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Klíčové údaje

Obrat společnosti: 408 mil. Kč                                 

Hospodářský výsledek: 20 505 tis. Kč (po zdanění)  

Množství vyrobené vody: 3 400 tis. m3      

Množství vyčištěné odpadní vody: 10 329 tis. m3 

Ztráty vody: 19,5 %    

Počet zaměstnanců: 198

K datu sestavení výroční zprávy nejsou společnosti známy 
žádné významné následné události, které by ovlivnily 
výroční zprávu 2013.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



Editorial generálního
ředitele

Vážení obchodní partneři, 

dovolte mi předložit Vám výroční 
zprávu společnosti 1. SčV, a.s., ve které 
najdete nejdůležitější informace o vý-
sledcích hospodaření a aktivitách naší 
společnosti za uplynulé období.

Společnost 1. SčV, a.s., v roce 2013 
procházela, po poměrně význam-
ných změnách v letech předchozích, 
obdobím určité stabilizace, ve kterém 
došlo ke zjednodušení a ukotvení nové 
organizační struktury společnosti a 
všech nově nastavených procesů. Stále 
větší význam, z hlediska dosaženého 
hospodářského výsledku společnosti, 
představují stavebně montážní činnos-
ti a ostatní služby. 

Průběh roku 2013 lze ve srovnání 
s rokem předcházejícím charakterizo-
vat jako převážně klimaticky klidný. 
Jediným, avšak poměrně ekonomic-
ky značně náročným, negativním 
faktorem v oblasti klimatických vlivů 
roku 2013 byly bezpochyby povodně. 
Vzhledem k tomu, že naše společnost 
neprovozuje žádnou lokalitu 
v blízkosti velkých říčních toků, byly 
škody na námi provozovaném majetku 
jen velmi malé ve srovnání s jinými 
lokalitami. Lze taktéž konstatovat, že 
díky moderním informačním technolo-
giím a včasným preventivním zásahům 
se navíc podařilo škody způsobené 
velkou vodou minimalizovat. V oblasti 
spotřeby vody pitné jsme zazname-
nali dvě rozdílné vývojové tendence. 
V oblastech s minimálním rozvojem 
průmyslu a nových lokalit pro bydlení 
(Příbramsko, Sedlčansko, Českobrod-
sko) dochází, jako již několik předchá-
zejících let, k dalšímu poklesu spotřeby 
pitné vody a tím i produkované 
vody odpadní. Tato skutečnost, 
vlivem fixních nákladů, bohužel, 
tlačí cenu pro vodné a stočné 

stále nahoru. V těchto oblastech se jedná o zcela zásadní důvod navýšení cen pro vod-
né a stočné pro následující období. Na druhé straně v oblastech s rozvojem průmys-
lových zón a lokalit pro bydlení (Praha-Západ, Praha-Východ) dochází k meziročnímu 
nárůstu spotřeby vody pitné resp. vody odpadní. V souvislosti s tím, tentokrát opačným 
vlivem fixních nákladů, dochází k vytvoření prostoru buďto pro snížení cen pro vodné a 
stočné nebo častěji k fixaci cen roku předcházejícího při současném navýšení nájemné-
ho ze strany měst a obcí. Tak u vlastníků infrastrukturního majetku dochází k navýšení 
tvořeného fondu budoucí obnovy tohoto majetku v dané lokalitě. Výslednicí obou těch-
to tendencí byl v roce 2013 mírný pokles celkové spotřeby pitné vody a tím dosažení 
nižšího než plánovaného obratu z vodného a stočného. Tento propad se nám však 
podařilo zcela eliminovat dosažením většího objemu ostatních činností, zejména sta-
vebně montážních prací. Byla tak opět potvrzena schopnost společnosti reagovat jak 
na předvídatelné, tak i na předem neočekávané stavy. Na tomto místě bych chtěl velmi 
poděkovat všem zaměstnancům společnosti za projevené úsilí při plnění zadaných cílů 
v roce 2013, kterého si nesmírně vážím. 

Do budoucích let je pro nás, i vzhledem k výše zmíněným skutečnostem, velmi důle-
žité uspět na trhu stavebně - montážních prací a ostatních služeb. V současné době, 
zejména vlivem značného zostření konkurence v rámci tohoto segmentu trhu, je to 
však velmi obtížné. Při vědomí tohoto faktu pak nelze dosažené hospodářské výsledky 
společnosti v této oblasti hodnotit jinak, než jako vynikající. Proto, abychom i v násle-
dujících letech na tomto poli uspěli, jsme připraveni i nadále pokračovat v optimalizaci 
všech vnitřních procesů společnosti.  

Mezi naše největší priority stále patří rozšiřování a zkvalitňování zákaznických služeb 
a dodržování nastavených zákaznických závazků. Spokojenost zákazníků s poskyto-
vanými službami zjišťujeme v pravidelném průzkumu, který nám ukazuje příležitosti 
pro další zlepšení a rozšíření portfolia našich služeb. O nových službách se dozvíte více 
uvnitř výroční zprávy. Cílem pro následující období je pro nás rozšiřování počtu zákazní-
ků, zejména v souvislosti s rozšířením portfolia nabízených služeb.

Tak jako každý rok proběhl ve společnosti dozorový audit všech tří systémů ISO - mana-
gementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Dosaže-
né výsledky potvrzují, že systém integrovaného řízení představuje ve společnosti plně 
funkční řídící nástroj. 

Nemohu opomenout ani naše další priority, kterými jsou bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci a ochrana životního prostředí, o čemž svědčí dodržování přijatého Ekologické-
ho kodexu a Kodexu bezpečnosti práce. 

Naší snahou do budoucnosti je i nadále poskytovat našim zákazníkům stále kvalitnější 
a širší služby a dosáhnout tak plánovaných výsledků hospodaření. To vše by nebylo 
možné bez odpovídajícího pracovního nasazení, úsilí a obětavosti celého týmu zaměst-
nanců, kteří tvoří tu největší hodnotu naší společnosti, a kterým bych rád touto cestou 
ještě jednou za dobře odvedenou práci v roce 2013 poděkoval. Současně děkuji za 
vynikající spolupráci a odpovědný přístup všem vlastníkům infrastrukturního majetku, 
všem obchodním partnerům a v neposlední řadě také členům představenstva a dozorčí 
rady společnosti. 

Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel 
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Organizační struktura
k 31. 12. 2013
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Představenstvo společnosti

Generání a finanční ředitel společnosti

Valná hromada

Úsek technického
ředitele

Útvar nákupu
a logistiky Útvar financí Útvar plánování, cen

a kontrolingu Personální útvar

Asistentka,
tisková mluvčí

Úsek provozního
ředitele

Zákaznický
útvar

  Nové logo společnosti
S cílem srozumitelněji prezentovat dodavatele vodárenských služeb v regionu, se 
1. SčV, a.s., rozhodla vytvořit nové logo. Dosud společnost používala logo svého 
akcionáře – společnosti Veolia Voda. 

K tomuto kroku 1. SčV, a.s.,  přistoupila na základě výsledků průzkumu spokojenos-
ti, ze kterého vyplynulo, že naši zákazníci mají jen malé povědomí o názvu svého 
dodavatele, který pro ně zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění a čištění vody 
odpadní. Nové logo by mělo přispět k účinnější prezentaci společnosti u svých 
odběratelů a správně je nasměrovat při řešení nejrůznějších dotazů a požadavků 
nebo hlášení poruch a havárií.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



Naše služby
Zajišťujeme pro své zákazníky
komplexní servis

PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI, 

INOVACE, 
ODPOVĚDNOST, 

SOLIDARITA
A VÝKONNOST

MANAGEMENT 
RIZIK  A NOVÁ 

OPATŘENÍ 
PRO SNÍŽENÍ 
VYBRANÝCH 

VÝZNAMNÝCH 
RIZIK

  Výroba a distribuce vody 
Společnost 1. SčV, a.s., je význam-
ným dodavatelem pitné vody 
ve Středočeském kraji. V roce 2013 
zajišťovala společnost výrobu 
a distribuci pitné vody pro celkem 
94 224 obyvatel v okresech Pří-
bram, Praha západ, Praha východ 
a Kolín. 

Většina dodávané pitné vody 
pochází z vlastních zdrojů provo-
zovaných společností, menší část 
je nakupována od jiných vodohos-
podářských firem. Největší objem 
převzaté pitné vody představuje 
voda odebíraná z vodárenské 
soustavy Želivka, která zásobuje 
obyvatele na Říčansku a Jesenicku. 
Část vyrobené pitné vody naopak 
1. SčV, a.s., dalším společnostem 
předává.

Velká část vyrobené pitné vody 
pochází z povrchových zdrojů. 
Pro skupinový vodovod Příbram je 
využívána voda z vodních nádrží 
nacházejících se v Brdech a čás-
tečně také voda čerpaná z Čerpací 
stanice Solenice na řece Vltavě. 
Vltavskou vodu využívá i menší 
úpravna vody v obci Zvírotice. Voda 
z potoka Mastník se upravuje v 
Úpravně vody Kosova Hora, která 
je nejvýznamnějším zdrojem pitné 
vody pro oblast Sedlčanska. 
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Počet zásobovaných obyvatel 94 224

Délka vodovodní sítě v km  (bez přípojek) 798

Počet vodovodních přípojek 22 395

Délka vodovodních přípojek v km 297

Počet čerpacích stanic 25

Počet vodojemů 36

Kapacita vodojemů tis. m3 32,3

Počet úpraven vod 14

Voda vyrobená v tis. m3 3 400

z toho v úpravnách povrchových vod  3 008

z toho v úpravnách podzemních vod 183

z toho v místech, kde probíhá pouze desinfekce 209

Počet fakturačních vodoměrů 21 306

Zdroje podzemní vody zaujímají na produkci vyrobené vody menší podíl 
a vedle větších měst Mníšek pod Brdy a Český Brod jsou využívány zejména 
k zásobování lokálních vodovodů v menších městech a obcích.

Pro úpravu vody z vlastních zdrojů na vodu pitnou využívá společnost řadu 
vodárenských procesů, mezi kterými můžeme nalézt jak klasické technologie 
jako je provzdušňování, koagulace, filtrace apod., tak speciální technologické 
postupy pro odstraňování pesticidních látek, arsenu, dusičnanů nebo dezin-
fekci vody UV zářením. Úprava vody probíhá v celkem čtrnácti úpravnách vody. 
Na dalších osmi místech pak probíhá pouze dezinfekce vody, jelikož na těchto 
místech již surová voda po chemické stránce plní přísná kvalitativní kritéria.

Mimo vlastní provozované lokality zajišťuje společnost 1. SčV, a.s., odbornou 
pomoc a spolupráci při výrobě a distribuci pitné vody  ve více než deseti dal-
ších obcích a osadách.
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  Hospodaření s vodou 
V roce 2013 došlo ke zvýšení efektivity hospodaření s vodou oproti roku 
minulému, kdy byla z důvodu silných mrazů na počátku roku zvýšená poru-
chovost vodovodní sítě. Měřítkem této efektivity je jednak objem ztrát vody 
a také jejich procentuální podíl na celkovém objemu vody k realizaci. Objem 
ztrát vody se oproti roku 2012 snížil o 138 tis. m3. 

1.SčV, a.s., se tak podařilo v průběhu roku ztráty postupně snižovat až na ko-
nečných 19,5 %. Na zlepšení úrovně hospodaření s vodou se podílí průzkum 
a diagnostika vodovodní sítě, rozšiřování vodárenského dispečinku a pravi-
delná údržba vodovodní sítě. V rámci systematického přístupu ke snižování 
ztrát vody bylo pracovníky společnosti prověřeno 513 km ze 798 km vodo-
vodní sítě, což představuje 64% provozované vodovodní sítě.

2009 2010 2011 2012 2013

Výroba celkem 3 977 3 850 3 690 3582 3 400

Voda předaná 315 326 301 292 287

Voda převzatá 2 381 2 253 2 338 2 467 2 346

Voda k realizaci průmyslová 801 543 623 632 592

Voda k realizaci 6 043 5 776 5 727 5 757 5 459

Voda fakturovaná 4 465 4 458 4 544 4 508 4 349

Voda nefakturovaná 1 578 1 318 1 183 1 248 1 110

Procento vody nefakturované 26,1 22,8 20,7 21,7 20,3

Ztráty vody 1 484 1 242 1 118 1 200 1 062

Procento ztrát vody 24,6 21,5 19,5 20,8 19,5

Graf poměru distribuované 
vody v roce 2013

voda vyrobená - vlastní zdroje
voda převzatá
voda průmyslová

54 %

37 %

9 %

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



  Kvalita pitné vody
Zajištění vyhovující kvality dodá-
vané pitné vody je pro společnost 
1. SčV, a.s., prvořadým úkolem. 
Intenzivní kontrola kvality pitné 
vody probíhá  v souladu s legisla-
tivními požadavky dle vypracova-
ných „Plánů kontroly jakosti pitné 
vody při její výrobě a distribuci“, 
z nichž dále vycházejí harmono-
gramy odběrů vzorků a jejich ana-
lýz. Kontrola kvality pitné vody je 
zaměřena  na celý proces výroby 
a distribuce pitné vody od zdrojů 
přes úpravu vody, vodojemy až po 
vodovodní kohoutky spotřebitelů. 
Vysoká odbornost a spolehlivost 
prováděné laboratorní kontroly 
je  garantována díky výhradnímu 
využití akreditovaných laboratoří 
(laboratoř 1. SčV, a.s., a Vodohos-
podářská laboratoř Říčany) a jejich 
subdodavatelů jak pro odběr, tak 
pro analýzy vzorků. 
Důležitost a význam, který je 
kvalitě vody ve společnosti 1. SčV, 
a.s., přikládán, dokazuje i vysoký 
počet odebraných a analyzova-
ných vzorků. Těch bylo v roce 2013 
odebráno  1 425 kusů. Celkový 
počet provedených analýz  v roce 
2013 činil  16  563. 
Přehled počtu odebraných vzorků, 
provedených analýz a podíl vyho-
vujících parametrů s rozdělením 
na jednotlivé kontrolované oblasti 
(úpravny vody a sítě) je uveden 
v následující tabulce.
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Celkový počet vzorků 
na mikrobiologické a 

biologické analýzy/ počet 
parametrů

Celkový počet 
vzorků na chemic-
ké analýzy/ počet 

parametrů

% vyhovujících 
parametrů

ÚV a zdroje 304 / 1670 339 / 5834 99,21

Distribuční síť 380 / 1932 402 / 7127 99,38

Oproti předchozímu roku tak došlo k dalšímu zlepšení kvality dodávané 
pitné vody a to i přes velmi nepříznivou klimatickou situaci – povodně. Díky 
včasně provedeným opatřením a odbornému technologickému řízení jed-
notlivých úpraven vod se zhoršená kvalita vody v některých vodních zdro-
jích zasažených povodněmi nijak negativně neodrazila na výsledné kvalitě 
dodávané pitné vody. 
V naprosté většině kontrolovaných vzorků potvrdily provedené analýzy plně 
vyhovující kvalitu dodávané vody a její soulad s Vyhl. MZd. č. 252/2004 Sb., 
v platném znění. Podíl nevyhovujících analýz byl ve vodovodní síti i na úprav-
nách vod nižší než 1 %, což je skvělý výsledek dokladující výbornou 
a stabilní kvalitu vyráběné a dodávané pitné vody.
V minimálním počtu zjištěných nevyhovujících analýz představují hlavní 
podíl zejména lokality s chronicky problematickou kvalitou vody ve vodních 
zdrojích bez dostačující technologie úpravy, případně v lokalitách zasaže-
ných špatným technickým stavem a korozí vodovodní sítě. Zbývající část 
pak tvoří zpravidla nevyhovující analýzy vzoků odebraných za mimořádných 
provozních stavů, poruch či havárií. 
Celkově se ale díky úzké spolupráci naší společnosti s vlastníky vodohospo-
dářské infrastruktury daří kvalitu dodávané pitné vody stále zlepšovat. Mezi 
významná opatření provedená pro zlepšení kvality pitné vody v roce 2013 
patří optimalizace využití jednotlivých vodních zdrojů pro město Český Brod, 
kterou se podařilo zajistit vyhovující koncentraci dusičnanů i uranu 
v dodávané vodě. Dále byla dokončena výstavba nového vodojemu v Říča-
nech, který díky svému objemu zabezpečí plynulé zásobování města pitnou 
vodou. Vodojem je řešen jako dvoukomorový a umožňuje tak pravidelné 
čištění akumulačních komor, které dříve bylo provozně problematické. 
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  Poruchy a havárie na vodovodní síti
Ve výskytu poruch a havárií na provozované vodovodní síti byl v roce 2013, 
oproti předchozím rokům, zaznamenán pokles a to z důvodu příznivějších 
klimatických podmínek. Pracovníci společnosti v loňském roce odstranili 
celkem 303 poruch a havárií na vodovodní síti, což je oproti roku 2012 o 38 
% méně.  Z tohoto celkového počtu bylo 152 poruch a havárií na hlavních 
řadech. Zbylých 76 poruch a havárií bylo detekováno a odstraněno na přípoj-
kách. 
Dlouhodobě nejčastějšími příčinami vzniku poruch nebo havárií na vodo-
vodních sítích jsou zejména koroze potrubí, dynamické namáhání a ne-
kvalitní materiál používaný v minulosti. Vzhledem k těmto příčinám patří 
mezi hlavní způsoby omezování počtu poruch a havárií především postupná 
výměna původních nevhodných materiálů za odolnější. Delší životnost nejen 
nových, ale především starších materiálů zajišťuje také optimalizace tlako-
vých poměrů v distribuční síti.

Tabulka poruch 
v letech 2008 – 2013

  Odvádění a čištění 
odpadních vod 
Stejně významnou roli jako v pří-
padě dodávky pitné vody zaujímá 
1. SčV, a.s., ve Středočeském kraji 
také v oblasti odvádění a čištění 
odpadních vod, kde tuto službu 
zajišťuje pro 80 382 obyvatel. 
Obdobně jako počet obyvatel záso-
bovaných pitnou vodou, je i počet 
obyvatel napojených na kanalizač-
ní síť stále zpřesňován. Společnost 
provozuje 32 komunálních čistíren 
odpadních vod (ČOV), které v roce 
2013 vyčistily celkem 10 329 tis. m3 
odpadní vody. Nárůst objemu vy-
čištěné odpadní vody oproti rokům 
2011 a 2012 je zapříčiněn  vyšší 
vydatností srážek v roce 2013, kdy 
byly mimo jiné koncem května a 
v červnu zaznamenány extrémní 
srážkové úhrny, které způsobily 
také rozsáhlé povodně. Pro dalších 
24 ČOV společnost zajišťuje pro-
vozně-technické činnosti v rámci 
uzavřené servisní smlouvy. V prů-
běhu roku 2013 začala společnost 
1. SčV, a.s., zajišťovat provozně-
technické činnosti u dalších dvou 
obecních ČOV (Smolotely, Trhovky).
K přivádění odpadní vody na ČOV 
slouží stoková síť v celkové délce 
561 km, na kterou je napojeno 
18 095 přípojek jednotlivých ne-
movitostí. 

Rok počet

2008 273

2009 302

2010 209

2011 267

2012 484

2013 303

Počet obyvatel napojených na kanalizaci 80 382

Délka kanalizační sítě v km 561

Počet kanalizačních přípojek 18 095

Počet čerpacích stanic 63

Počet čistíren odpadních vod 32

Množství vyčištěné odpadní vody v tis. m3 10 329

Množství vyčištěné odpadní vody v m3

8 7702009

9 6292010

9 5352011

8 4762012

10 3292013

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



  Poruchy a havárie na 
kanalizační síti
V loňském roce 2013, došlo oproti 
minulému roku k mírnému nárůs-
tu výskytu počtu poruch a havárií 
na kanalizační síti.
Příznivě se tak projevuje zvýšená 
kontrola a údržba kanalizační sítě, 
kdy v roce 2013 bylo provedeno 
strojní čištění cca 107 km potrubí 
a dále prohlédnuto téměř 21 km 
kanalizace. 
Celkem v roce 2013 došlo na 
provozované kanalizační síti ke 
112 poruchám nebo haváriím, což 
je o 8 více než v roce předchozím. 
Z tohoto celkového počtu bylo 64 
na kanalizačních řadech a 48 na 
kanalizačních přípojkách. Všechny 
vzniklé havárie a poruchy se poda-
řilo odstranit.
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  Kvalita vypouštěných odpadních vod
Kvalita vypouštěných odpadních vod, nátoků na ČOV a jednotlivých techno-
logických procesů čištění je sledována se stejnou pečlivostí jako při výrobě 
pitné vody. Naprostá většina ČOV splňovala kvalitativní ukazatele a podmín-
ky platných povolení k vypouštění těchto vod. Na některých ČOV je dokonce 
dosahováno lepších výsledků, než požaduje platná legislativa, což výrazně 
přispívá k ochraně životního prostředí. S přibývajícím počtem nově rekon-
struovaných ČOV se navíc úroveň čištění odpadních vod neustále zvyšuje. 
Velkou výzvou pro problematiku kvality odpadní vody byly v roce 2013 po-
vodně, které se dotkly řady provozovaných ČOV. Na několika  z nich muselo 
být zastaveno čerpání odpadní vody, neboť došlo k zaplavení vstupních čer-
pacích stanic. Na ČOV Sedlčany byl zaplaven vstup na ČOV s lapákem štěrku. 
Celkově ale nedošlo ke škodám, které by dlouhodobě znemožnily funkci ČOV. 
Všechny škody se podařilo rychle opravit a během několika dnů byly všechny 
ČOV v plném provozu.
Vzhledem k dobrým výsledkům v oblasti kvality vypouštěných odpadních 
vod bylo možno se v roce 2013 zaměřit i na další aspekty čištění a odvá-
dění odpadních vod. Dlouhodobě pokračuje projekt zvyšování energetické 
efektivity na ČOV. V roce 2013 jsme se na několika ČOV vrátili k problematice 
nastavení dmychadel, ale optimalizace pokračovala také v oblasti míchání.
Stejnou pozornost jsme v roce 2013 plánovali věnovat také problematice 
nefakturované odpadní vody. 
V roce 2012 bylo v této oblasti dosaženo dobrých výsledků, a proto bylo na 
rok 2013 plánováno již spíše dokončení opatření v jednotlivých lokalitách. 
Bohužel extrémní srážky vedly jak ke zvýšení podílu nefakturované odpadní 
vody, tak k některým poškozením stokových systémů, proto bude tato pro-
blematika řešena dále i v roce 2014.

rok Počet

2008 106

2009 128

2010 142

2011 123

2012 104

2013 112
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  Laboratoř 
Laboratoř 1.SčV, a.s., akreditovaná ČIA, o.p.s., se v roce 2013 zapojila do 
systému Zkoušení způsobilosti laboratoří v rámci externí kontroly labora-
toře. Zúčastnila se všech programů zkoušení způsobilosti (PT), na které je 
akreditována podle plánu externí kontroly, který byl rozšířen o vzorkování 
a mikrobiologický rozbor vod ke koupání. Úspěšná účast v PT Odběr vzorků 
bazénové vody a v PT Mikrobiologický rozbor, byla jednou z podmínek pro 
rozšíření rozsahu akreditace na nově zavedené zkoušky kontroly kvality 
vzorků vody ke koupání.
V březnu 2013 proběhl pravidelný dozorový audit laboratoře, během kterého 
byly nově  posuzovány metody vzorkování a zkoušení vzorků vod ke koupání. 
Laboratoř 1.SčV, a.s., tak získala Osvědčení o akreditaci s přílohou rozšířenou 
o vzorkování a zkoušení vod ke koupání a začala tuto službu nabízet zákazníkům.
Z důvodu nově zavedených metod kontroly kvality vod ke koupání a z důvodu 
zvýšené kontroly kvality vody ve veřejných zdrojích obcí a ve studnách po po-
vodních v červnu 2013 eviduje laboratoř navýšení provedených rozborů vod.
Celkem bylo v roce 2013 analyzováno v Laboratoři 1.SčV, a.s., Příbram celkem 
5 006 vzorků a stanoveno přibližně 43 500 ukazatelů. Laboratoř pitných vod 
provedla rozbor 2 686 vzorků, tj. 31 340 analýz. Z tohoto počtu bylo 
1 218 vzorků analyzováno pro externí zákazníky. Laboratoř odpadních vod 
provedla celkem rozbor 2 320 vzorků, tj. 12 160 analýz. Z tohoto počtu bylo 
analyzováno 1 033 vzorků pro externí zákazníky. 

V rámci postupné obnovy labora-
torního zařízení byl do laboratoře 
pitných vod pořízen nový parní 
sterilizátor pro přípravu kulti-
vačních půd a sterilizaci nástrojů 
používaných při mikrobiologickém 
rozboru vod. 
Koncem roku došlo k celkové 
úpravě prostor mikrobiologické 
laboratoře. 
Plánováno je také vybavení labo-
ratoře novým nábytkem, z důvodu 
splnění  požadavků normy ČSN 
EN ISO/IEC 17025 na prostory a 
prostředí.

Rok 2012 Rok 2013

počet rozborů / analýz počet rozborů / analýz

Laboratoř OV 2 277 11 200 2 320 12 160

Laboratoř PIV 2 163 28 500 2 686 31 340

Laboratoř celkem 4 440 39 700 5 006 43 500

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



  Zákaznické služby
Společnost 1.SčV, a.s., se snaží 
dlouhodobě nabízet svým zákaz-
níkům kvalitní služby a neustále 
se zlepšovat v oblasti rozvoje 
zákaznického servisu a komuni-
kačních kanálů.
Přes vzrůstající počet možností, 
jak komunikovat on-line, i nadále 
rozšiřujeme úřední hodiny pro 
osobní návštěvy. Na začátku roku 
2013 došlo ke sjednocení otevírací 
doby pro zákazníky. Zákaznické 
centrum v Příbrami a kontaktní 
místa v Jesenici u Prahy, Říčanech, 
Českém Brodě, Mníšku pod Brdy a 
Sedlčanech jsou otevřena v pon-
dělí a ve středu do 17 hod., 
a v pátek do 12 hod. 
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ZÁKAZNÍCI

INFO VEOLIA VODAVazeny zakazniku,z duvodu planovaneopravy vodovodubude dne 8. 9. 2013prerusena dodavkavody v lokaliteHlavni ulice,Pribram, od 8.00do 16.00 hod.Dekujeme za pochopeni

Mimo úřední hodiny je možné sjednat si termín pro osobní jednání telefonicky 
nebo prostřednictvím rezervačního systému na stránkách www.1scv.cz .
Počet osobních návštěv oproti roku předchozímu klesl v souvislosti se zru-
šením pokladen pro výběr hotovosti, ale i tak navštívilo naše pobočky 8 708 
zákazníků.
Nejčastějším důvodem návštěvy  je sjednání zálohových plateb, které naše 
společnost postupně zavádí v rámci optimalizace odečtů. Změny odečtových 
cyklů z pololetních na roční se chystáme zavést ve všech provozovaných 
lokalitách.
I nadále mohou zákazníci bez front a bez nutnosti vyplňovat jakékoli dokla-
dy realizovat úhradu v hotovosti na 4 700 prodejních místech Sazky pro-
střednictvím terminálu. Za jednu úhradu zaplatí zákazník pouze 15 Kč, 
bez ohledu na výši částky.
V roce 2013 využilo možnosti platit přes terminál Sazky 5 907 zákazníků.
Nejvíce zákazníků již tradičně využilo k úhradě záloh a vyúčtování službu 
České pošty SIPO, z celkového množství 149 185 plateb přišlo přes SIPO 
na účet společnosti 58 666 plateb, což činí téměř 40 %.

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

velice spokojen - 42,8 %

zcela nespokojen - 1,0 %

spíše spokojen - 52,8 %

spíše nespokojen - 3,5 %



   Moderní zákaznické služby 
Jako další způsob plateb faktur za vodné a stočné zavedla společnost 1.SčV, 
a.s., možnost bezhotovostních plateb pomocí QR kódu. Jde o speciální 
platební QR kód pro bankovní aplikace na chytrých telefonech, který zá-
kazník najde na faktuře. Pomocí nainstalované aplikace příslušné banky se 
jednoduše načtou informace obsažené v QR kódu a platební příkaz v ban-
kovní aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji. Platbu pak již stačí 
pouze potvrdit. Zákazníci se tak vyhnou možným chybám, které vznikají při 
přepisování údajů do platebního příkazu jejich banky. QR kód mohou využít 
i zákazníci, kteří nemají chytrý telefon s bankovní aplikací. Takovou možnost 
nabízí svým klientům Česká spořitelna. Zákazníci, kteří mají svůj účet u Čes-
ké spořitelny, mohou zaplatit pomoci QR kódu na všech platbomatech České 
spořitelny. Platbu pomocí QR kódu zatím využilo v 1.SčV, a.s.,  164 zákazníků.
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Již 7 090 smluvních odběratelů 
využívá možnosti zasílání faktury 
elektronickou poštou. Faktura je 
zasílána na uvedenou elektronic-
kou adresu jako příloha e-mailové 
zprávy ve formátu PDF. 

Mezi další komunikační kanály 
patří kontaktní centrum pro tele-
fonické dotazy, které je k dispozici 
24 hodin denně 7 dní v týdnu. 
Pracovníci kontaktního centra při 
vyřizování telefonických požadav-
ků aktivně nabízejí zákazníkům 
nové služby jako je sms info, 
zasílání faktur emailem, aktivaci 
zákaznického internetového účtu.
Počet telefonických hovorů se zvýšil 
především z důvodu změny odečto-
vých cyklů a zavedení zálohových 
plateb. Na kontaktní centrum se 
dovolalo celkem 7 151 zákazníků. 
O službu sms info během roku 
2013 projevilo zájem dalších 526 
odběratelů. Celkem již tuto službu 
využívá 2 351 zákazníků, kteří 
zdarma dostávají důležité infor-
mace o vodě pomocí sms zpráv 
na mobilní telefon. 

Přehled nejčastějších dotazů a počet hovorů je uveden v následující tabulce:

Počet odeslaných 
faktur    56 368

Počet faktur emailem 
v pdf  6  695

Počet smluvních 
zákazníků  25 208

Počet smluv se 
sjednanou zálohou 22 513

Počet oprávněných 
reklamací 86

Typy hovorů 2013

1. Dodávka vody 933

2. Odkanalizování 197

3. Služby 123

4. Kvalita vody 111

5. Přípojky 141

6. Vodoměry 491

7. Smluvní vztahy 783

8. Fakturace 2 712

9. Náhrada škody 3

10. Všeobecné informace 1 657

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



  Elekronická 
      komunikace
V rámci zkvalitňování služeb 
pro zákazníky využívá společnost 
1.SčV, a.s., nový emailingový sys-
tém, jehož dodavatel, společnost 
Artin Solutions, s.r.o., zajišťuje 
kvalitní a spolehlivé rozesílání 
dokumentů elektronickou cestou. 
Jedná se o rozesílání elektronic-
kých faktur a dalších dokladů pro 
smluvní zákazníky, ale i distribuci 
newsletterů nebo zákaznického 
magazínu.

S cílem propagace soutěže ke 
službě „pdf faktura“ byl na začát-
ku prosince poprvé rozeslán i mai-
ling na zákazníky, kteří ještě tuto 
službu nevyužívají. Další kampaní 
bylo elektronické rozesílání zákaz-
nického časopisu „Voda pro vás“ 
všem smluvním zákazníkům 
i odběratelům, u nichž je evidová-
na kontaktní emailová adresa. 
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Internetový zákaznický účet využívá již 3 886 zákazníků. Díky zabezpečené-
mu osobnímu účtu mají zákazníci přehled o své spotřebě vody, fakturách 
nebo odečtech vodoměru ve své nemovitosti. Pomocí zprávy odeslané přes 
internetový účet mají možnost nahlásit změnu smluvních údajů, výši place-
ných záloh nebo např. samoodečet vodoměru atd. 

Webové stránky, které v roce 2013 navštívilo 28 557 zákazníků, jsou zdrojem 
aktuálních informací napříč celou společností. Zákazník se na stránkách 
www.1scv.cz například dozví, jaká je cena vody, kvalita vody, může si stáh-
nout formuláře a legislativní předpisy týkající se problematiky vodárenství. 
Prostřednictvím aplikace google maps získává aktuální přehled o haváriích 
a plánovaných výlukách na vodovodní a kanalizační síti. 

V rámci projektu regionalizace, který byl ve skupině Veolia zahájen v lednu 
2012 a jeho cílem je obsloužit zákazníky společností PVK, Středočeských 
vodáren a 1. SčV, a.s., na kterémkoli kontaktním místě uvedených společnos-
tí, bylo v roce 2013 obslouženo 66 zákazníků naší společnosti na kontaktních 
místech PVK a Středočeských vodáren.



  Průzkum spokojenosti
Již devátým rokem společnost prováděla průzkum spokojenosti zákazníků. 
Jeho cílem bylo zjištění informací týkajících se spokojenosti zákazníků 
s úrovní našich služeb, s kvalitou dodávané vody a mírou jejího užívání, s po-
skytovanými informacemi nebo přístupem zaměstnanců. Získané informace 
jsou následně využity jako podněty pro případné zlepšení. 

Průzkum společnost realizovala ve spolupráci s nezávislou externí agenturou 
IBRS - International Business and Research Services s.r.o. Cílovou skupinou 
byli individuální zákazníci a majitelé rodinných domků, správci bytových 
domů, bytová družstva a firmy. 

Dohromady 96 procent dotázaných projevilo vysokou celkovou spokojenost 
s úrovní služeb. Bytová družstva a firmy ji ohodnotily ještě o dvě procenta 
lépe. 91 procento zákazníků je spokojeno s kvalitou vody a 99 procent pak 
s plynulostí jejích dodávek. Na vysoké úrovni je, podle klientů, chování za-
městnanců. Oproti minulému roku se však mírně snížila spokojenost 
s poskytováním informací. Dostupnost vyhovuje 81 procentům lidí a kvalita 
77 procentům. 

Firmy a bytová družstva preferují jako zdroj informací především internet.  

U domácností pak záleží na věku a vzdělání. Internet upřednostňují mladší 
s vyšším vzděláním, naopak starší preferují brožury a letáky. 

Desetiminutový dotazník se týkal také vody z kohoutku. Tu podle průzkumu 
pije 87 procent zákazníků 1.SčV, a.s.  
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Jak jste spokojen/a s kvalitou pitné vody?

velice spokojen - 45,3 %spíše spokojen - 46,0 %

nespokojen - 1,5 %

spíše nespokojen - 7,3 %

Používáte vy osobně vodu 
z kohoutku také na pití?

ano 86,8 %

ne 13,3 %

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



ODPOVĚDNOST
Odpovědnost vůči zaměstnancům
a zákazníkům
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ETIKA, 
DODRŽOVÁNÍ 
NOREM ISO, 
BEZPEČNOST 

PRÁCE

SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST 

A ROZVOJ 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

  Struktura zaměstnanosti
V 1. SčV, a.s., pracovalo k 31. 12. 2013 
198 zaměstnanců, z toho 125 mužů 
(63 %) a 73 žen (37 %).

Naše společnost zaměstnávala
v tomto roce 7 zaměstnanců se zdra-
votním postižením (3,5 %).

Během roku odešlo 18 zaměstnanců 
a nově jich nastoupilo 16. Nejčastějším 
důvodem ukončení pracovního poměru 
byl konec doby určité a odchod 
do starobního důchodu. 

Početní stav zaměstnanců v posledních 
pěti letech, věková struktura zaměst-
nanců a struktura zaměstnanosti dle délky pracovního poměru je patrná v níže 
uvedených grafech.

  Lidské zdroje
Jedním ze základních kamenů 
firemní filosofie je odpovědnost 
vůči zákazníkům, vůči zaměstnan-
cům i společenská odpovědnost. 
Odpovědné podnikání vyznává hod-
noty, na kterých společnost staví, 
což je etika, dodržování norem ISO, 
bezpečnost práce, společenská 
odpovědnost a rozvoj životního 
prostředí.

Především lidské zdroje, loajální, 
motivovaní a vzdělaní zaměstnan-
ci, pomáhají rozvíjet společnost a 
udržet její dobré jméno. Společnost 
1. SčV, a.s., potvrdila v roce 2013 
stabilitu a jistotu stálého místa 
a mezd pro své zaměstnance. 
Od zaměstnanců očekává kvalitní 
pracovní výkony, zodpovědnost 
a loajalitu.

Struktura zaměstnanců podle 
délky zaměstnání v roce 2013

do 5 let 82

6 až 10 let 44

11 až 20 let 46

21 a více 26

Struktura zaměstnanců 
dle věku v roce 2013
do 29 let 17

30 - 39 let 42

40 - 49 let 53

50 - 59 let 58

60 a více 28

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech

2009 221

2010 207

2011 232

2012 200

2013 198
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  Sociální oblast
1. SčV, a.s., udržuje  sociální dialog s odborovou organizací na výborné úrovni, 
kolektivní smlouva na rok 2013 byla podepsána i 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 zaměstna-
vatele na penzijní připojištění nebo životní pojištění, na které bylo v roce 2013 
vynaloženo 1 870 tis. Kč a poskytování stravenek, kde náklady v roce 2013 činily 
2 126 tis. Kč. Dalším významným  benefitem je možnost využívat tzv. zaměst-
nanecké telefony pro sebe i rodinné příslušníky. Poskytováním příspěvku na 
cvičení, masáže a další sportovní činnosti se snaží společnost podporovat péči 
zaměstnanců o své zdraví. K tomu přispívá ještě možnost očkování zaměst-
nanců proti chřipce a klíšťové encefalitidě hrazené také ze sociálních nákladů. 
Nezapomínáme ani na děti zaměstnanců a poskytujeme příspěvek na dětskou 
rekreaci a každý rok ve spolupráci s odborovou organizací pořádáme celodenní 
výlet ke Dni dětí. V roce 2013 byla částka vynaložených  prostředků  v sociální 
oblasti 797 tis. Kč. 

Velmi zajímavá je pro zaměstnance také možnost využití bezúročných ná-
vratných půjček na bytové účely nebo nákup vybavení domácnosti, které jsou 
poskytovány ze zůstatku sociálního fondu.

  Vzdělávání 
zaměstnanců
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 
patří k důležitým úkolům v oblasti 
lidských zdrojů. Systematický přístup 
ke vzdělání přináší řadu výhod, zvy-
šuje motivaci a stabilitu zaměstnan-
ců. V roce 2013 vynaložila společ-
nost na školení částku 735 tis. Kč, 
z toho 33 % činily náklady 
na školení povinná ze zákona, 65 % 
na školení k prohloubení kvalifika-
ce, dlouhodobější kurzy a ostatní 
vzdělávací aktivity a 2 % na jazyko-
vé vzdělávání. Hlavním organizáto-
rem vzdělávacích aktivit byl 
i v roce 2013 na základě partnerské 
smlouvy Institut environmentál-
ních služeb, a.s. (IES) a pro školení 
povinná ze zákona je to firma Seva 
Controls, s.r.o. V letech 2011-2013 
probíhalo velké množství školení 
pořádaných sdružením SOVAK ČR 
z grantu EU – legislativa v oboru 
VaK, prohlubování počítačových do-
vedností, manažerská školení apod. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



  Bezpečnost práce
1.SčV, a.s., je odpovědným zaměstnavatelem, který dbá o zdraví a bez-
pečnost svých zaměstnanců.  Vstupní a preventivní zdravotní prohlídky 
jsou zabezpečeny u smluvních lékařů, zvýšená péče je věnována očkování 
zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a to zejména v rizikových oblastech. 
Nemocnost ve společnosti je dlouhodobě na nízké úrovni, v roce 2013 to 
bylo 3 % z fondu pracovní doby.

Vzdělávání v oblasti BOZP a PO probíhá na všech úrovních a jsou do něj za-
hrnuti všichni zaměstnanci. Pravidelné seznamování s předpisy, bezpečnost-
ními a technologickými postupy zvyšuje povědomí o BOZP a snižuje rizika 
práce. Rozsah je dán zařazením, náročností vykonávané práce a obsluhou 
speciálních zařízení. Vzdělávání je rozděleno na školení BOZP, kterým pro-
cházejí všichni zaměstnanci a odborná školení (profesionální řidiči, elektro, 
obsluha kotelen, chlorovacích zařízení, tlakových nádob apod). 

V roce 2013 došlo ke dvěma méně závažným pracovním úrazům, kdy počet 
zameškaných pracovních dnů, v důsledku těchto úrazů, byl 169 dnů.

Během roku probíhají kontroly dodržování bezpečnosti práce příslušnými ve-
doucími zaměstnanci a vedením společnosti v souladu s vnitřní legislativou. 
Jednou ročně probíhá prověrka dodržování BOZP téměř na všech objektech 
a pracovištích společnosti, kterou provádí předseda odborové organizace 
za účasti bezpečnostního technika firmy Seva Controls s.r.o., vykonávající 
pro naši společnost všechny povinné činnosti v oblasti BOZP a PO. Po této 
prověrce jsou vyhodnoceny závady a neshody, jejichž odstranění je  následně 
kontrolováno. V roce 2013 jsme přistoupili k evidování skoronehod, které 
jsou vyhodnocovány a jejich příčiny odstraněny.

  Interní komunikace
Především aktivní interní komuni-
kací se společnost snaží o prohlu-
bování loajality zaměstnanců 
k zaměstnavateli a ke zvýšení 
jejich motivace. Nejvyužívanějším 
a hlavním zdrojem informací je in-
tranet, kde jsou umístěny všechny 
zásadní dokumenty a informace 
o naší společnosti. Zaměstnanci, 
kteří nemají přístup  na PC jsou 
informováni svými nadřízenými a 
také mají možnost setkat se kaž-
doročně na výroční schůzi odboro-
vé organizace, kde jsou vedením 
společnosti seznámeni 
s dosaženými výsledky a zároveň  
s plány následujcího roku. Odbo-
rová organizace také v průběhu 
roku pořádá pro zaměstnance růz-
né společenské a sportovní akce, 
které přispívají k upevnění vztahů 
na pracovišti. 

O aktuálním dění jak ve společ-
nosti, tak v celé skupině Veolia 
se zaměstnanci dozví prostřed-
nictvím časopisů „Voda je život“, 
„Planeta Veolia“ a „La Lettre“.

V roce 2013 byl vytvořen tzv. 
Compliance program, jehož cílem 
je snížení vzniku rizika trestní 
odpovědnosti. Program posiluje 
význam preventivních opatření 
a předchází možnostem protipráv-
ního nebo neetického chování. 
Na základě programu byla zřízena  
na intranetu schránka pro podá-
vání podnětů a oznámení zaměst-
nanců.
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Magazín zaměstnanců skupiny Veolia Voda ČR - č. 1 - Březen 2013

Magazín zaměstnanců skupiny Veolia Voda ČR - č. 2 - Červenec 2013

Philippe Guitard Philippe Guitard 
jmenován ředitelem Veolia 
jmenován ředitelem Veolia Environnement pro střední 
Environnement pro střední a východní Evropu
a východní Evropu
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Ochrana životního 
prostředí a společenská 
odpovědnost

OHLEDUPLNÝ 
PŘÍSTUP 

K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ

ZODPOVĚDNÝ 
PŘÍSTUP 

V OBLASTI 
NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY

  Kohoutková? Stačí 
říct!
V tomto roce pokračoval projekt 
na podporu podávání kohoutkové 
vody v restauracích. Restaurace 
mají možnost využít zapojení se 
do projektu již šestým rokem 
a do  této doby evidujeme 
24 restaurací v námi provozova-
ném regionu. Restaurace, které se 
do projektu zapojí získají zdarma 
originální karafy, ve kterých vodu 
podávají. Zároveň jsou uvedeny 
na webu www.kohoutkova.cz, kde 
jsou dostupné veškeré informace 
k propagaci kohoutkové vody. 
Majitelé iPhonů mohou využívat 
mobilní aplikaci, která informuje 
o restauracích, kde se servíruje 
voda z kohoutku. Od roku 2014 je 
aplikace připravena i pro mobilní 
telefony s operačním systémem 
Android.

  Osvětové a vzdělávací programy pro děti
Mezi významné činnosti 1. SčV, a.s., patří environmentální vzdělávání a osvě-
ta zaměřená zvláště na mladou generaci. Každoročně společnost připravuje 
exkurze na úpravnách pitné vody a na čistírnách vod odpadních. Účastníci 
se tak seznámí s  procesem úpravy vody od samého prvopočátku až do doby, 
kdy je voda předaná samotnému spotřebiteli nebo s technologií čištění 
odpadních vod, která přispívá k ochraně životního prostředí a ke zlepšování 
kvality povrchových vod. 

Tyto exkurze jsou přístupné i široké veřejnosti při příležitosti oslav Světového 
dne vody. V letošním roce proběhly prohlídky na úpravně pitné vody Kozičín, 
Hatě, Hvězdička a Kosova Hora a na čistírnách odpadních vod v Příbrami, 
Sedlčanech, Říčanech, Jesenici a Českém Brodě.

Další formou podpory vzdělávání je distribuce učebních pomůcek do škol. 
I tento rok měli možnost žáci základních škol získat výuková DVD, či vodní 
kuřík „Tajemství vody“, což je  malá přenosná laboratoř, která umožňuje 
dětem objevit vlastnosti vody.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



  Stromy pro život
Kromě svých hlavních činnos-
tí spojených s provozováním 
vodovodů a kanalizací společnost 
1.SčV, a.s., podporuje i další pro-
jekty s ekologickým zaměřením. 
Desítky nových stromů a keřů se 
proto objevilo v areálu Úpravny 
vody Hatě a čistírny odpadních 
vod v Dubenci. Vysadili je tam 
zaměstnanci 1. SčV, a.s, v rámci 
ekologického projektu Stromy pro 
život® společnosti Office Depot. 
Uvedené lokality tak obohatily 
například listnaté dřeviny jako 
habry, zlatice nebo waigelie, ale 
také jehličnany jalovec, borovice, 
smrky nebo thuje.

V tomto projektu však nešlo pou-
ze o ekologické hledisko. Protože 
výsadbu stromů provedli zaměst-
nanci společnosti 
v rámci firemního dobrovolnictví, 
přispěla tato akce také k posílení 
sociálních vazeb mezi nimi 
i k upevnění vztahu k provozova-
ným lokalitám, kde pracují. 
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  1. SčV, a.s. – partnerem měst a obcí
Společnost se snaží pomáhat v rámci celého provozovaného regionu a být 
tak významným partnerem příslušných měst a obcí. Snažíme se vycházet 
vstříc jejich potřebám požadavkům a tím alespoň částečně přispět ke zkva-
litnění kulturního či sportovního dění ve městech a obcích. 

K těm významnějším patří již dlouhodobě  nastavená spolupráce s městem 
Sedlčany, kde podporujeme projekt Sukovy Sedlčany. 

Tradičně se  účastníme Běhu města Příbrami, kde nechybí náš vodní bar, 
stejně jako na Koloběžkové GranPrix v Říčanech. 

Mezi další podpořené akce patří loutkový festival v Českém Brodě, připo-
menutí poslední bitvy II. světové války na Slivici, literární soutěž Příbram 
Hanuše Jelínka a další. 
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  Spolupráce s Nadačním fondem Veolia
S Nadačním fondem Veolia spolupracuje 1. SčV , a.s., na řadě projektů. Mezi 
nejvýznamnější patří projekt MiNiGRANTY.  V letošním roce 1. SčV, a.s., 
rozdělila dvě stě tisíc korun na veřejně prospěšné projekty, do kterých se ak-
tivně zapojují její zaměstnanci. Hodně zaměstnanců 1. SčV, a.s., se angažuje 
ve svém volném čase jako dobrovolníci v různých neziskových organizacích. 
A právě jejich aktivity je potřeba ocenit. Letos jsme podpořili oddíl skautů, 
kteří si za částku 15 tis. Kč zvětšili jídelnu na dětském táboře, za 50 tis. Kč 
si postavili  volnočasové  hřiště obyvatelé v Horních Jirčanech a v Jeseni-
ci u Prahy vybudovali lesní naučnou stezku. Podpořili jsme i příbramskou 
Tělocvičnou jednotu Sokol, kdy mladí sportovci jistě ocení novou nafukovací 
žíněnku v ceně 40 tis. Kč. Nezapomínáme ani na pomoc handicapovaným. 
Díky podpoře MINIGRANTŮ tak mohla odjet jedenáctiletá Zlatuška, která 
trpí Downovým syndromem, na rehabilitační pobyt do maďarských lázní. 

1. SčV, a.s.,  se podílí také na projektu Voda pro Afriku, který pomáhá získat 
prodejem karaf finance na opravy studní a vrtů v Etiopii. Již čtvrtým rokem 
organizovala 1. SčV, a.s., spolu s Nadačním fondem Veolia charitativní prodej 
karaf s africkým motivem. Stoprocentní výtěžek z prodeje křišťálových karaf 
čtvrté edice činil v roce 2013 459 tis. Kč. V roce 2013 společnosti skupiny 
Veolia Voda včetně 1. SčV, a.s., navíc poskytly ve prospěch sbírky Skutečná 
pomoc 160 tis. Kč jako dar za adresáty novoročních přání na nákup a distri-
buci kanystrů na pitnou vodu obyvatelům Etiopie. 

Čtyři ročníky projektu přinesly více než 1,8 mil. Kč ve prospěch veřejné sbírky 
Skutečná pomoc společnosti Člověk v tísni.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



INOVACE

NOVINKY, 
OBNOVITELNÉ 

ZDROJE

REKONSTRUKCE, 
TECHNICKÁ 
VYLEPŠENÍ

  Provozní oblast 
Příbram
Na Úpravně vody Hvězdička byly 
provedeny poloprovozní testy 
flotace, jakožto součást přípravy 
celkové rekonstrukce úpravny. 
Provedené testy prokázaly dosta-
tečnou účinnost této technologie 
a potvrdily tak vhodnost jejího 
výběru jako prvního technolo-
gického stupně modernizované 
úpravny.  

Příležitostí pro zásadní inovace 
čistíren odpadních vod (ČOV) jsou 
především jejich rekonstrukce. 
V roce 2013 proto pokračovala 
spolupráce na přípravě rekon-
strukce ČOV Mníšek pod Brdy. 
V rámci servisních smluv jsme 
pak spolupracovali na uvádění 
do provozu nové ČOV Smolotely. 

Velká pozornost byla věnována 
technickému stavu přívodního 
řadu Trhové Dušníky – Karda-
vec – Hluboš a byly podniknuty 
přípravné kroky pro jeho výměnu 
či sanaci. Zahájeno bylo měření 
korozních rychlostí pro vyhod-
nocení účinnosti instalované 
protikorozní technologie. 
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Z důvodu zajištění  kvalitních dodávek pitné vody pro obyvatele části obce 
Orlov vodohospodáři postavili, nové  vodovodní potrubí a zároveň provedli 
dílčí rekonstrukci stávajícího vodovodu. Současně byla vystavěna kanali-
zační síť, jejímž účelem je odvod odpadních vod na ČOV Příbram 
a následná likvidace. Stavba zahrnovala výstavbu nové splaškové kanali-
zace, nového výtlačného splaškového řadu a rekonstrukci čerpací stanice 
včetně rekonstrukce kabelové přípojky nízkého napětí.

V obci Žežice vodohospodáři nahradili původní napojení z vodovodu 
DN 200 v majetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram novým 
připojením na veřejný vodovod DN 200 v Příbrami VIII na tlakové pásmo 
vodojemu Hatě II  s vybudováním nové ATS v Žežicích. Stávající ATS byla 
odstavena z provozu a armaturní šachta v místě napojení na svazkový vo-
dovod DN 200 byla zrušena. Provedený systém zajistí zásobení nemovitostí 
v Žežicích v dostatečných tlakových poměrech.

V obci Bohutín proběhla výměna vodovodního řadu v délce 455 m včetně 
zhotovení a přepojení přípojek. Výměny vodovodního potrubí v havarijním 
stavu v délce 155 m se dočkali  obyvatelé obce Třebsko. 



  Provozní oblast Sedlčany
V roce 2013 úspěšně pokračoval zkušební provoz nové úpravny vody 
v Klučenicích. Dosažené výsledky potvrdily správnou a stabilní funkci nové 
úpravny, jež zajistila po mnoha letech v obci kvalitní pitnou vodu. Bez vět-
ších nedostatků probíhal i provoz linky na odstraňování pesticidních látek 
na ÚV Petrovice – Týnčany, jejíž součástí je i zařízení pro desinfekci vody 
UV zářením. Ani po třech letech provozu původní náplně aktivního uhlí, 
není ještě jeho kapacita vyčerpána a obsah pesticidních látek je úspěšně 
snižován na vyhovující úroveň.  

Na základě provozních zkušeností se na ČOV průběžně provádějí drobná 
zlepšení. Např. na ČOV Klučenice byl aplikován nápad vyzkoušený na ČOV 
Milín, tedy aerace lapáku štěrku sloužící ke snížení nákladů na jeho čištění. 
Tato inovace je dobrým příkladem přenosu zkušeností mezi provozy v rám-
ci společnosti.

Na ČOV Sedlčany se podařilo realizovat dlouhodobě plánované osazení 
frekvenčního měniče pro regulaci dodávky vzduchu. Toto opatření má po-
zitivní vliv na stabilizaci kultivačních podmínek v aktivační nádrži a povede 
ke zlepšení odstraňování celkového dusíku.

Ve městě Sedlčany, v ulici Novoměstská, proběhla výměna vodovodního 
a kanalizačního řadu, který byl již v havarijním stavu.

  Provozní oblast Říčany
V roce 2013 dobíhal na ČOV Říčany zkušební provoz po rekonstrukci, která 
měla za úkol zlepšení odstraňování dusíkatého znečištění. ČOV byla uvede-
na do trvalého provozu a plní předepsané limity. Dále bylo na ČOV Říčany 
zprovozněno řízení obsahu kyslíku v aktivačních nádržích pomocí online 
měření koncentrace amoniakálního dusíku. Tento způsob řízení umožňuje 
automaticky reagovat na aktuální zatížení ČOV. Také se tímto způsobem 
předchází inhibici nitrifikace a napomáhá lepšímu odstraňování celkového 
dusíku. 

Ve městě Říčany se podařilo dokončit stavbu gravitační kanalizace v délce 
8,5 km a 2,3 km kanalizace tlakové. Za účelem zvýšení množství pitné vody 
pro město Říčany došlo k zahájení výstavby nového vodojemu o kapacitě 
2 x 1 500 m3. První komora již byla uvedena do předčasného užívání. Konec 
výstavby a kolaudace jsou naplánovány na léto 2014. 

Dále byla dokončena I. etapa rekonstrukce stoky A, kdy došlo k obnově 
odlehčovacích komor OK 1A a OK 2A. Zde byly upraveny přelivné hrany 
a osazeny česle s cílem snížit množství přepadů odpadních vod do potoka.

Vodohospodáři provedli vyvložkování kanalizačního řadu na stoce A mezi 
OK 1A a OK 2A z důvodu velmi špatného technického stavu původní kame-
ninové kanalizace. 
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  Provozní oblast 
Jesenice
Nejvýznamnější událostí 
v provozní oblasti Jesenice byly 
provedené rekonstrukce na čer-
pacích stanicích odpadních vod 
Zdiměřice, Mladíkov a Ohrobec.
V obci Dolní Břežany byla zahá-
jena výstavba nového vodojemu 
včetně přivaděče LT DN 300 
v délce 2,5 km. Dokončení prací je 
plánováno v roce 2014.

  Provozní oblast 
Český Brod
Na ČOV v  Českém Brodě probí-
hala v roce 2013 optimalizace 
provozu po rekonstrukci s důra-
zem na energetickou náročnost 
při zachování dostatečné kvality 
vyčištěné odpadní vody. Postup-
ným nastavováním vhodných 
provozních veličin (např.: doby 
provzdušňování kalojemu, časo-
vání míchadel,…) bylo dosaženo 
stabilizace spotřeby elektrické 
energie a zároveň bezpečně dosa-
ženo předepsané kvality odtoku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.



  Odpadové hospodářství     
V roce 2013 vyprodukovala 1. SčV, a.s., celkem  cca 10 000 t odpadů, což je 
množství o 200 t nižší než v roce 2012. Toto množství se může zdát jako 
značné, ale je třeba si uvědomit, že plných 95% odpadů vzniká při tech-
nologických procesech, zejména na čistírnách odpadních vod. Další 3,5% 
odpadů pak pocházejí ze stavebních prací nebo čištění kanalizace. Z ostat-
ních činností naší společnosti, jako jsou opravy, údržba, administrativa, tak 
vzniká pouze minimální množství odpadů. Podíl nebezpečných odpadů 
v roce 2013 znovu poklesl na 0,004 %. 

Nízkého podílu nebezpečných odpadů je dosahováno aktivním přístupem 
při využívání zpětného odběru výrobků, kdy drobné elektrospotřebiče, 
baterie, oleje apod. jsou již odevzdávány téměř výhradně jako výrobky pro 
zpětný odběr a likvidovány jsou v minimální míře pouze nezbytné odpady 
z laboratoře. 

Velkou roli v hospodárném nakládání s přírodními zdroji hraje také třídění 
a recyklace odpadů. Většina našich provozoven je vybavena nádobami na 
třídění odpadů a v roce 2013 se podařilo vytřídit více než 3 t separovaných 
odpadů. Z tohoto množství je nejvíce papírového odpadu, a to jak zbytků 
papíru z kanceláří, tak obalových materiálů. Dále třídíme také plast a sklo. 
Novinkou v oblasti třídění odpadů je možnost některé tonery odevzdávat 
do výkupu s tím, že výtěžek výkupu jde na aktivity charitativní organizace 
ALKA o.p.s. 

Naše společnost klade maximální důraz na správné a transparentní na-
kládání s odpady. Se všemi dodavateli služby likvidace odpadů jsou proto 
uzavřeny smlouvy, které garantují zákonné nakládání s odpady i po jejich 
převzetí oprávněnou osobou. Při zpracování odpadů klademe také velký 
důraz na minimalizaci dopravních vzdáleností, což vede jak k ekonomic-
kým úsporám, tak k úspoře fosilních paliv a emisí CO2. Téměř celá produkce 
čistírenského kalu, což je cca 9 000 t, je proto předávána výhradně
do blízkých kompostáren a zařízení pro výrobu půdních substrátů.

Společnost 1. SčV, a.s., však není pouze producentem odpadů, ale provo-
zuje také zařízení na jejich zpracování. Na ČOV Příbram probíhá ekologická 
likvidace kalů z čištění průmyslových odpadních vod a také jedlých tuků 
a olejů z jejich lapačů v restauračních provozech. 
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  Certifikace ISO  
Společnost 1. SčV, a.s., úspěšně 
absolvovala druhý dozorový audit 
všech tří implementovaných 
systémů integrovaného systému 
řízení - managementu jakosti, 
životního prostředí a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Ob-
dobně jako loňský dozorový audit 
skončil i ten letošní se skvělým 
výsledkem. 

Tým auditorů v rámci provádění 
auditu nalezl jediný nedostatek, 
který byl spíše administrativní 
povahy. Tento výsledek potvrdil 
neustálé zlepšování systému 
integrovaného řízení, který je 
organickou součástí společnosti 
a slouží jako nástroj pro plnění 
všech požadavků na jakost, život-
ní prostředí a bezpečnost práce 
a ochranu zdraví při práci.
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  Oblast informatiky      
V roce 2013 společnost navázala na již rozpracované projekty, mezi které 
také patří dokončení implementace nové verze vnitřního systému přístupu 
ke sdíleným datům. V oblasti ekonomického informačního systému došlo
k uzavření migrace systému GIST  pro zpracování ekonomických dat.  Plně 
byl doladěn koncept sjednocení sítí, který měl za cíl  celkové propojení 
všech středisek společnosti v jednu společnou datovou síť s možností cent-
ralizované správy, dohledu a přístupu k jednotným datům. 

Nasazení nového datového provozu potvrdilo nejen snížení nákladů, ale 
i značnou úsporu času a operativnost při řešení problémů jednotlivých 
uživatelů. Úsek informačních technologií dále pokračoval na projektu 
přechodu infrastruktury IT na serverový systém Windows 2012, který má 
potenciál ke zvýšení uživatelského komfortu pro práci. 

Dále jsme se zaměřili na zkvalitnění systému dálkového přístupu uživatelů. 
Došlo k implementaci podpory nového systému MS Windows 8 a systému 
MS Office. Stranou nezůstala ani oblast zabezpečení, ve které společnost 
využívá nejmodernějších postupů pro ochranu dat společnosti.

  Zvyšování hodnot 
Ve společnosti je aktivně 
využíván Program zvyšování 
hodnoty, a to již šestým rokem. 
Stanovení klíčových hodnotících 
ukazatelů a jejich vyhodnocování 
prováděné na pravidelných 
měsíčních poradách bylo opět 
nesporným přínosem pro 
naplňování stanovených cílů 
společnosti v oblasti ekonomické, 
provozní i technické. 

Tento systém je díky svému 
propojení s integrovaným 
systémem řízení a svojí vazbě 
na odměňování zaměstnanců 
společnosti rovněž významným 
nástrojem pro rozvoj, motivaci 
a zvyšující se efektivitu 
společnosti jako celku i jejích 
jednotlivých pracovníků. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.
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Finanční část
  Zpráva o podnikatel-

ské činnosti 
V průběhu celého hodnoceného 
roku nedošlo ve společnosti k žád-
ným významným změnám, které 
by negativně ovlivnily výkony 
společnosti jak v oblasti výroby a 
distribuce pitné vody, tak v oblasti 
odvádění a čištění vod odpadních.

Souhrnné výsledky jsou v souladu 
s nastaveným plánem pro rok 
2013. Na straně výnosů společ-
nost eviduje setrvalý stav, kdy 
od počátku roku dochází k poklesu 
objemu fakturovaných m3 pitné 
vody, což je způsobeno zejména 
optimalizačními opatřeními na 

straně průmyslových spotřebitelů pitné vody, která ve větší míře započala 
již v letech minulých. Propad se ale v tomto roce projevil také u segmentu 
domácností, 
i přes to, že po několik posledních let vykazoval poměrně stabilní spotřebu. 

Vzhledem k probíhající hospodářské krizi dochází čím dál ve větší míře k 
substituci spotřeby pitné vody z veřejného vodovodu spotřebou z alternativ-
ních vlastních zdrojů. V oblasti nákladů dochází k nižšímu čerpání v někte-
rých nákladových položkách, jako jsou zejména spotřeba elektrické energie a 
nakupovaná voda. 

V oblasti stavomontážní činnosti přetrvává situace, kdy je stále obtížnější 
získávání zakázek z důvodu nedostatku finančních prostředků vlastníka 
na budování nové infrastruktury. I přes tuto skutečnost jsou výsledky sta-
vomontáže naplněny a s ostatními službami tyto segmenty výnosů sanují 
zmíněný dopad poklesu spotřeby pitné vody. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/1. SčV, a.s.

Tento rok společnost pokračovala v již  v nastaveném projektu rozšiřování 
služeb, které jsou nabízeny v provozovaných lokalitách s cílem zajistit maxi-
mální komplexnost poskytovaných služeb. 

V zákaznické oblasti přetrvává spokojenost s poskytovanými službami, 
což vyplývá z pravidelného průzkumu spokojenosti zákazníků. Společnost 
neustále rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb, v tomto roce zavedla např. 
bezhotovostní platby formou QR kódu. Zároveň byly spuštěny dvě nové mo-
bilní aplikace Moje voda, které jsou určeny majitelům chytrých telefonů 
s iOS nebo Android OS. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zajišťována, plněna a dodržována 
na všech administrativních a provozních úsecích na velmi dobré úrovni. Pro-
váděné důsledné kontroly přispívají k tomu, že společnost neeviduje žádný 
těžký či dokonce smrtelný úraz.

1. SčV, a.s., má zaveden integrovaný systém řízení jakosti managementu 
a stejně jako v loňském roce proběhl další dozorový audit všech tří imple-
mentovaných systémů - managementu jakosti, životního prostředí a bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, který skončil s vynikajícím výsledkem, jelikož 
auditoři neshledali žádné významné nedostatky. 

Hospodaření společnosti je pravi-
delně vyhodnocováno na úrovni 
vedení společnosti, představen-
stva a dozorčí rady. Hospodářská
a finanční situace je stabilní
a neprokazuje žádné okolnosti 
signalizující jakékoliv negativní 
projevy. Veškeré ostatní podrob-
nosti jsou obsaženy ve výroční 
zprávě a podrobné informace
o hospodářském stavu společnosti 
jsou uvedeny v účetní závěrce.
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  Předpokládaný vývoj společnosti
Jedním z hlavních cílů společnosti 1. SčV, a.s., pro rok 2014, je udržení roz-
sahu provozovaného regionu, obzvláště obhájení lokalit s končící platností 
provozování, kde bude vyhlášeno nové koncesní řízení. 

I nadále budeme monitorovat situaci v menších oblastech a účastnit se no-
vých koncesních řízení za účelem rozšíření spravovaného území.

Jelikož společnost čelí stále větší konkurenci, snažíme se vyhledávat další ná-
stroje na zvýšení svého obratu. Pro příští rok je plánováno rozšíření portfolia 
služeb, které budou nabízeny v rámci balíčku komplexního provozování jak 
stávajícím zákazníkům, tak v dalších, zatím neprovozovaných, lokalitách.

Společnost již v minulém roce nastavila projekty, které jsou zaměřeny na 
snižování nákladů i v průběhu roku 2014, což se týká především snižování 
pracovních sil a režijních nákladů.  Další projekty jsou nastaveny na zajiště-
ní dodatečných příjmů, např. odhalování nelegálních odběrů a penalizace 
plateb z prodlení.

Kromě stabilizace a dalšího rozvíjení smluvních vztahů je snaha o zachování, 
případně navýšení příjmů v oblasti stavomontáží.

Dalším nástrojem, důležitým pro udržení  pozice společnosti na trhu, 
je neustálé zlepšování a rozšiřování zákaznických služeb a tím poskytnutí 
co nejprofesionálnější a komplexní péče. I přes to, že prosazení se  na trhu je 
rok od roku obtížnější, věříme, že své postavení i nadále udržíme.



Dozorčí rada v průběhu roku 2013 zajišťovala úkoly, které pro ni vyplývají
z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a stanov společnosti. Dohlí-
žela na výkon působnosti představenstva společnosti a na uskutečňování 
její podnikatelské činnosti. 

Dozorčí rada pracovala v tomto složení:

Ing. Petr Slezák  předseda dozorčí rady

Ing. Pavel Nekl  člen dozorčí rady

František Beran  člen dozorčí rady 

Všech jednání se pravidelně účastnil generální a finanční ředitel společ-
nosti, který komplexně informoval o chodu společnosti. Dozorčí rada se 
zabývala ekonomickou situací společnosti a naplňováním jejího podni-
katelského plánu. Zároveň prováděla kontrolu stavu majetku, závazků a 
pohledávek. K činnosti managementu a představenstva společnosti nemá 
dozorčí rada připomínek a jejich působení hodnotí, v souladu s předložený-
mi výsledky, velmi kladně.

Na svém jednání 8. dubna 2014 dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní 
závěrku za rok 2013 a ztotožnila se se závěry zprávy auditora KPMG Česká 
republika Audit, s.r.o. se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, ze kte-
rých vyplývá, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiva a pasiv 
společnosti 1. SčV, a.s. k 31. prosinci 2013 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok  2013 v souladu s účetními předpisy.

Dozorčí rada rovněž projednala návrh představenstva společnosti na roz-
dělení zisku, který je v souladu  s právními předpisy a stanovami společ-
nosti.

Zpráva dozorčí rady
za rok 2013

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu  
o vztazích mezi ovládající a ovlá-
danou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou.

Dozorčí rada konstatuje, že nemá 
k účetní závěrce připomínek a 
souhlasí s předloženým návrhem 
na rozdělení zisku za rok 2013 a 
doporučuje tak valné hromadě 
přijmout a schválit účetní závěr-
ku a návrh rozdělení zisku za rok 
2013 v předloženém znění.

V Příbrami dne 8. dubna 2014

Ing. Petr Slezák
předseda dozorčí rady 1. SčV, a.s.
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Zpráva auditora a úplná účetní závěrka
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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: 840 111 322

E-mail: info@1scv.cz

Internet: www.1scv.cz

Výroční zpráva sestavena 22. května 2014.


