského a v ulici 

Havlíčkova.

V ulicích Žižkova a Růžová vodohospodáři zrekonstruovali 

vodovodní řady včetně přípojek. Na starém vodojemu 

provedli modernizaci armaturní komory, v ulici Církvičská 

a Růžová došlo k výměně šoupat a následné likvidaci 

nebezpečných vodovodních šachet.

Na čistírně odpadních vod v Sedlčanech proběhla  instalace 

nového kamerového systému a z důvodu hygienizace kalů 

a dostatečné produkce bioplynu i rekonstrukce kotelny

na tuhá paliva. 

V obci Petrovice ve spolupráci s dobrovolnými hasiči 

vyměnili vodohospodáři nefunkční požární  hydranty včetně 

uzavíracích šoupat.

ČELÁKOVICE

Obdobně jako v předchozích letech proběhlo i letos několik 

dalších etap výměn sekčních šoupatových uzlů 

na vodovodní síti města. Podařilo se zrealizovat tolik 

potřebnou rekonstrukci vodovodů a kanalizací, včetně 

veřejných částí přípojek v ulici S.K.Neumanna a Bratří Čapků. 

Na ČOV Čelákovice úspěšně proběhla II. etapa intenzifikace, 

spočívající ve zhotovení strojního zahuštění kalu. Spolu 

s ní souběžně proběhl stavebně-technický průzkum sloužící 

jako podklad projektu obnovy dosazovacích nádrží a dalších 

strojních částí na ČOV.

V závěru roku vodohospodáři zahájili rekonstrukci 

havarijního stavu čerpací stanice odpadních vod Jiřina 

včetně přilehlé kanalizace a dotčených inženýrských sítí.
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ŘÍČANY, JESENICE

Ve spolupráci s vodohospodáři zahájilo město rozsáhlou 

intenzifikaci ČOV Říčany, která probíhá za jejího plného 

provozu. Současně vodohospodáři provedli sanaci klíčové 

části páteřní stoky “A” a dokončili výstavbu vodovodního 

přivaděče DN 200 a dostavbu místních vodovodních řadů 

s přípojkami včetně nové ATS s náhradním dieselovým 

zdrojem elektrické energie.

Nejvýznamnějším opatřením v obci Jesenice u Prahy se 

stalo zahájení intenzifikace ČOV Osnice, jež je tak další 

v řadě intenzifikovaných čistíren v rámci této provozní 

oblasti, bezprostředně po dokončení rekonstrukce ČOV 

Ohrobec a ČOV Herink, kde skončil zkušební provoz. Dále 

vodohospodáři zrealizovali prodloužení výtlačného řadu 

kanalizace u základní školy v Jesenici u Prahy, čímž propojili 

výtlačná potrubí ze dvou přečerpávacích stanic odpadních 

vod a části tlakové kanalizace do jednoho sdruženého 

potrubí ústícího přímo do areálu ČOV Jesenice. Původní 

technicky nevhodné řešení dlouhodobě trápilo občany 

a školáky nepříjemným zápachem. Během výstavby nového 

výtlaku vybudovali zároveň novou uklidňovací šachtu 

v areálu ČOV, ve které bude realizováno další dezodorizační 

opatření, a to v rámci plánované intenzifikace ČOV. V obci 

Zlatníky-Hodkovice v ulicích Inovační a Technologická 

vystavěli nové vodovodní a kanalizační řady. 

ČESKÝ BROD

V průběhu roku se podařilo zrealizovat rozšíření vodovodní 

sítě města Český Brod a dílčí rekonstrukce vodovodů 

a kanalizací v ulicích Moravská, Tuchorazská a Pod Velkým 

vrchem.

Město ve spolupráci s vodohospodáři připravovalo 

projekty na stěžejní budoucí akce zahrnující neodkladnou 

rekonstrukci VDJ Český Brod s výstavbou nové komory, 

připojení nových vodních zdrojů NV 1 a NV 2 do vodovodní 

sítě města, nezbytnou intenzifikaci ČOV Český Brod 

a rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulicích Žižkova 

a Tuchorazská.

V Obci Tuchoraz dokončili zástupci obce ve spolupráci 

s vodohospodáři projekt na doplnění technologie 

pro snížení obsahu chloridů ve vyrobené pitné vodě 

na úpravně vody. Vodohospodáři provedli výměnu části 

zásobního vodovodního výtlačného řadu. 

OBLAST INFORMATIKY 

Důležitým krokem v tomto roce bylo zejména posílení 

páteřní infrastrukturní sítě. V rámci areálu společnosti došlo 

k rozšíření fyzické kapacity datových okruhů a zdvojení 

páteřních komunikačních prvků pro zajištění provozu 

v případě výpadku datových komponent. Podle plánu došlo 

k převodu systému vizualizace vodárenského dispečinku 

z fyzického prostředí do virtualizovaného, což vedlo 

ke zvýšení  akční dostupnosti dohledových služeb v případě 

havárií hardwaru. V oblasti zabezpečení byly aplikovány 

nové formy ochrany dat společnosti.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V oblasti odpadového hospodářství klade společnost 

dlouhodobě důraz na řádné nakládání s odpady a to nejen 

jako jejich producent, ale i jako jejich zpracovatel. Za tím 

účelem má s odběrateli produkovaných odpadů uzavřeny 

smlouvy, které garantují zákonné nakládání s odpady 

i po jejich převzetí oprávněnou osobou. Stejně kvalitně jsou 

ošetřeny rovněž vztahy s dodavateli odpadů přejímaných 

společností 1.SčV k dalšímu zpracování.

Pro maximální zajištění souladu uplatňovaných postupů se 

zákonnými a dalšími požadavky, svěřila společnost odborný 

dohled nad problematikou odpadového hospodářství 

odborným externím společnostem. Díky tomu se daří 

neustále zlepšovat úroveň odpadového hospodářství 

společnosti.

Množství vyprodukovaných odpadů v tomto roce činilo 

cca 16 185 t odpadu. Produkce odpadu oproti předchozímu 

roku  tak klesla přibližně o 150 t.

Množství společností přijatých odpadů od dodavatelů činilo 

cca  5 750 t.

Nejvýznamnější podíl produkovaných odpadů stále tvoří 

technologické odpady z ČOV (98,6%). Na odpady z ostatních 

činností 1. SčV (opravy, údržba, administrativa, laboratoře 

apod.) připadají pouhá 1,4% z celkového množství. Podíl 

stavebních odpadů meziročně nepatrně vzrostl (0,03 %) 

v důsledku mírného zvýšení stavební činnosti. 

Svou roli v hospodárném nakládání s odpady hraje také 

jejich třídění a recyklace. V roce 2019 se nám podařilo 

vytřídit 2,87 t separovaných složek (papír, plasty, sklo) 

z komunálního odpadu. Podíl nebezpečných odpadů je v naší 

společnosti dlouhodobě zanedbatelný (0,005 % z celkové 

produkce) a tvoří jej pouze vyřazené chemikálie z laboratoře 

a spotřební laboratorní materiál pro mikrobiologické analýzy 

z prováděných laboratorních stanovení, déle pak obaly 

od chemických látek a přípravků, sorpční materiály nebo 

použité oleje apod.

CERTIFIKACE ISO 2019

Od roku 2008 má společnost 1. SčV celoplošně zaveden 

a rovněž certifikován jednotný systém řízení pro oblast 

managementu kvality, ochrany životního prostředí 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem k tomu, 

že činnost 1. SčV je úzce spjata s životním prostředím 

a odpovědným přístupem k environmentálním otázkám, 

společnost v průběhu roku 2016 implementovala 

a certifikovala nový systém pro oblast hospodaření 

s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012, čímž rozšířila stávající 

integrovaný systém řízení o management dle této normy.

V listopadu 2019 proběhl ve společnosti recertifikační 

audit (pro management hospodaření s energií dle ČSN 

EN ISO 50001:2012) a současně druhý dozorový audit 

(pro management kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, 

systému environmentálního managementu dle ČSN EN 

ISO 14001:2016 a systému BOZP dle OHSAS 18001:2008). 

Požadavky těchto norem byly kontrolovány v rámci celé 

organizační struktury společnosti, včetně všech šesti 

provozních oblastí, tj. Příbram, Sedlčany, Říčany, Jesenice, 

Český Brod a Čelákovice. Audity, obdobně jako v loňském 

roce, skončily skvělým výsledkem. Čtyřčlenný tým externích 

auditorů v průběhu provádění třídenního auditu neshledal 

žádné neshody ani nedostatky. Dosažený výsledek tak 

potvrdil neustálé zlepšování systému integrovaného řízení, 

který je organickou součástí společnosti a slouží jako nástroj 

pro plnění všech požadavků v oblasti jakosti, životního 

prostředí, hospodaření s energií a bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci. 

I nadále bude společnost 1. SčV usilovat o efektivní řízení 

zavedených systémů, což se prostřednictvím optimálního 

fungování celé společnosti i zlepšením komfortu našich 

zaměstnanců následně projeví ve zkvalitnění služeb 

zákazníkům. 
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Činnost dozorčí rady v roce 2019 vycházela z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a platných stanov 

společnosti a byla zaměřena na kontrolu výkonu působnosti představenstva a uskutečňování její podnikatelské činnosti.

Z důvodu uplynutí termínu funkčního období v dozorčí radě Ing. Slezákovi a p. Beranovi, byli rozhodnutím Veolia Voda S.A., jako 

jediného akcionáře 1. SčV, a.s. ze dne 30. 9. 2019 jmenováni členy dozorčí rady opakovaně Ing. Petr Slezák a  nově pan David 

Jelínek. Na nejbližším jednání dozorčí rady dne 17. 12. 2019 byl opětovně zvolen jejím předsedou Ing. Petr Slezák. 

Dozorčí rada pracovala v tomto složení:

Ing. Petr Slezák  předseda dozorčí rady

Ing. Pavel Nekl  člen dozorčí rady

František Beran  člen dozorčí rady  členství ukončeno k 30. 9. 2019

David Jelínek  člen dozorčí rady  ustanoven členem k 1. 10. 2019 

Veškerých zasedání dozorčí rady se účastnil generální a finanční ředitel společnosti Ing. Ivan Eis, který pravidelně informoval 

o dění ve společnosti, předkládal zprávy k hodnocení finanční situace a mzdové politiky. 

Dozorčí rada nemá k činnosti managementu a představenstva společnosti žádných připomínek a jejich působení hodnotí 

vzhledem k předloženým výsledkům velmi kladně.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2019 předloženou představenstvem společnosti, a ztotožnila s návrhem 

zprávy auditora KPMG Česká republika Audit, s. r. o.  se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, ze kterého vyplývá, že účetní 

závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 1. SčV, a.s., k 31. prosinci 2019 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada dále přezkoumala předložený návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti a konstatovala, že tento návrh je 

v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. 

Dozorčí rada v souladu se zákonnými ustanoveními přezkoumala rovněž Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Dozorčí rada konstatuje, že k roční závěrce nemá připomínky a souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení zisku za rok 2019 

a doporučuje valné hromadě přijmout a schválit účetní závěrku a návrh rozdělení zisku za rok 2019 v předloženém znění.

V Příbrami dne 14. května 2020

Ing. Petr Slezák

předseda dozorčí rady 1. SčV, a.s.
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI

Hlavní činností společnosti je provozování vodovodů 

a kanalizací, zejména zajištění dodávek kvalitní pitné 

vody a její následné odkanalizování a čištění. V průběhu 

hodnoceného roku nedošlo k zásadním změnám, které by 

negativním způsobem ovlivňovaly tyto výkony a společnost 

tak splnila veškeré závazky  z těchto činností vyplývající. 

Veškeré výsledky jsou v souladu s aktualizovaným plánem 

pro hodnocený rok 2019. 

Jejich dosažení však ovlivňovaly některé mimořádné 

skutečnosti, zejména vlivy nepříznivých klimatických 

podmínek nebo neočekávané mimořádné situace. Jednalo se 

zejména o neobvyklé množství havarijních stavů 

v některých níže položených a rovinatých  lokalitách 

v letním a podzimním období roku, kdy v půdě, vlivem 

vysychání, dochází k značnému pnutí potrubí. Vyšší počet 

havárií znamená nárůst nákladů a negativně tak ovlivňuje 

hospodářský výsledek společnosti.

Nezanedbatelný vliv měl také narůstající objem provozních 

oprav na sítích a objektech provozovaných lokalit, což souvisí 

zejména se stárnutím vodohospodářského majetku.

Naopak pozitivním vlivem byl nárůst fakturovaného objemu 

vody pitné i odpadní díky velmi teplému letnímu období 

roku 2019. Tento mimořádně teplý průběh léta projevující 

se značným suchem měl velký vliv na snížení hladin vodních 

zdrojů, ale i přesto se nám podařilo zachovat plynulost 

dodávek pitné vody. 

V oblasti provozování byl tento rok posledním rokem 

provozní smlouvy s obcí Dolní Břežany, kde došlo ke změně 

způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury. 

Ostatní lokality  zůstávají beze změny.

V oblasti stavomontážních činností došlo k poměrně 

významnému přeplnění dosaženého obratu ze stavebně 

montážních prací, avšak u některých zakázek při nižší marži, 

než bylo plánováno. 

V oblasti zákaznických služeb zůstala zachována činnost 

všech zákaznických center a kontaktních míst, díky čemuž  

společnost může i nadále poskytovat zákazníkům veškerý 

komfort při řešení kompletních vodohospodářských služeb 

ve snadno dosažitelné vzdálenosti od bydliště. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zajišťována, plněna 

a dodržována na všech úsecích na velmi dobré úrovni 

a společnost registruje pouze jeden pracovní úraz. 

Společnost prošla jak dozorovým, tak recertifikačním 

auditem implementovaných systémů řízení  s výborným 

výsledkem, jelikož nebyla shledána ani jedna neshoda 

či nedostatek.  

Hospodaření společnosti je kontinuálně vyhodnocováno 

na poradách vedení a výsledky jsou pravidelně předkládány 

představenstvu společnosti a dozorčí radě.  Hospodářská 

a finanční situace je stabilní a nevykazuje žádné negativní 

jevy. Veškeré podrobné informace o komplexním 

hospodaření jsou obsaženy ve výroční zprávě.



40 Finanční část  —  Výroční zpráva 2019 

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
SPOLEČNOSTI

Každoročním  cílem společnosti je naplnění očekávaných 

plánovaných výsledků. Zásadní vliv na naplnění těchto 

výsledků má regulatorní úprava v oblasti uplatnitelného 

zisku platná již od roku 2018, která předpokládá uzavření 

písemných dohod s vlastníky infrastrukturního  majetku 

o možnosti využití hodnoty jejich majetku k tvorbě smluvně 

definovaného zisku. 

Negativní dopad do rozpočtu může představovat ztráta 

provozování lokality Dolní Břežany, kde uplynula doba 

trvání koncesní smlouvy a obec se rozhodla využít způsobu 

provozování prostřednictvím vlastní organizace. Tento trend 

lze, bohužel, sledovat i v některých dalších lokalitách. 

Pro společnost je tudíž velmi důležitá účast v koncesních 

a výběrových řízeních s cílem získání nových lokalit 

a rozšíření nabídek servisních služeb dalším subjektům.

Pro zachování pozitivních výsledků hospodaření je, jako 

každoročně, důležité realizovat v čím dál větší míře 

dostatečný objem ostatních činností, zejména stavebně 

montážních prací.

I nadále je kladen důraz na dodržování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, především řádnou prevencí 

spočívající v pravidelných školeních zaměstnanců 

a následných kontrol dodržování předpisů. Jedině tak lze 

dosáhnout minimálního počtu pracovních úrazů.

Celkový úspěšný vývoj společnosti a udržení její 

konkurenceschopné pozice na trhu je možné zejména díky 

zvyšování efektivity nastavených procesů uvnitř společnosti 

a dodržování politiky společensky odpovědné firmy.

Očekávání, která Společnost měla začátkem roku 2020, se 

v době sestavení této výroční zprávy mění díky omezením 

v důsledku epidemie COVID-19.
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ZPRÁVA
AUDITORA
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KONTAKTY

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Tel.: 318 622 631

Fax: 318 633 070

Zákaznická l inka: 840 111 322, 601 275 275

E-mail: info@1scv.cz

Internet: www.1scv.cz

Výroční zpráva sestavena 14. května 2020.


