
Výroční zpráva

|  2020  |

104 862
Počet zásobovaných 

obyvatel

2 936 tis. m3

Množství vyrobené vody

9 339 tis. m3

Množství vyčištěné
odpadní vody

193
Počet zaměstnanců



|  1 Pandemie covid-19 ovlivnila hospodaření 1. SčV, a.s. 04

|  2 Základní údaje 05

|  3 Statutární orgány společnosti 08

|  4 Klíčové údaje 09

|  5 Editorial generálního ředitele 10

|  6 Organizační struktura 12

|  7 Naše služby
Výroba pitné vody – Hospodaření s vodou – Poruchy a havárie na vodovodní síti

Kvalita pitné vody – Odvádění a čištění odpadních vod – Poruchy a havárie na kanalizační síti

Kvalita vypouštěných vyčištěných odpadních vod – Laboratoř

14

| 8 Zákazníci
Komplexní vodohospodářské služby – Stavomontážní činnost

Zákaznický útvar – Nové služby – Ostatní služby – Průzkum spokojenosti

22

|  9 Odpovědnost
Lidské zdroje – Naši zaměstnanci – Zaměstnanecké benefi ty

Pracovně lékařské služby – Interní komunikace – Covid – Bezpečnost práce

Vzdělávání zaměstnanců – Sociální odpovědnost – Nadační fond

28

|  10 Inovace
Český Brod – Příbram – Sedlčany – Říčany, Jesenice – Čelákovice

Odpadové hospodářství – Certifi kace ISO 2020 – Oblast informatiky

36

|  11 Zpráva dozorčí rady za rok 2020 40

|  12 Finanční část
Rozvaha – Výkaz zisku a ztráty –  Přehled o peněžních tocích

Příloha v účetní závěrce – Zpráva o vztazích

42

|  13 Výrok auditora 86

O
B

S
A

H

Výroční zpráva sestavena 15. 3. 2021



PANDEMIE COVID-19 
OVLIVNILA 
HOSPODAŘENÍ 1. SČV, A.S.

1.
Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace 
šíření nákazy koronaviru za pandemii a následující den vyhlásila 
česká vláda na území České republiky nouzový stav. Covid-19 
představoval pro zdraví obyvatel závažnou hrozbu, proto přijaly 
orgány státní správy České republiky řadu opatření k zastavení 
šíření pandemie. Bezpečnostní opatření se průběžně během roku 
měnila podle stávající situace.

1. SčV, a.s., vznikla zápisem do obchodního 
rejstříku dne 25. června 1993.

Společnost nemá pobočku v zahraničí. 

AKCIONÁŘ

100 %
Veolia Central 

& Eastern Europe s.a. 

1. SčV, a.s.
OBCHODNÍ JMÉNO 

5 000 000 Kč
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Akciová společnost 
PRÁVNÍ FORMA 

47549793
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
SÍDLO SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE2.

Mimořádná situace měla dopad na českou ekonomiku 

a rovněž na 1. SčV. Vedení společnosti průběžně reagovalo 

na vývoj pandemie a přijalo řadu konkrétních opatření ke snížení 

rizika plynoucího z pandemie. Postupně byly vyhlášeny stavy 

ostražitosti a pohotovosti a zahájena příprava na případné 

vyhlášení krizového stavu. Zaměstnanci byli proškoleni 

k dodržování přísných preventivních ochranných 

a hygienických opatření. Všem zaměstnancům byly 

poskytovány ochranné pracovní pomůcky a dezinfekční 

prostředky, byla zvýšena úklidová a hygienická opatření. 

Aby se minimalizoval kontakt mezi zaměstnanci, byla zavedena 

možnost práce z domova u těch zaměstnanců, jejichž pracovní 

náplň to umožnila. Strategičtí a provozní zaměstnanci, kteří 

zajišťují hlavní činnosti společnosti, byli rozděleni do několika 

na sobě nezávislých skupin, aby i v případě výskytu onemocnění 

v rámci jedné skupiny byly tyto skupiny schopny zajistit pokračování 

strategických činností. Byl minimalizován kontakt s externími 

osobami, ať už zákazníky či dodavateli, posíleny bezkontaktní 

formy komunikace, došlo k omezení  provádění odečtů vodoměrů 

a dalších služeb, u kterých je kontakt se zákazníky nezbytný.

Byly zajištěny dodávky strategických zásob, aby nebyla 

narušena plynulost dodávek, a přijata řada dalších opatření. 

Přes nepříznivou situaci ovlivněnou pandemií společnost 

během celého roku 2020 zajišťovala plynulé dodávky kvalitní 

pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. Covid-19 

je vysoce citlivý na chlor a UV záření, proto je pitná voda proti 

viru covid-19 chráněna. Došlo sice k poklesu spotřeby vody, 

přesto se i v roce 2020 podařilo dosáhnout řady inovací.

54 Základní údaje  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  –  Pandemie covid-19 ovlivnila hospodaření 1. SčV, a.s.



RELAXAČNÍ ZÓNA



KLÍČOVÉ
ÚDAJE4.STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

SPOLEČNOSTI 3.

platné k 31. prosinci 2020

PŘEDSTAVENSTVO Ing. Martin Bernard – předseda   

Ing. Ivan Eis – člen 

Ing. Reda Rahma – člen, do 4. 5. 2020

Ing. Ondřej Beneš – člen, od 4. 5. 2020

DOZORČÍ RADA Ing. Petr Slezák – předseda

Ing. Pavel Nekl – člen, do 8. 10. 2020

David Jelínek – člen  

Ing. Josef Kaiser – člen, od 8. 10. 2020

VÝKONNÉ 
VEDENÍ

Ing. Ivan Eis – generální a fi nanční ředitel, do 30. 9. 2020

Ing. Bc. Robert Morávek – provozní a technický ředitel,                     

                                                    do 30. 9. 2020

Ing. Bc. Robert Morávek – generální a technický ředitel, 

                                                    od 1. 10. 2020

Bc. Jana Poláková – fi nanční ředitelka, od 1. 10. 2020

Ing. Martin Janík – provozní ředitel, od 1. 10. 2020

OBRAT 
SPOLEČNOSTI:

661 mil. Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
PO ZDANĚNÍ:

-3 910 tis. Kč
POČET ZAMĚSTNANCŮ:

193
MNOŽSTVÍ VYROBENÉ VODY:

2 936 tis. m3

ZTRÁTY VODY:

11,8 %

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY:

9 339 tis. m3

POČET OBYVATEL NAPOJENÝCH NA 
KANALIZACI:

88 928 
DÉLKA KANALIZAČNÍ SÍTĚ :

653 km

POČET ZÁSOBOVANÝCH 
OBYVATEL PITNOU VODOU: 

104 862

K datu sestavení výroční zprávy, nejsou společnosti 

známy žádné další významné následné události, 

které by ovlivnily výroční zprávu 2020.
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dovoluji si Vám předložit výroční zprávu za rok 2020, 

shrnující veškeré výsledky naší společnosti. 

Zásadní změnou tohoto roku byl odchod Ing. Ivana Eise, který 

po dvaceti letech výkonu funkce fi nančního ředitele a deseti 

letech  generálního ředitele přešel, v říjnu, na pozici generálního 

ředitele sesterské koncernové společnosti Severočeská servisní. 

Dovolím si mu tímto s velkým obdivem poděkovat za všechnu 

předchozí práci a pevně doufám, že dokážu být jeho 

právoplatným nástupcem a hodnotným následovníkem.

Klíčovou činností naší společnosti jsou i nadále aktivity spojené 

s odborným provozováním vodovodů a kanalizací, především 

zajištění kontinuálního zásobování pitnou vodou a návazné 

odvádění a čištění vody odpadní. V těchto oblastech nenastaly 

žádné zásadní výkyvy a podařilo se nám i přes některé změny 

v legislativě dostát všem závazkům z toho vyplývajícím.

Pokud mám zhodnotit výsledky za předešlý zcela specifi cký 

rok, mohu konstatovat, že nebyl pro naši společnost v několika 

ohledech vůbec jednoduchý. Stejně tak jako v předcházejících 

letech bylo poměrně významnou okolností pro hospodaření 

společnosti v tomto roce zachování nebo minimalizace nárůstu 

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.

EDITORIAL 
GENERÁLNÍHO 
ŘEDITELE

5.

DOVOLÍM SI MU TÍMTO
 S VELKÝM 

OBDIVEM PODĚKOVAT 
ZA VŠECHNU 

PŘEDCHOZÍ PRÁCI A P
EVNĚ DOUFÁM,

ŽE DOKÁŽU BÝT JEH
O

PRÁVOPLATNÝM NÁST
UPCEM 

A HODNOTNÝM NÁSLE
DOVNÍKEM.

Takovouto zcela neočekávanou situací se stala pandemie 

covid-19, jež odstartovala několik vln vládních nařízení 

s přímým nebo nepřímým dopadem do vodárenského sektoru. 

Při jejím vypuknutí na počátku roku bylo zcela neodkladným 

úkolem pro naši společnost zajistit maximální ochranu 

zdraví našich zaměstnanců před možnou nákazou. Bylo zcela 

evidentní, že nezbytnými pandemickými vládními opatřeními 

způsobené nebo vyvolané změny budou mít následné 

ekonomické dopady na naši společnost a spolu 

s neočekávanými a zvýšenými výdaji souvisejícími s ochranou 

zdraví zaměstnanců nepříznivě ovlivní plánovaný hospodářský 

výsledek. Další prioritou se stalo zachování kontinuity výroby 

a dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní.

Díky všem předchozím pandemickým zkušenostem s rizikem 

viru A/H1N1 a posléze viru H5N1, nastaveným procesům 

ve společnosti a obětavé práci nejen členů krizového 

managementu se podařilo vše zvládnout a zajistit. Jediným 

dopadem pro naše klienty bylo nezbytné dočasné uzavření 

zákaznických center a útvaru technického vyjadřování 

pro veřejnost s přechodem na elektronickou formu komunikace. 

Veškeré ostatní činnosti byly nadále vykonávány v plném 

rozsahu zcela v souladu s vládními opatřeními a nařízeními.

Výpadek určitých velkoodběratelských a producentských 

segmentů samozřejmě znamenal citelný propad výnosů 

s čímž je, při majoritě fi xních nákladů, spojený negativní vliv 

na celkový hospodářský výsledek společnosti. Díky obětavému 

pracovnímu nasazení a odpovědnému přístupu našich 

pracovníků, maximalizaci úspor a za cenu snížení investic se 

tyto nenadálé okolnosti podařilo společně řešit. 

Naopak příznivým vlivem, který do značné míry eliminoval 

výše zmíněný nárůst nákladů a propad spotřeby 

u velkoodběratelské části našich zákazníků, byl mírný nárůst 

fakturace vody pitné i odpadní související s přechodem 

zaměstnanců pracujících  mimo regiony pobytu na práci 

z domova  nebo obdobně studentů na domácí distanční výuku. 

Rok 2020 byl posledním rokem platnosti provozní smlouvy 

s městy Jesenice a Český Brod, kde proběhla koncesní 

výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury na další období. Provozování těchto 

měst se podařilo naší společnosti úspěšně obhájit.  

Ostatní lokality zůstávají pro rok 2021 beze změn.

V oblasti  SMČ korespondují dosažené výsledky se stavem 

ekonomiky na vodohospodářském stavebním trhu, kdy, 

vlivem dobíhající poptávky po stavební výrobě a velkému 

nasazení našich pracovníků, došlo k přeplnění dosaženého 

obratu ze stavebně montážních prací avšak u většiny 

zakázek při nižší marži, než bylo původně plánováno.

Obdobně jako v předcházejících letech je pro naši společnost 

jedním z klíčových cílů spokojenost zákazníků, kterou pravidelně 

zjišťujeme prostřednictvím průzkumů spokojenosti. Za velmi 

důležitý krok v této oblasti považuji i zachování činnosti 

všech regionálních zákaznických center a kontaktních 

míst v jednotlivých provozovaných lokalitách.   

Že je naše společnost plnohodnotným a profesionálním 

partnerem provozovaným municipalitám, svědčí 

dosažení velmi dobrých výsledků pravidelných 

auditů ve všech čtyřech oblastech obhajovaných 

certifi kátů implementovaných systémů ISO.

Vzhledem ke všem okolnostem tohoto roku o to více platí, že 

stanoveného výsledku bychom nemohli nikdy nedosáhnout 

bez obětavé a vynikající práce našich zaměstnanců. Stejně tak jako 

v minulosti mohu s uspokojením a velkou úctou konstatovat, 

že naši zaměstnanci opět odvedli vynikající výkon a já bych jim 

za to chtěl na tomto místě velmi poděkovat. Mohu tak potvrdit, 

že největším bohatstvím naší společnosti jsou její profesionální 

zaměstnanci a proto je naším cílem udržet vysoko nastavenou 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 s úctou poděkovat také všem vlastníkům 

provozovaného infrastrukturního majetku a rovněž všem 

našim obchodním partnerům za příkladnou spolupráci během 

nelehkého uplynulého roku. Této naší kvalitní spolupráce si 

velmi vážíme a zejména v takovýchto náročných dobách ji o to 

více oceňujeme a zavazujeme se nadále zůstat i v budoucnu 

vaším co nejlepším partnerem. 

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,

Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel
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ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA6.

platná k 31. prosinci 2020

Valná hromada

Úsek generálního 
ředitele

Asistentka, tisková mluvčí

Představenstvo

Generální a fi nanční ředitel

Manažer ISŘ

Úsek 
technického 

ředitele

Úsek fi nannčního 
ředitele

Úsek provozního 
ředitele
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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 2020 dosáhl počet zásobovaných obyvatel 

úrovně 104 862 obyvatel. Celkový objem fakturované 

pitné vody činil za stejný rok 5 243 tis. m3.

VÝROBA PITNÉ VODY

Pitnou vodu dodávanou odběratelům společnost ze 44% vyrábí na provozovaných úpravnách vod 

a z 56% přebírá vodu z velkých distribučních soustav od jiných výrobců či distributorů pitné vody. 

Výrobu pitné vody zajišťuje prostřednictvím 14 úpraven vody. Převážná většina vyrobené pitné vody pochází 

z povrchových zdrojů. Největší objem vody je 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 menší zdroje podzemní vody jsou využívány 

k zásobování lokálních vodovodů v několika obcích a osadách na sedlčansku, říčansku a českobrodsku.

Největšími provozovanými úpravnami jsou ÚV Kozičín, Hatě a Hvězdička vyrábějící pitnou vodu 

pro příbramský skupinový vodovod. Úprava vody na vodu pitnou probíhá na úpravnách vod jak klasickými 

vodárenskými technologiemi, jako je provzdušňování, koagulace, fi ltrace tak s využitím 

některých speciálních technologických postupů jako jsou fl otace, fi ltrace vody přes aktivní 

uhlí pro odstraňování pesticidních látek, odstraňování arsenu na speciálních sorbentech, 

iontová výměna pro odstraňování dusičnanů či dezinfekce vody UV zářením.  

NAŠE SLUŽBY7.
Společnost 1. SčV se počtem zásobovaných obyvatel i plošným 
rozsahem provozovaných lokalit řadí mezi nejvýznamnější 
dodavatele pitné vody ve Středočeském kraji. Společnost vyrábí 
a distribuuje pitnou vodu v okresech Příbram, Praha západ, 
Praha východ a Kolín. 

Z objemu převzaté pitné vody, je největší část přebírána od společností 

PVK a.s., VHS Benešov, VaK Beroun a Městská teplárenská Sedlčany s.r.o. 

Největší objem převzaté pitné vody představuje voda odebíraná z vodárenské 

soustavy Želivka, která zásobuje obyvatele na říčansku, jesenicku,  v Mníšku 

pod Brdy, 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 840 km. Skladba provozované vodovodní sítě 

zahrnuje potrubí od nejmenších profi lů až do profi lu DN 600. 

Zastoupeny jsou prakticky všechny možné materiály snad pouze s výjimkou 

skleněného potrubí. Vedle vodovodního potrubí spravuje společnost také 

další vodohospodářské objekty, například čerpací stanice a vodojemy.
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Své odborné znalosti, dovednosti a bohaté zkušenosti 

společnost úspěšně uplatňuje při spolupráci s obcemi 

či jinými subjekty, které si svůj vodohospodářský 

majetek provozují samy. V roce 2020 společnost rozšířila 

poskytování odborných servisních služeb o obce 

Bezděkov pod Třemšínem, Vševily a Štětkovice.

HOSPODAŘENÍ S VODOU 

V roce 2020 pokračovala společnost v příznivém trendu 

postupného zvyšování efektivity hospodaření s pitnou vodou 

a snižování objemu nefakturované vody. Oproti minulému 

roku se podařilo snížit objem i podíl nefakturované vody. Její 

absolutní objem dosáhl hodnoty 738 tis. m3, což odpovídá 

pouhým 12,3 % z objemu realizované vody. Obdobně tomu 

bylo u podílu ztrát vody na celkovém objemu vody k realizaci. 

Ten dosáhl historicky nejnižší úrovně a to konkrétně 11,7 %. 

Podobně jako v roce předchozím se na dobrém výsledku, 

vedle příznivých klimatických podmínek, projevila svědomitá 

a systematická kontrola těsnosti a diagnostika vodovodní sítě, 

rozšiřování vodárenského dispečinku a pravidelná 

údržba vodovodní sítě prováděná společností. Délka 

preventivně prověřené vodovodní sítě činila celkem 

380 km, což představuje 45% provozované vodovodní sítě.

Počet zásobovaných obyvatel 104 862

Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) 840

Počet vodovodních přípojek 26 298

Délka vodovodních přípojek v km 329

Počet čerpacích stanic 38

Počet vodojemů 38

Kapacita vodojemů tis. m3 34,9

Počet úpraven vod 14

Voda vyrobená v tis. m3 2 936

z toho v úpravnách povrchových vod 2 539

z toho v úpravnách podzemních vod 180

Z toho v místech, kde probíhá pouze desinfekce 217

Počet fakturačních vodoměrů 26 243

2016 2017 2018 2019 2020

Výroba celkem 3 007 3 012 3 034 2 907 2 936

Voda předaná 570 579 722 737 719

Voda převzatá 3 658 3 903 4 112 4 207 3 764

Voda k realizaci průmyslová 516 585 606 391 227

Voda k realizaci 6 095 6 336 6 423 6 377 5 980

Voda fakturovaná 5 143 5 217 5 430 5 535 5 243

Voda nefakturovaná 952 1 119 993 842 738

Procento vody nefakturované 15,62 17,7 15,4 13,2 12,3

Ztráty vody 909 1 081 960 818 704

Procento ztrát vody 14,9 17,1 14,9 12,8 11,8

GRAF POMĚRU DISTRIBUOVANÉ 
VODY V ROCE 2020

PORUCHY A HAVÁRIE 
NA VODOVODNÍ SÍTI

Na provozované vodovodní sítí došlo celkem k 337 poruchám 

nebo haváriím, což je o 33 událostí méně než v předchozím 

období. Z celkového počtu poruch bylo evidováno 252 poruch 

na vodovodních řadech a 83 na vodovodních přípojkách. Veškeré 

vzniklé, detekované poruchy a havárie se podařilo odstranit.

Nejčastější příčinou vzniku poruch je cizí zaviněni (při provádění 

zemních prací), dynamické namáhaní a koroze při použiti 

nekvalitních materiálů používaných v minulosti.

POČET PORUCH NA VODOVODNÍ SÍTI

2017

3
9

0

2018

3
4

5

2019

3
7

0

2020

3
3

7

1

3 2

1  |  VODA PRŮMYSLOVÁ

3 % 
2  |  VODA VYROBENÁ

43 %

3  |  VODA PŘEVZATÁ

54 %

1716 Naše služby  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  –  Naše služby



KVALITA PITNÉ VODY 

Výsledky pečlivé laboratorní kontroly kvality vyráběné 

a dodávané pitné vody potvrdily její vyhovující 

kvalitu a její soulad s požadavky platných právních 

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

v platném znění a Vyhl. SÚJB č. 422/2016 Sb.

V roce 2020 bylo odebráno  celkem 1 210 vzorků pitné vody. 

Z nich pak bylo provedeno celkem 19 228 analýz.  Kontrola 

kvality vody byla prováděné plně v souladu s „Plány kontroly 

jakosti pitné vody při její výrobě a distribuci“ zpracovanými 

v souladu s legislativními požadavky a zahrnující kontrolu 

od zdrojů vody, přes úpravny vody, vodojemy až po koncové 

kohoutky u spotřebitelů.  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.

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD 

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod patří společnost 

1 SčV rovněž k nejvýznamnějším provozovatelům kanalizací 

a čistíren odpadních vod ve Středočeském kraji. V roce 2020 

společnost zajišťovala odvádění a čištění odpadních vod od 

celkem 88 928 obyvatel. Společnost v této oblasti působí jak 

ve významných sídlech Středočeského kraje, jako jsou města 

Příbram, Sedlčany, Říčany, Mníšek pod Brdy, Jesenice, Český 

Brod a Čelákovice  tak i v mnoha dalších menších městech 

obcích a osadách. K odvádění odpadních vod od jednotlivých 

producentů využívala a spravovala společnost celkem 

653 km kanalizačních stok. Vlastní čištění odpadních vod 

pak bylo zajišťováno na celkem 30 mechanicko-biologických 

čistírnách odpadních vod. V roce 2020 společnost odvedla a na 

čistírnách odpadních vod vyčistila celkem 9 339 tis. m3 

odpadní vody. Největšími provozovanými čistírnami 

odpadních vod jsou ČOV Příbram, ČOV Říčany, ČOV Jesenice, 

ČOV Sedlčany, ČOV Český Brod a ČOV Čelákovice.

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod poskytuje 

společnost  odborný dohled a metodické vedení také 

dalším 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 2020 společnost tuto službu 

rozšířila i pro obec Bezděkov pod Třemšínem.

PORUCHY A HAVÁRIE 
NA KANALIZAČNÍ SÍTI

Na provozované kanalizační síti došlo celkem k 166 poruchám, 

nebo haváriím, což je o 5 událostí více než v předchozím 

období. Z celkového počtu poruch bylo evidováno 41 poruch 

na kanalizační síti a 125 na kanalizačních přípojkách. Dále pak 

bylo vyčištěno 53 ucpávek stokové sítě a napojení kanalizačních 

přípojek. Všechny vzniklé poruchy a havárie se podařilo 

odstranit.

Během roku bylo strojně vyčištěno 77,6 km potrubí 

a kamerou prohlédnuto 42,8 km kanalizace.

 
Celkový počet vzorků na mikrobiologické 

a biologické analýzy/ počet parametrů
Celkový počet vzorků na chemické 

analýzy/ počet parametrů
% vyhovujících parametrů

ÚV a zdroje 200 / 1 141 208 / 5 135 99,00

Distribuční síť 395 / 2 075 407 / 10 392 99,81

Provádění odběru a analýz vzorků je zajišťováno 

prostřednictvím akreditovaných laboratoří 

(Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram a Vodohospodářská 

laboratoř Říčany) a jejich subdodavatelů. 

Společnost dlouhodobě usiluje o systematické zlepšování 

a celkovou stabilizaci dobré kvality dodávané pitné vody. 

V tomto směru spolupracuje s vlastníky vodohospodářského 

majetku na přípravě a realizaci investičních opatření, například:

 - doplnění ÚV Osečany o fi ltraci vody přes aktivní uhlí 

pro snížení obsahu pesticidních látek ve vyráběné vodě 

 - doplnění ÚV Tuchoraz o technologii reverzní osmózy 

pro snížení obsahu chloridů v dodávané pitné vodě. 

Prováděná opatření se z dlouhodobého hlediska odráží 

ve velmi dobré kvalitě dodávané vody, kdy nejsou zpravidla 

zaznamenávány systematické nedostatky a zjištěné případy 

nevyhovujících výsledků se zpravidla týkají mimořádných 

provozních událostí (havárií zařízení, poruch potrubí apod.) 

případně vzorků ovlivněných špatným stavem vnitřních 

rozvodů v kontrolovaných objektech. Jen ojediněle jsou 

registrovány zvýšené koncentrace železa v důsledku 

koroze stárnoucích úseků vodovodní sítě. 

Počet obyvatel napojených na kanalizaci 88 928

Délka kanalizační sítě v km 653

Počet kanalizačních přípojek 22 453

Počet čerpacích stanic 72

Počet čistíren odpadních vod 30

Množství vyčištěné odpadní vody v tis. m3 9 339

POČET PORUCH NA KANALIZAČNÍ SÍTI

2017

2
5

0

2018

3
4

6

2019

1
6

1

2020

1
6

6

1918 Naše služby  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  –  Naše služby



Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram zajišťuje kontrolu kvality surové, 
upravené a pitné vody a kontrolu jakosti vypouštěných odpadních 
vod, provádí odběry vzorků vod a kalů. Pro tyto činnosti je 
akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., Praha podle 
ČSN EN ISO /IEC 17025:2018 a vlastní Osvědčení o akreditaci 
zkušební laboratoře vydané s platností do 13. 4. 2022.

V rámci odvádění a čištění odpadních vod se společnost 

dlouhodobě věnuje zvyšování efektivity provozu čistíren 

odpadních vod, zejména pak optimalizaci spotřeby 

elektrické energie, využívání bioplynu ze stabilizačních 

nádrží kalu a produkce a lisování kalu i minimalizaci 

množství balastních vod vnikajících do kanalizací. 

Velká pozornost byla věnována také problematice 

vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor.

KVALITA VYPOUŠTĚNÝCH 
VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD 

Zajištění co nejvyšší účinnosti čištění a dosažení vysoké 

kvality vypouštěných vyčištěných odpadních vod do životního 

prostředí je jednoznačně největší environmentální prioritou 

společnosti. Řízení provozu čistíren odpadních vod stejně jako 

kontrole kvality odpadní vody proto věnuje náležitou pozornost. 

V roce 2020 provedla v tomto směru společnost odběr 

a analýzu celkem 457 vzorků vypouštěné odpadní vody. 

Přitom pouze u 4 z nich bylo zjištěno překročení předepsaných 

kvalitativních limitů. To představuje pouhých 0,88% 

případů.  Celkově tak lze kvalitu vypouštěné vyčištěné 

odpadní vody z čistíren provozovaných společností 

1. SčV hodnotit jako velmi dobrou a vyhovující. 

Úroveň čištění odpadních vod a kvalitu vypouštěné 

odpadní vody se společnosti daří, ve spolupráci s vlastníky 

vodohospodářské infrastruktury, trvale zlepšovat prováděnými 

investičními opatřeními a rekonstrukcemi čistíren odpadních 

vod. V roce 2020 probíhala například rekonstrukce ČOV Říčany. 

Dokončena byla rekonstrukce ČOV Osnice a intenzifi kace ČOV 

Nupaky.  Zahájena byla příprava projektových dokumentací 

na intenzifi kace ČOV Dublovice ČOV Kosova Hora. Jako 

podklad pro výhledové rekonstrukce byly zpracovány 

kapacitní studie pro ČOV Mníšek pod Brdy a ČOV Sedlčany.

V roce 2020 došlo k výměně pracovníků na pozici referenta 

laboratoře analytika, referenta laboratoře biologa a manažera 

kvality. 

Cíle laboratoře pro rok 2020 byly plněny postupně s ohledem 

na vzniklou personální situaci a na epidemiologickou situaci 

vyvolanou šířením onemocnění COVID-19, která trvala od března 

do konce roku. Odběry vzorků vody a jejich příjem do laboratoře 

nebyly omezeny, ale probíhaly za stanovených bezpečnostních 

opatření, byl zaznamenán zvýšený zájem o rozbory vzorků 

zejména pitných vod ze soukromých studní, vodovodních přípojek, 

potravinářských provozoven a domovních čistíren odpadních vod.

Laboratoř se úspěšně zúčastnila všech programů zkoušení (PT), 

které zahrnovaly zkoušky, na něž má osvědčení o akreditaci, 

kromě PT vzorkování odpadních vod a kalů, místo tohoto PT se 

laboratoř přihlásila k účasti testování způsobilosti 

v PT-CHA-8-2020 Vybrané ukazatele jakosti OV, ZCHR. Plán 

školení pracovníků laboratoře byl podle situace aktualizován, 

účast na odborných seminářích nahradila interní školení. 

Vybavení laboratoře odpovídá požadavkům na provádění 

jednotlivých analýz. V souladu s plánem postupné 

obnovy laboratorního zařízení byly do laboratoře 

odpadních vod pořízeny dva nové thermoreaktory 

potřebné k předúpravě vzorků odpadních vod a digitální 

byrety a dávkovače pro část prováděných metod, které 

významně přispějí k BOZP pracovníků v laboratoři.

Laboratoř splnila plánované ukazatele zvyšování hodnoty 

na rok 2020 a to i přes složitou situaci, která v laboratoři 

nastala začátkem roku v personální oblasti a pokračovala 

v době pandemie. Všem pracovníkům laboratoře, kteří se 

podíleli na tomto výsledku a poskytovali laboratorní služby 

našim zákazníkům na profesionální úrovni patří poděkování.

Laboratoř 1. SčV, a.s., Příbram celkem analyzovala 

5 114 vzorků a stanovila 45 676 ukazatelů. Laboratoř pitných 

vod provedla rozbor 2 472 vzorků a stanovila 31 939 ukazatelů. 

Z tohoto počtu bylo 1 434 vzorků analyzováno pro externí 

zákazníky. Laboratoř odpadních vod provedla rozbor  

2 642 vzorků a stanovila 13 737 ukazatelů. Z tohoto počtu 

bylo analyzováno 1 209 vzorků pro externí zákazníky.

LABORATOŘGRAF MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ VODY

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

počet rozborů / analýz počet rozborů / analýz počet rozborů / analýz

Laboratoř OV 2 800 14 836 2 835 14 818 2 642 13 737

Laboratoř PIV 2 613 34 431 2 709 33 059 2 472 31 939

Laboratoř 1. SčV, a.s. 5 413 49 267 5 544 47 877 5 114 4 576
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ZÁKAZNÍCI8.
KOMPLEXNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY

Prodej a instalace úpraven vod a domovních fi ltrů 

V roce 2020 pokračovala společnost 1. SčV v úspěšné spolupráci se společností 

Culigan. CZ s.r.o. v oblasti dodávek zařízení pro úpravu vody pro komunální partnery, 

domácnosti a další zákazníky.  Mezi nejvýznamnější zakázky patřila v tomto roce  

například dodávka domovních úpraven vod pro rodinné domy v Zaječově,  Hutích 

pod Třemšínem a Rožmitále pod Třemšínem či osazení zařízení na desinfekci vody 

UV zářením pro restauraci v kempu Velký Vír či pro úpravnu vody ve Svatém Janu. 

Odborné posudky ke kvalitě 

pitné vody, návrh řešení

Pracovníci společnosti vypracovali 

celkem 84 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 v rybníčcích s ohledem 

na posouzení příčiny zhoršené jakosti 

vody. Součástí všech vypracovaných 

posudků byl, vedle komentáře ke kvalitě 

vody a 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 

navržených opatření naší společností 

na základě smlouvy či objednávky 

také přímo zajištěna. Odborně jsme 

také pomáhali při zpracování studie 

zásobování pitnou vodou pro obec 

Milešov. 

Budování studní a vrtů

V roce 2020 jsme navázali spolupráci 

s odbornou společností Eligeo s.r.o. a to 

v oblasti hydrogeologického průzkumu 

a  odborných posudků pro vyhledávání 

nových vodních zdrojů či pro navýšení 

odběru vody z těchto zdrojů.  Ve spolupráci 

s touto společností byl například 

realizován průzkum pro vybudování 

nového vodního zdroje v osadě 

Pořešice, v obci Pečice, znovuobnovení 

využívání zdroje šachta Milín 68 

pro potřeby zálivky hřiště či čerpací 

zkouška a posudek pro navýšení 

odběru vody z obecní studny v Sedlici.

Společnost 1. SčV je připravena tako 

v rámci nabízených služeb realizovat 

vybudování vodních zdrojů (studní 

či vrtů). Tuto službu ale ani v roce 

2020 nikdo nevyužil. Zákazníci 

v této oblasti jsou zatím zvyklí 

komunikovat se společnostmi, jež 

výstavbu zdrojů přímo provádí.  

Prodej domovních ČOV 

(DČOV) a jejich kontrola

Rok 2020 potvrdil vzrůstající zájem 

zákazníků o služby v oblasti dodávek 

a kontrol DČOV. V oblasti jejich dodávek 

a výstavby byla v průběhu roku  ověřena 

a optimalizována spolupráce se 

společností Eko – ČOV, prostřednictvím  

které společnost dodávky DČOV 

realizuje.  V roce 2020  byla takto 

realizována dodávka 5 domovních 

čistíren a v několika dalších 

případech byla realizována dodávka 

náhradních či doplňkových dílů. 

Mimo vlastní dodávky DČOV zajišťovala 

společnost dle přání zákazníků 

také odbornou pomoc při kontrole 

správné funkce již osazených DČOV ať už 

formou autorizované kontroly, prohlídky, 

laboratorní kontroly či odborného 

poradenství. Celkem se jednalo 

o 8 zakázek.  Společnost dále připravila 

cenovou nabídku na provoz a kontrolu 

několika DČOV pro město Příbram 

v lokalitách Zavržice a Bytíz.

Poradenská činnost 

v oblasti odpadních vod

Společnost realizovala například 

odbornou konzultační činnost 

pro obec Kožlí  a to jednak při kontrole 

ČOV v kempu Velký Vír a jednak 

při rekonstrukci obecní ČOV v Kožlí 

u Orlíka. Dále 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 dokumentací 

na připravované rekonstrukce ČOV 

a poskytovali jsme vstupní data 

pro zpracování kapacitních studií 

ČOV, případně generelů odvádění 

odpadních vod. Jednalo se například 

o ČOV Mníšek pod Brdy, Sedlčany, 

Dublovice či Kosova Hora. 
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Bazénové vody

Provoz veřejných koupališť byl v roce 

2020 částečně omezen v souvislosti s 

epidemií covid – 19. Přesto společnost 

úspěšně pokračovala ve spolupráci v 

oblasti kontroly a řízení kvality bazénové 

vody pro Hotel Orlík, Wellness centrum 

Příbram, wellness v areálu Panství 

Dlouhá Lhota a Saunu Dublovice, kterým 

společnost 1. SčV poskytovala odbornou 

pomoc a laboratorní služby. Poněkud 

menší zájem byl ze strany individuálních 

zákazníků o odbornou pomoc s kvalitou 

bazénové vody v soukromých bazénech. 

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 vypracovává 1. SčV, 

za smluvní partnery, například statistické 

výkazy Vh 8b-01, výkazy vodních 

bilancí, poplatková přiznání, vybrané 

údaje z majetkové a provozní evidence 

a podobně.  Kromě toho zajišťuje 

zpracování odborných dokumentů, 

například vyhodnocení zkušebního 

provozu, kanalizační či provozní řády. 

Mezi nejvýznamnější zakázky v této 

oblasti patřilo v roce 2020 vypracování 

provozních řádů pro systémy zásobování 

pitnou vodou pro vodovody v Zámečku 

Destinov v Milešově, v obcích Mezno 

a Narysov, v rekreačním středisku Oboz, 

MŠ v Letech u Písku, ve sportovním 

areálu ve Zduchovicích, pro objekt 

pohostinství v Křešíně a pro galerii 

v Bukové u Příbramě. 

ZÁKAZNICKÝ 
ÚTVAR

Společnost 1. SčV pracuje na neustálém 

zlepšování kvality poskytovaných 

služeb, což dokazuje výsledek průzkumu 

spokojenosti zákazníků, který je shrnut 

v následujícím samostatném článku, kdy 

se jejich úroveň, dle vyjádření oslovených 

respondentů, prokazatelně zvyšuje.

Z důvodu zachování udržitelnosti 

a efektivity v rámci provozování 

došlo k přestěhování kontaktního 

místa v Českém Brodě. 

V průběhu roku jsme museli opakovaně 

omezit rozsah poskytovaných 

zákaznických služeb, a sice v oblasti 

osobního kontaktu se zákazníky 

z důvodu probíhající pandemie covid 19. 

Kontaktní místa byla uzavřena 

v březnu 2020 a otevřena v květnu 

2020 a následně vlivem zhoršující se 

situace byla opět v říjnu 2020 uzavřena 

z důvodu zamezení šíření nákazy. 

Uzavřeny byly současně i všechny 

pokladny, podatelna a technický úsek.

Zákazníci byli vyzváni k využívání 

korespondenčního způsobu obsluhy 

prostřednictvím emailu či klasického 

korespondenčního styku. V průběhu 

roku  jsme obdrželi a vyřídili 13 483 ks 

došlé pošty od našich zákazníků.

Po celý rok zůstala zákazníkům 

k dispozici bez omezení nepřetržitá 

zákaznická linka.

Na webových stránkách www.1scv.cz  

byly pravidelně uveřejňovány 

aktuální informace.

Odečty vodoměrů probíhaly v době 

nouzového stavu rovněž v omezeném 

režimu, zákazníci byli oslovováni 

prostřednictvím emailu či sms zprávy 

s žádostí o zaslání samoodečtu. 

Z důvodu ochrany zdraví našich 

zákazníků a našich zaměstnanců byl 

osobní styk eliminován na minimum 

při současném dodržování všech 

opatření proti šíření nákazy, jako je 

používání ochranných prostředků 

a dodržování doporučené vzdálenosti 

při vykonávání nezbytných pracovních 

činností.

I přes to, že tato obtížná situace 

trvala až do konce roku a trvá, 

z důvodu pokračujícího nouzového 

stavu i nadále v době tvorby výroční 

zprávy, věříme, že se situace zlepší 

a budeme moci brzy uvítat zákazníky 

v našich zákaznických centrech.

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 ČOV a kanalizace v Dlouhé Lhotě

- výstavba vodovodu Štětkovice

- výstavba vodovodních řadů v Dublovicích

- výstavba vodovodních řadů v Příčovech

- výstavba vodovodu Orlov Hájetina

- výstavba vodovodu Orlov - řešení nevyhovujících 

 tlakových poměrů

- výstavba redukční šachty pro průmyslový vodovod

- rekonstrukce stoky „V“ v Příbrami III 

- výstavba dešťové kanalizace Čelákovice - Jiřina
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Počet hovorů a odeslaných sms v roce 2020

Počet odeslaných sms 21 333

Počet obsloužených hovorů do 20s 8 546

Počet obsloužených hovorů celkem 9 815

Počet hovorů na mobilní číslo 3 946

Počet došlých hovorů 10 273

NOVÉ SLUŽBY

Probíhající pandemie nezastavila rozvoj 

našich zákaznických služeb, naopak 

ukázala na nutnost zaměřit se na 

bezkontaktní komunikaci. V této 

souvislosti pracujeme nadále na rozvoji 

projektu Smart metering. Jedná 

se o zpracování odečtů vodoměru 

prostřednictvím tzv. dálkových odečtů. 

Na rok 2021 připravujeme zveřejnění 

dat, které toto zařízení poskytuje všem 

zákazníkům, kteří mají zřízen internetový 

zákaznický účet a o tuto službu požádají. 

V rámci inovací tohoto produktu 

je nově umožněno zákazníkům 

nastavení vlastních limitů pro vyhlášení 

alarmových událostí  „Překročení 

denního limitu“ a „Nadměrná spotřeba 

vody“. Rozvoj nastal také v oblasti 

možností úhrady plateb za vodné 

a stočné. Platební bránu jsme 

rozšířili o další dvě banky a to FIO 

a UnitCredit, zprovozněna byla možnost 

zapamatování platební karty pro opakované 

platby a úhrady plateb přes Apple Pay.

OSTATNÍ SLUŽBY

Kontaktní centrum pro telefonické 

dotazy je k dispozici 24 hodin denně 

7 dní v týdnu na lince 840 111 322. 

Informace o plánované odstávce 

či o aktuálním přerušení dodávky pitné 

vody prostřednictvím zprávy SMS 

dostávají registrovaní zákazníci do svého 

mobilního telefonu prostřednictvím 

služby SMS INFO. Potřebnou informaci 

mohou získat zákazníci, pro které je 

čtení obtížné i pomocí hlasových zpráv 

na mobilní telefon či pevnou linku. 

Celkem je již registrováno k této službě 

14 656 zákazníků, což je téměř 50 % 

všech zákazníků společnosti 1. SčV.

Informaci o haváriích a plánovaných 

odstávkách dodávky vody 

a odkanalizování zasíláme rovněž 

zákazníkům se zaregistrovaným 

emailem. Za rok 2020 bylo odesláno 

celkem 111 kampaní emailem. 

Elektronickou poštou zasíláme 

zaregistrovaným zákazníkům faktury 

a kampaně, týkající  se odečtů. 

Fakturu doručenou emailem je 

možné obratem uhradit za pomoci 

předvyplněného platebního příkazu 

přímo přes vybranou banku. Pomocí 

platebního tlačítka lze fakturu 

uhradit kartou Visa či Mastercard.

Další z nabízených možností je úhrada 

faktury na terminálech Sazka, 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. Služba České 

pošty SIPO patří stabilně k oblíbené 

formě úhrady faktur i záloh.

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 

a jsou zde k dispozici data týkající se  

odběrného místa včetně historie.

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.

Celkem již bylo osazeno 740 ks zařízení 

v rámci interního sledování vývoje 

spotřeby vody. Jak již bylo zmíněno, 

služba sledování spotřeby na svém 

odběrném místě ve webové a mobilní 

zákaznické aplikaci bude zprovozněna 

v první polovině roku 2021.

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI

Ani v letošním roce nevynechala společnost 1. SčV možnost 

zjistit, jak ji vnímají zákazníci v oblasti poskytovaných služeb. 

Průzkumy spokojenosti společnost provádí pravidelně již 

od roku 2008.  V porovnání s minulým rokem, ale i s lety 

předchozími, celková spokojenost s úrovní poskytovaných 

služeb významně vzrostla u většiny sledovaných parametrů.

Do průzkumu jsou zařazeni individuální zákazníci, bytová 

družstva a fi rmy. Z celkového počtu 400 dotazovaných projevilo 

celkovou spokojenost s úrovní služeb 98 procent zákazníků. 

S kvalitou dodávané vody jich je spokojeno 96 procent. 

Kohoutkovou vodu k pití používá přibližně stejné procento 

zákazníků, okolo 81 procent, výsledky ukázaly, že více vodu 

z kohoutku používají ženy. Probíhající první a druhá vlna 

pandemie covid–19 ovlivnila výsledky týkající se využívání 

návštěv na zákaznických centrech, kdy zájem osobního 

kontaktu poklesl, z důvodu zamezení šíření nákazy, naopak 

ale vzrostl počet zájemců, kteří využívají zákaznické linky.

Spokojenost jak s profesionalitou zaměstnanců, tak s plynulostí 

dodávek vody zůstává na úrovni předchozích let. Z letošního 

průzkumu naopak vyplynulo menší povědomí o poskytované 

službě SMS INFO. Díky zpracovaným výsledkům získává 

vedení společnosti lepší přehled o správném směrování 

poskytovaných služeb a okamžitě tak čerpá náměty na  

případné zlepšení. Veškeré tyto výsledky jsou okamžitě  

zohledněny při dalším směřování zákaznické komunikace. 

Průzkum společnost realizuje ve spolupráci s 

nezávislou externí agenturou IBRS - International 

Business and Research Services s.r.o.
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ODPOVĚDNOST9.
Jedním ze základních kamenů firemní filosofie 
je odpovědnost. Odpovědnost vůči zákazníkům, 
vůči zaměstnancům, společenská odpovědnost 
a samozřejmě odpovědnost vůči životnímu 
prostředí. 

LIDSKÉ ZDROJE

Rok 2020 byl zcela odlišný a složitý v obecném měřítku, tudíž v oblasti personální 

a zaměstnanecké byl opravdovou zkouškou. Naše společnost je stabilní a odpovědná 

fi rma, která vytváří pro své zaměstnance nadstandardní pracovní podmínky a ukázalo 

se, že má díky tomu v jejich přístupu při řešení krizových situací mimořádnou podporu. 

Ve spolupráci na všech úrovních organizační struktury se dařilo zajišťovat 

služby zákazníkům i v těch nejohroženějších měsících epidemiologických 

opatření. Společnost pro své zaměstnance umožnila zaměstnancům 

možnost práce z domova a střídání uzavřených provozních týmů. 

V tomto roce se nezastavil ani otevřený sociální dialog a spolupráce s odborovou 

organizací. Podařilo se naplnit i v těchto těžkých podmínkách závazky 

vyplývající z  kolektivní smlouvy (KS)  a v termínu jsme uzavřeli KS na rok 2021 

ve smyslu přijaté vyšší Kolektivní smlouvy s OS DLV pro skupinu Veolia ČR. 

NAŠI ZAMĚSTNANCI

Ke konci roku 2020 pracovalo v 1. SčV 

ve fyzickém stavu 193 zaměstnanců. 

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců byl 190. Během roku 

odešlo celkem 19 zaměstnanců a nově 

jich nastoupilo 17. Fluktuace tedy činila 

10 %. Z celkového počtu zaměstnanců 

bylo 130 mužů (67 %) a  63 žen (33 %). 

Ve společnosti pracovalo 9 zaměstnanců 

se zkráceným pracovním úvazkem, 

16  (8 %) zaměstnanců na dobu určitou,  

9 (4,7 %) se zdravotním postižením 

a 21 (11 %) zaměstnanců v důchodovém 

věku. Z celkového počtu zaměstnanců 

mělo 24 vysokoškolské vzdělání (12 %) 

a 75 zaměstnanců středoškolské 

vzdělání (47 %). Při zhruba tříprocentní 

míře infl ace stoupla za rok 2020 průměrná 

mzda o 4,4 %, což více než naplňuje 

dlouhodobý závazek k růstu reálné 

mzdy. Rozsah přesčasové práce byl 

9 943 odpracovaných hodin. V průměru 

na jednoho zaměstnance je to 52 hodin 

přesčasové práce za rok, největší část 

přesčasových hodin je odpracováno 

na stavomontážních akcích. 

ZAMĚSTNANECKÉ 
BENEFITY

Na sociální výdaje pro zaměstnance 

(daňově uznatelné i neuznatelné) 

společnost vynaložila 6 334 tisíc Kč. 

Z toho bylo věnováno na činnost 

odborové organizace 17 tisíc Kč, 

na sportovní a kulturní využití 523 tisíc 

Kč a 186 tisíc Kč na životní a pracovní 

jubilea. Tento rok nebyl příznivý 

na čerpání příspěvku na zájezdy 

pro zaměstnance ani na dětskou rekreaci 

či na sportovní a masérské služby. 

Ke konci roku nám zbývala na účtu 

sociálních nákladů částka 292 tisíc Kč, 

za které se vedení společnosti rozhodlo 

nakoupit vánoční dárkové poukázky 

pro zaměstnance jako poděkování 

za práci v neobvyklých a ztížených 

podmínkách v době „kovidové“.

Významnou součástí zaměstnaneckých 

výhod je penzijní připojištění a životní 

pojištění zaměstnanců, kterého 

využívá 80 % zaměstnanců a na které 

při průměrném měsíčním příspěvku 

zaměstnavatele 854 Kč bylo vyplaceno 

téměř 1 944 tisíc Kč. Dalším významným 

benefi tem je příspěvek zaměstnavatele 

na stravování ve výši 65 Kč na stravenku 

– příspěvek za rok 2020 byl 2 817 tisíc Kč. 

Hodně využívaným benefi tem je 

výhodný zaměstnanecký tarif 

na mobilní telefony pro zaměstnance 

i  pro rodinné příslušníky apod. 

Zaměstnanci mají prodlouženou 

základní výměru dovolené na šest týdnů. 

Společnost umožňuje zaměstnancům 

investovat do zaměstnaneckých akcií 

s příspěvkem zaměstnavatele – v roce 

2020 činil tento příspěvek 555 tisíc Kč. 

Další zajímavou možností jsou 

bezúročné návratné půjčky 

pro zaměstnance na bytové účely, 

vybavení, rekonstrukci bytu, rodinného 

domu, které jsou poskytovány 

ze zůstatku sociálního fondu.
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BEZPEČNOST PRÁCE

Bezpečnost práce patří ke strategickým 

bodům stanoveným na mezinárodní 

úrovni pro celou skupinu Veolia. 

Společnost 1.SčV je odpovědným 

zaměstnavatelem, který se stará o zdraví 

a bezpečnost svých zaměstnanců a má 

certifi kát  systému BOZP dle ČSN ISO 

45001:2018. Jedním ze závazků skupiny 

Veolia je záruka zdravého a bezpečného 

pracovního prostředí. Základní pravidla 

BOZP obsažená v zákoníku práce, 

v platných právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP 

zprostředkovává také Kodex bezpečnosti 

práce.  Pravidelné seznamování 

zaměstnanců s předpisy, bezpečnostními 

a technologickými postupy zvyšuje 

povědomí o BOZP a snižuje rizika práce. 

Rozsah je dán zařazením a náročností 

vykonávané práce a obsluhou speciálních 

zařízení. Vzdělávání je rozděleno 

na školení BOZP, kterým procházejí 

všichni zaměstnanci a odborná školení 

(profesionální řidiči, elektrikáři, 

obsluhy kotelen, chlorovacích zařízení, 

tlakových nádob, požární ochrana 

apod.). Nad rámec povinných školení 

absolvují všichni zaměstnanci jednou 

za 3 roky praktický kurz Trénink první 

pomoci. Každoročně probíhá projekt 

Mezinárodní týden bezpečnosti. Celá 

skupina Veolia se zavazuje soustavně 

chránit zdraví a zajišťovat bezpečné 

pracovní prostředí zaměstnanců. 

Na vzdělávacím portálu IES jsou k této 

akci vloženy informace, postupy, plakáty 

a fi lmy s cílem oslovit zaměstnance ke 

zvýšenému dodržování bezpečnosti 

práce. V tomto týdnu je také zvýšena 

kontrola dodržování bezpečnosti 

práce vedoucími pracovníky na všech 

pracovištích. Během roku probíhají 

kontroly dodržování BOZP příslušnými 

vedoucími zaměstnanci a vedením 

společnosti v souladu s vnitřní 

legislativou. Jednou ročně probíhá 

prověrka dodržování  BOZP za účasti 

bezpečnostního techniky fi rmy SEVA 

Controls, s. r. o., vykonávajícího 

pro naši společnost všechny povinné 

činnosti v oblasti BOZP a PO. Po této 

prověrce jsou vyhodnoceny závady 

a neshody, jejich odstranění je dále 

kontrolováno. Všichni zaměstnanci jsou 

seznamováni prostřednictvím e-mailu 

s příčinami skoronehod, aby se jich mohli 

vyvarovat.  Dlouhodobým cílem v oblasti 

BOZP je co nejnižší počet pracovních 

úrazů a absolutně žádné smrtelné 

nehody. V roce 2020 k žádnému 

pracovnímu úrazu nedošlo.

Od počátku vyhlášení protiepidemiologických opatření byly 
v dostatečném množství zajištěny pro zaměstnance veškeré 
ochranné pomůcky. V průběhu roku 2020 celkově nákazou 
covid-19 onemocnělo 12 zaměstnanců a 17 zaměstnanců 
prošlo karanténou.

COVID
PRACOVNĚ 
LÉKAŘSKÉ SLUŽBY 

V roce 2020 se nemocnost zaměstnanců 

zvýšila na úroveň 3,7 % a to z důvodu 

dlouhodobých nemocí, např. po operacích 

nebo nepracovních úrazech.

Pracovně lékařské služby máme zajištěny 

třemi lékařkami dle provozních oblastí. 

Tyto lékařky provádějí pro naše zaměstnance 

periodické prohlídky a dále vstupní 

a výstupní prohlídky. Na pracovištích 

lékařky provedly pravidelné dohledy 

nad výkonem práce za účelem zjištění

 a vyhodnocení rizikových faktorů.

Přehled stavu zaměstnanců v posledních 

pěti letech, věková struktura zaměstnanců 

a struktura zaměstnanců 

dle dosaženého vzdělání je 

znázorněna v následujících grafech.

INTERNÍ 
KOMUNIKACE

Cílem interní komunikace je vzájemná 

informovanost a propojenost mezi 

vedením společnosti a zaměstnanci. 

Interní komunikace byla v tomto roce 

důležitým nástrojem komunikace 

se zaměstnanci, i když v souvislosti 

s epidemií byla vedena převážně 

bezkontaktně. Osobní kontakty 

a porady musely být omezeny a využívaly 

se především bezkontaktní formy 

spolupráce, jako google meet, intranet 

a e-mail. Veškerá důležitá provozní 

data a zásadní dokumenty zaměstnanci 

nacházeli na intranetu společnosti.

Pro zaměstnance byla vytvořena 

řada zásad a plakátů, obdrželi např. 

Zásady, jak se chovat v době epidemie 

covid-19, jak si správně mýt ruce, 

které jim byly distribuovány nebo byly 

zveřejněny ve společných  prostorách 

budov. O aktuálním dění ve skupině 

Veolia informovaly magazíny Naše 

Veolia a Planeta, kam přispívá naše 

společnost s aktuálními událostmi.
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VZDĚLÁVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ

Jednou z priorit společnosti je 

i zvyšování kvalifi kace a školení 

zaměstnanců. Systematický přístup 

ke vzdělávání přináší řadu výhod, zvyšuje 

motivaci a stabilitu zaměstnanců. 

Celkové náklady na vzdělávání dosáhly 

výše 541 tisíc Kč. Největší podíl, a to 

57 % z těchto výdajů, byl vynaložen 

na zvyšování odborné kvalifi kace, 

38 % bylo věnováno na povinná 

školení a školení speciálních profesí 

a 5 % na zlepšování jazykových znalostí 

zaměstnanců. K takto radikálnímu 

snížení nákladů na vzdělávání došlo díky 

opatřením v souvislosti s COVID 19. 

Ale všechna povinná školení 

ze zákona byla absolvována, když to 

nebylo možné kvůli opatřením provést 

prezenčně, využili jsme školení on-line. 

Také jsme se snažili maximálně využít 

možnost e-learningových školení 

na IES, kde je možné  najít jak školení 

povinná ze zákona, tak školení 

ke zvýšení kvalifi kace, ale také školení 

prospěšná zdravému životnímu 

stylu. Je zde kurz se zásadami 

protikorupčního chování, Compliance 

program a dalších bezpečnostních 

povinností zaměstnanců. Na intranetu 

je zřízena schránka pro podávání  

podnětů a oznámení zaměstnanců.

Školení on-line jsou levnější, tudíž 

jsme částku na vzdělání nedočerpali.

SPONZORSTVÍ A MECENÁŠSTVÍ

Jako oblastní provozovatel vodohospodářského majetku se 

snaží 1. SčV vnímat potřeby regionu a v rámci svých možností 

pomáhat, kde je potřeba. Pravidelně fi nančně podporuje 

významné kulturní a sportovní akce. V roce 2020 1. SčV 

podpořila ty projekty, které bylo možné za zpřísněných 

epidemiologických podmínek uskutečnit, např. 

literární soutěž „Příbram Hanuše Jelínka“, 

Svatohorský downtown, či  Běh města Příbrami.

Společnost se zaměřila také na podporu těch, kteří 

významnou měrou přispěli k zvládnutí první vlny pandemie. 

Desítky litrů dezinfekce věnovala organizacím pečujícím 

o seniory nebo jiné ohrožené skupiny obyvatel.

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

NF VEOLIA – POMOC 
V DOBĚ PANDEMIE

NF Veolia pomohl organizacím pečujícím o seniory 

a dalším znevýhodněným skupinám obyvatel. Hlavní část 

podpory spočívala v darování roušek a v pomoci 

při zajištění dezinfekce a dalších ochranných pomůcek.

1. SčV se prostřednictvím NF Veolia podílela na pomoci 

při poskytování univerzální dezinfekce zejména 

seniorským organizacím. Podpořeny byly především 

organizace poskytující své služby seniorům v dlouhodobé 

péči, terénních, případně odlehčovacích službách. 

Kromě samotné dezinfekce darovala společnost respirátory, 

ochranné obleky a ochranné štíty. Nadační fond Veolia vyzval 

své kolegy z celé skupiny k dobrovolnickému šití ochranných 

roušek. Ze speciální výzvy programu MiNiGRANTY přispěl 

žadatelům z řad zaměstnanců na materiál (látky, nitě, 

gumy apod.), ze kterého ve svém volném čase našili roušky, 

které byly darovány zdravotnickým zařízením či organizacím 

pečujícím o seniory.

NADAČNÍ FOND
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MINIGRANTY

Celá společnost zažívala v době pandemie koronaviru 

velkou vlnu solidarity. Svým úsilím přispěl i Nadační fond 

Veolia, který vypsal, v rámci svých grantových programů 

MiNiGRANTY, mimořádné výzvy na pomoc neziskovým 

organizacím, aby jim pomohl překlenout toto náročné 

období. Získat podporu tak mohla organizace, která již 

byla v minulosti alespoň jednou podpořena Nadačním 

fondem Veolia (z kteréhokoliv z grantových programů 

MiNiGRANTY, STARTér nebo Stále s úsměvem) a její činnost 

byla významně ovlivněna vládními nařízeními souvisejícími 

s pandemií koronaviru. Podporu získaly tyto organizace:

> Seerius, z.ú.

> SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kardavec

> FIT SENIOR Příbram, z.s.

> Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové Bukovany

> Radost Příbramáčkům, z.s. 

> Mela,o.p.s. v Sedlčanech

> Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Nadační příspěvek bylo možno využít neprojektově, tedy 

na úhradu nákladů, které pomohly zajistit zachování chodu 

organizace a její budoucí fungování a poskytování služeb. 

NF VEOLIA PODPOŘIL 
VYBUDOVÁNÍ RELAXAČNÍCH ZÓN 
V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM

V Oblastní nemocnici Příbram jsou již dvě relaxační zóny, 

sloužící pacientům jako místo odpočinku, setkávání 

s jejich návštěvami, nebo také pro rehabilitaci po operacích 

a při akutní léčbě. Obě zóny vznikly za významné 

podpory partnerů a dárců, mezi které se řadí 1. SčV 

prostřednictvím Nadačního fondu Veolia. Otevření druhé 

zóny proběhlo 16. září 2020 za účasti starosty města 

Příbram, partnerů, pracovníků nemocnice a médií. První 

relaxační zóna slouží svému účelu již od minulého roku. 

Na vybudování obou relaxačních zón jsme přispěli z grantového 

programu Stále s úsměvem, Aktivně po celý život zaměřeného 

na podporu kvality života seniorů. Přístup Oblastní nemocnice 

Příbram považujeme za inspirativní. Relaxační bezbariérové 

zóny mohou využívat pacienti nemocnice, mezi nimiž je 

významné procento seniorů, samostatně nebo v doprovodu 

svých blízkých, dobrovolníků či odborného personálu. 

V příjemném počasí mohou být tyto multifunkční prostory 

využívány i pro aktivity dobrovolníků, kteří se věnují pacientům 

nemocnice, nebo sloužit ke kondičnímu cvičení na nenáročných 

trenažérech. Zónu takto může využívat i široká veřejnost.
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ČESKÝ BROD

Z významných akcí v Českém Brodě 

lze zmínit provedení havarijní 

výměny tří výtlačných kanalizačních 

potrubí v nátokové čerpací stanici 

odpadních vod. Investorem této 

akce bylo město Český Brod.

Na ÚV Tuchoraz proběhla realizace 

doplnění technologie pro snížení obsahu 

chloridů v upravované vodě 

za účelem zajištění lepší kvality 

pitné vody distribuované 

do vodovodní sítě obce. Investorem 

této akce byla obec Tuchoraz.

PŘÍBRAM

V ulici Ke Stadionu byla provedena 

první etapa obnovy ocelového 

vodovodního potrubí  v havarijním stavu. 

Navazující etapa výměny vodovodního 

potrubí, až po křižovatku s Rožmitálskou 

ulicí, je plánovaná v roce 2021, 

čímž dojde k odstranění skrytých 

úniků a zkvalitnění distribuce pitné 

vody pro cílové odběratele.

V ulicích Horymírova a Třemošenská 

v Příbrami VI musela být uskutečněna 

obnova vodovodního a kanalizačního 

potrubí za hranicí své životnosti 

s ohledem na potřebu obnovy 

živičných povrchů v této lokalitě. 

Výměnou sítí se dosáhne opět 

ke zkvalitnění dodávky pitné vody 

a odstranění nátoků balastních vod 

vedoucím k zatížení MČOV Příbram.

Realizace plánované obnovy 

kanalizačního řadu včetně výměny 

šoupatových uzávěrů na přípojkách 

a dalších armatur na úsekových 

šoupatových uzlech a hydrantu 

na vodovodním řadu v Tylově 

ulici v Příbrami VII se obdobně 

uskutečnila před opravou živičných 

povrchů komunikací a chodníků.

SEDLČANY

Na čistírně odpadních vod v Sedlčanech bylo zrekonstruováno 

venkovní osvětlení, proběhla obnova žlabu lapáku písku 

a bylo zpracováno vyhodnocení současného zatížení 

a posouzení aktuálního technického stavu včetně návrhu 

potřebných úprav a oprav vzhledem ke stáří zařízení.  

Na vodovodní síti došlo na další dvě výměny podzemních 

hydrantů za hydranty nadzemní a také k výměně 

důležitého šoupatového uzlu v lokalitě Lhotka. 

Na Červeném Hrádku vodohospodáři vyměnili nevyhovující 

sdruženou přípojku, za nový hlavní řad. Dále muselo být 

na novém vodojemu rekonstruováno odvětrání objektu.

V obci Petrovice Mezihoří – Panská Tisovnice vodohospodáři 

řešili prorůstající kořeny polorozpadlým potrubím, mezi zářezy 

a sběrnou šachtou, což omezovalo nátok vody do vodojemu. 

Došlo tudíž ke stavbě nové revizní šachty, k protažení nového 

polyetylenového  potrubí a k obnově skladby prameniště, 

které bylo odhaleno po téměř 100 letech provozu.

ŘÍČANY, JESENICE

Vodovodní síť v Říčanech Voděrádkách byla rozšířena 

o více než půl kilometru nových vodovodů, kanalizační síť 

o více než kilometr gravitačních i tlakových stok včetně 

navazujícího vystrojení druhé linky ČOV  Voděrádky. 

V roce 2020 byla zahájena dlouho očekávaná 

a nezbytná intenzifi kace ČOV Říčany na cílovou 

kapacitu technologických linek 20 600 EO.

V obci Mukařov - Žernovka a Srbín bylo vybudováno 

a zkolaudováno celkem téměř dvanáct kilometrů 

vodovodních řadů.

Na ČOV Osnice byl úspěšně dokončen projekt její 

intenzifi kace, čímž došlo ke zdvojnásobení kapacity 

z původních 1 500 EO na 3 000 EO. Intenzifi kace byla 

realizována z části formou změny dispozice vnitřního 

uspořádání linek biologického čištění a z části výstavbou 

nové nitrifi kační nádrže a nové dosazovací nádrže.   

ČELÁKOVICE

V Čelákovicích se obdobně jako v předešlých letech 

realizovala výměna nefunkčních sekčních uzávěrů 

na vodovodní síti. Celkem akce proběhla na 6 etap 

s celkovou výměnou 21 uzlů. Poprvé  letos proběhla výměna 

nefunkčních sekčních šoupat i na vodovodu obce Mochov. 

Na ČOV Čelákovice byla uskutečněna obnova zdvihacích 

zařízení na aktivačních nádržích. Dále se zde realizovala 

obnova řídicího systému ČOV. Ke konci roku, z důvodu 

havárie, došlo k výměně pojezdu na dosazovacích nádržích 

za kolové pojezdy. Vodohospodáři zároveň vyměnili  

držáky míchadel M11 a M13 v aktivační nádrži. 

Po celý rok v Čelákovicích v oblasti Jiřina probíhala komplexní 

rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod, včetně obnovy 

vodovodu a kanalizace v ulicích Přístavní, Alej J. Wolkera, 

Táboritská a Dělnická. Také došlo na obnovu vodovodního 

řadu včetně sekčních uzlů z důvodu kolize s výstavbou 

nové kanalizace v městské části Čelákovice - Záluží. 

Ke konci roku byly obnoveny dvě šachty sekčního 

měření, první na odtoku z vodojemu Čelákovic, důležitá 

pro zjišťování poruchy během nočních minim a druhá 

šachta u železniční stanice Jiřina, díky které bude moci 

být město rozděleno na jednotlivá měřící pásma. 

INOVACE10.
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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 přijímaných 

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 18 449 tun odpadu. Produkce odpadu oproti 

předchozímu roku tak stoupla přibližně o 2 200 tun. 

K tomuto navýšení došlo neobvykle vysokou produkcí 

kalu z ČOV Říčany v měsíci listopadu. Dále mírně 

vzrostla produkce kalu na ČOV Čelákovice (o 300 tun) 

a ČOV Český Brod (o 150 tun). Množství společností 

přijatých odpadů od dodavatelů činilo cca 1 270 tun.

Propad v příjmu odpadů do zařízení na ČOV Příbram 

(v roce 2019 bylo 5 750 t) zapříčinilo přerušení dodávek 

odpadu 190812 a 190814 od společnosti K.R.K. Hájek. 

Nejvýznamnější podíl produkovaných odpadů stále tvoří 

technologické odpady z ČOV (98,3 %). Na odpady z ostatních 

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

připadá pouhých 1,6 % z celkového množství. V roce 2020 nebyla 

evidována žádná produkce stavebních odpadů. Svou roli 

v hospodárném nakládání s odpady hraje také jejich třídění 

a recyklace. V roce 2020 se nám podařilo vytřídit 5,31 tun 

separovaných složek (papír, plasty, sklo) z komunálního 

odpadu. Podíl nebezpečných odpadů je v naší společnosti

dlouhodobě zanedbatelný (0,007 % z celkové produkce) 

a tvoří jej pouze vyřazené chemikálie z laboratoře a spotřební 

laboratorní materiál pro mikrobiologické analýzy z prováděných 

laboratorních stanovení, dále pak obaly od chemických látek 

a přípravků, sorpční materiály nebo použité oleje apod. 

CERTIFIKACE ISO 2020

Od roku 2008 má společnost 1. SčV celoplošně zaveden 

a rovněž certifi kován 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 dále, již v průběhu roku 2016, 

implementovala a certifi kovala nový systém pro oblast 

hospodaření s energií, čímž rozšířila stávající integrovaný 

systém řízení o management dle této normy.

Rok 2020 se ve společnosti nesl v duchu přechodu na nové 

ISO normy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a managementu hospodaření s energií. Bylo nutné upravit 

stávající postupy a rovněž zpracovat a přijmout nová opatření 

pro zefektivnění řízení uvedených systémů. Implementace 

nových ISO norem se promítne především do zlepšení vnitřního 

fungování celé společnosti a komfortu zaměstnanců, 

což se následně projeví ve zkvalitnění služeb zákazníkům. 

V listopadu 2020 proběhl v 1. SčV recertifi kační audit 

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

environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 

a systému BOZP dle ČSN ISO 45001:2018) a současně dozorový 

audit (pro management hospodaření s energií dle ČSN EN 

ISO 50001:2019). Požadavky těchto norem byly kontrolovány 

v rámci celé organizační struktury společnosti, včetně všech 

provozních oblastí. Audity skončily skvělým výsledkem. 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.    

  

  

OBLAST 
INFORMATIKY  

V roce 2020 byla posílena bezpečnost 

v oblasti napájení aktivních datových 

prvků včetně serverových prostředků. 

Došlo k automatizaci spuštění 

centrálního zdroje dieselagregátu 

při výpadku dodávky elektrické energie. 

Zároveň došlo k instalaci systému 

nezávislého napájení z více okruhů 

pro eliminaci výpadků. Stále je kladen 

důraz na datovou bezpečnost, jak 

z pohledu zálohování dat různou 

metodou,  tak s ohledem na uchování 

údajů  z pohledu GDPR. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
DOZORČÍ RADY11.
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FINANČNÍ
ČÁST

12.
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
SPOLEČNOSTI

Každoročním  cílem společnosti je naplnění očekávaných 

plánovaných výsledků. Zásadní vliv na naplnění těchto 

výsledků má ukončení provozování dvou významných 

provozovatelských smluv – Český Brod a Jesenice k 31. 12. 2020. 

Společnost provozování obou smluv sice v koncesním řízení 

obhájila, ale formou modelu s následkem snížení zisku. 

K 30. 6. 2021 dojde k ukončení další provozovatelské smlouvy 

s obcí Mukařov bez náhrady, což způsobí také nepatrné snížení 

zisku. Dalším negativním dopadem do výsledku se promítne 

významný pokles fakturovaných m3 na vodě průmyslové 

z důvodu  změny technologie příbramské teplárny. 

K 31. 12  2021 skončí platnost koncesní smlouvy s městem 

Říčany a společnost tak bude, v novém koncesním řízení, 

soutěžit provozování na další vyhlášené období.

Pro zachování pozitivních výsledků hospodaření je jako 

každoročně nutné udržet dostatečný objem ostatních činností 

a to až na samé hranici kapacitních možností, zejména 

stavebně montážních prací a to navíc s dostatečnou marží.  

Plánovaný počet zaměstnanců se sníží z důvodu reorganizace 

společnosti, která započala s odchodem GFŘ do jiné 

společnosti skupiny. K reorganizaci přispívá i očekávaný 

vývoj roku 2020, který je ovlivněn situací COVID-19 

a s tím souvisejícími zvýšenými náklady a sníženým obratem. 

Zároveň je nutno generovat úspory nákladů z důvodu 

přechodu již zmíněných kalkulací na fi nanční modely.

Pro rok 2021 je počítáno s úsporou osobních nákladů 

plynoucí z výše zmíněné reorganizace společnosti, dále 

s úsporami v rámci nákupu externích služeb a na nájemném 

provozních středisek Český Brod a Jesenice

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 fi rmy. 

4342 Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část



Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 
Označ. A K T I V A

řád. Běžné účetní období Minulé účetní 
období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1  346 396 - 82 714  263 682  270 967

B. Stálá aktiva 2  117 066 - 75 860  41 206  42 630

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  3  19 024 - 18 089   935  2 673

B.I.2. Ocenitelná práva 4  19 024 - 18 089   935  2 673

B.I.2.1. Software 5  18 651 - 17 716   935  2 673

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 6   373 -  373    

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 7  97 442 - 57 771  39 671  39 957

B.II.1. Pozemky a stavby 8  31 922 - 15 635  16 287  15 907

B.II.1.1. Pozemky 9   606     606   606

B.II.1.2. Stavby 10  31 316 - 15 635  15 681  15 301

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 11  65 018 - 42 136  22 882  20 787

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 12   38     38   38

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 13   38     38   38

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 14   464     464  3 225

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 15   464     464  3 225

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 16   600     600  

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 17   600     600  

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 18   600     600  

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2020

(v tisících Kč)

1. SčV, a.s.

  

Ke Kablu 971

Praha 10 - 100 00

Česká republika

a

475 49 793

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI

Klíčovou činností naší společnosti jsou i nadále aktivity spojené 

s odborným provozováním vodovodů a kanalizací, především 

zajištění kontinuálního zásobování pitnou vodou a návazné 

odvádění a čištění vody odpadní. V těchto oblastech nenastaly 

žádné zásadní výkyvy a podařilo se nám i přes některé změny 

v legislativě dostát všem závazkům z toho vyplývajícím.

Stejně tak jako v předcházejících letech bylo poměrně 

významnou okolností pro hospodaření společnosti v tomto 

roce zachování nebo minimalizace nárůstu cenových 

tarifů v převažující části provozovaných lokalit. 

Dosažení výsledků ovlivňují některé mimořádné situace 

a takovouto zcela neočekávanou situací se stala pandemie 

covid-19, jež odstartovala několik vln vládních nařízení 

s přímým nebo nepřímým dopadem do vodárenského 

sektoru. Bylo zcela evidentní, že nezbytnými pandemickými 

vládními opatřeními způsobené nebo vyvolané změny budou 

mít následné ekonomické dopady na naši společnost. 

Výpadek určitých velkoodběratelských a producentských 

segmentů samozřejmě znamenal citelný propad výnosů 

s čímž je, při majoritě fi xních nákladů, spojený negativní 

vliv na celkový hospodářský výsledek společnosti. 

Rok 2020 byl posledním rokem platnosti provozní smlouvy 

s městy Jesenice a Český Brod, kde proběhla koncesní 

výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury na další období. Provozování těchto 

měst se podařilo naší společnosti úspěšně obhájit.  

Ostatní lokality zůstávají pro rok 2021 beze změn.

V oblasti  SMČ korespondují dosažené výsledky se stavem 

ekonomiky na vodohospodářském stavebním trhu, kdy, 

vlivem dobíhající poptávky po stavební výrobě a velkému 

nasazení našich pracovníků, došlo k přeplnění dosaženého 

obratu ze stavebně montážních prací avšak u většiny 

zakázek při nižší marži, než bylo původně plánováno.

Obdobně jako v předcházejících letech je pro naši společnost 

jedním z klíčových cílů spokojenost zákazníků, kterou 

pravidelně zjišťujeme prostřednictvím průzkumů spokojenosti. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zajišťována, plněna 

a dodržována na všech úsecích na velmi dobré úrovni 

a společnost neeviduje žádný registrovaný pracovní úraz.

Společnost prošla recertifi kačním auditem všech čtyřech 

implementovaných systémů řízení s výborným výsledkem, 

jelikož nebyla shledána ani jedna neshody či nedostatek.  

Hospodaření společnosti je kontinuálně vyhodnocováno 

na poradách vedení a výsledky jsou pravidelně 

předkládány představenstvu společnosti a dozorčí 

radě.  Veškeré podrobné informace o komplexním 

hospodaření jsou obsaženy ve výroční zprávě.
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1. SčV, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2020

 
Označ. P A S I V A řád. Běžné 

účetní 
období

Minulé 
účetní 
období

   b  c  5  6

PASIVA CELKEM 42  263 682  270 967

A. Vlastní kapitál           43  52 097  62 670

A.I. Základní kapitál 44  5 000  5 000

A.I.1. Základní kapitál              45  5 000  5 000

A.II. Ážio a kapitálové fondy 46  2 121  2 121

A.II.2. Kapitálové fondy 47  2 121  2 121

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 48  2 121  2 121

A.III. Fondy ze zisku 49   743   709

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 50   743   709

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 51  48 143  48 143

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 52  48 143  48 143

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 53 - 3 910  6 697

B. + C. Cizí zdroje 54  211 585  208 297

B. Rezervy 55   583   541

B.4. Ostatní rezervy 56   583   541

C. Závazky 57  211 002  207 756

C.I. Dlouhodobé závazky 58     398

C.I.8. Odložený daňový závazek 59     398

C.II. Krátkodobé závazky  60  211 002  207 358

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 61  139 678  119 053

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 62  39 245  56 364

C.II.8. Závazky ostatní 63  32 079  31 941

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 64  8 227  7 109

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 65  4 953  4 549

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 66  2 104  1 725

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 67  16 143  17 944

C.II.8.7. Jiné závazky 68   652   614

a

1. SčV, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2020

 
Označ. A K T I V A řád.

Běžné účetní období Minulé účetní 
období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c   1   2   3   4

C. Oběžná aktiva 19  227 271 - 6 854  220 417  224 660

C.I. Zásoby 20  19 927    19 927  10 920

C.I.1. Materiál 21  9 512    9 512  9 196

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 22  9 820    9 820   876

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 23   595     595   848

C.II. Pohledávky 24  207 238 - 6 854  200 384  213 060

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 25   842     842  

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 26   842     842  

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 27  206 396 - 6 854  199 542  213 060

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 28  34 650 - 6 854  27 796  37 348

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 29  15 893    15 893  33 582

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 30  155 853    155 853  142 130

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 31         79

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 32  6 801    6 801  2 267

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 33   684     684   527

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 34  147 411    147 411  139 257

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 35   957     957  

C.III. Krátkodobý finanční majetek 36         600

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 37         600

C.IV. Peněžní prostředky 38   106     106   80

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 39   106     106   80

D. Časové rozlišení aktiv 40  2 059    2 059  3 677

D.1. Náklady příštích období 41  2 059    2 059  3 677

a
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1. SčV, a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění 
za rok končící 31. prosincem 2020

 
Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY řád.

b c  1  2

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 29   34   203

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající 
osoba 30   34   191

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 31     12

J. Nákladové úroky a podobné náklady 32   56   37

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 
ovládající osoba 33   56   33

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 34     4

K. Ostatní finanční náklady 35   280   333

* Finanční výsledek hospodaření 36 -  302 -  167

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 37 - 5 004  8 909

L. Daň z příjmů 38 - 1 094  2 212

L.1. Daň z příjmů splatná 39   146  1 196

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 40 - 1 240  1 016

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 41 - 3 910  6 697

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 42 - 3 910  6 697

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + 
VII. 43  660 969  634 913

a

Běžné 
účetní 
období

Minulé 
účetní 
období

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

Označ. řád.

b c  1  2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1  648 646  625 709

II. Tržby za prodej zboží 2  9 249  5 839

A. Výkonová spotřeba 3  532 504  489 112

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4  8 015  4 816

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5  139 745  144 063

A.3. Služby 6  384 744  340 233

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 - 8 949   330

C. Aktivace (-) 8 -  103 -  283

D. Osobní náklady 9  124 397  116 189

D.1. Mzdové náklady 10  89 418  82 334

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 
náklady 11  34 979  33 855

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12  28 645  27 467

D.2.2. Ostatní náklady 13  6 334  6 388

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14  12 310  9 864

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 15  12 590  10 488

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku - trvalé 16  12 590  10 488

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 17 -  280 -  624

III. Ostatní provozní výnosy 18  3 040  3 162

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 19     179

III.2. Tržby z prodaného materiálu 20  1 063   936

III.3. Jiné provozní výnosy 21  1 977  2 047

F. Ostatní provozní náklady 22  5 478  10 422

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23     25

F.2. Prodaný materiál 24  1 037   920

F.3. Daně a poplatky 25   607   726

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 26  1 252   519

F.5. Jiné provozní náklady 27  2 582  8 232

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 28 - 4 702  9 076

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

1. SčV, a.s.
Ke Kablu 971
Praha 10 - 100 00

475 49 793 Česká republika

Běžné 
účetní 
období

Minulé 
účetní 
období
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Identifikační číslo 

475 49 793

Základní kapitál 
Ostatní 

kapitálové fondy
Statutární a 

ostatní fondy

Nerozdělený 
zisk nebo 

neuhrazená 
ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek 
hospodaření běžného 

účetního období Celkem
Zůstatek k 1.1.2020 5 000 2 121 709 48 143 6 697 62 670

Příděly fondům -- -- 34 -- -- 34

Podíly na zisku -- -- -- -- -6 697 -6 697

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- -3 910 -3 910

Zůstatek k 31.12.2020 5 000 2 121 743 48 143 -3 910 52 097

Základní kapitál 
Ostatní 

kapitálové fondy
Statutární a 

ostatní fondy

Nerozdělený 
zisk nebo 

neuhrazená 
ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek 
hospodaření běžného 

účetního období Celkem
Zůstatek k 1.1.2019 5 000 2 121 487 48 143 9 743 65 494

Příděly fondům -- -- 222 -- -- 222

Podíly na zisku -- -- -- -- -9 743 -9 743

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- 6 697 6 697

Zůstatek k 31.12.2019 5 000 2 121 709 48 143 6 697 62 670

Praha 10 - 100 00

Česká republika

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok končící 31. prosincem 2020

(v tisících Kč)

  

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971

Obchodní firma a sídlo

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 
Běžné účetní 

období
Minulé 
účetní 

období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období   80   120
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním - 5 004  8 909

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  12 479  9 811

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  12 590  10 488

  A.1.2. Změna stavu: -  238 -  581

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek -  238 -  581

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv   -  154

  A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky   22 -  166

  A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   105   224

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního  7 475  18 720
      kapitálu

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  11 617  3 133

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení  16 980 - 33 077

  A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení  3 644  35 699

  A.2.3. Změna stavu zásob - 9 007   511

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  19 092  21 853
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -  56 -  37
A.4. Přijaté úroky   34   203
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 1 815 -  835

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  17 255  21 184
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv - 10 566 - 11 880

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 9 979 - 11 091

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -  587 -  789

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv     179
  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku     179
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 10 566 - 11 701
Peněžní toky z finančních činností
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 6 663 - 9 523

  C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku   34   220

  C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy - 6 697 - 9 743

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 6 663 - 9 523
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků   26 -  40
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období   106   80

Praha 10 - 100 00
475 49 793 Česká republika

  

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosincem 2020

(v tisících Kč)

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971

Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 5150



Identifikační číslo 

475 49 793

Základní kapitál 
Ostatní 

kapitálové fondy
Statutární a 

ostatní fondy

Nerozdělený 
zisk nebo 

neuhrazená 
ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek 
hospodaření běžného 

účetního období Celkem
Zůstatek k 1.1.2020 5 000 2 121 709 48 143 6 697 62 670

Příděly fondům -- -- 34 -- -- 34

Podíly na zisku -- -- -- -- -6 697 -6 697

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- -3 910 -3 910

Zůstatek k 31.12.2020 5 000 2 121 743 48 143 -3 910 52 097

Základní kapitál 
Ostatní 

kapitálové fondy
Statutární a 

ostatní fondy

Nerozdělený 
zisk nebo 

neuhrazená 
ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek 
hospodaření běžného 

účetního období Celkem
Zůstatek k 1.1.2019 5 000 2 121 487 48 143 9 743 65 494

Příděly fondům -- -- 222 -- -- 222

Podíly na zisku -- -- -- -- -9 743 -9 743

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- 6 697 6 697

Zůstatek k 31.12.2019 5 000 2 121 709 48 143 6 697 62 670

Praha 10 - 100 00

Česká republika

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok končící 31. prosincem 2020

(v tisících Kč)

  

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971

Obchodní firma a sídlo

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 
Běžné účetní 

období
Minulé 
účetní 

období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období   80   120
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním - 5 004  8 909

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  12 479  9 811

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  12 590  10 488

  A.1.2. Změna stavu: -  238 -  581

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek -  238 -  581

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv   -  154

  A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky   22 -  166

  A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   105   224

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního  7 475  18 720
      kapitálu

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  11 617  3 133

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení  16 980 - 33 077

  A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení  3 644  35 699

  A.2.3. Změna stavu zásob - 9 007   511

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  19 092  21 853
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -  56 -  37
A.4. Přijaté úroky   34   203
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 1 815 -  835

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  17 255  21 184
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv - 10 566 - 11 880

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 9 979 - 11 091

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -  587 -  789

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv     179
  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku     179
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 10 566 - 11 701
Peněžní toky z finančních činností
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 6 663 - 9 523

  C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku   34   220

  C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy - 6 697 - 9 743

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 6 663 - 9 523
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků   26 -  40
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období   106   80

Praha 10 - 100 00
475 49 793 Česká republika

  

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosincem 2020

(v tisících Kč)

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971

Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 5352



1. S V, a.s. 
P íloha v ú etní záv rce 
 
Rok kon ící 31. prosincem 2020 
(v tisících K ) 
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Ing. Bc. Robert Morávek generální a technický editel, od 1.10.2020 

Bc. Jana Poláková finan ní editelka, od 1.10.2020 

Ing. Martin Janík provozní editel, od 1.10.2020 

 
 

Zm ny v obchodním rejst íku 

V pr b hu roku 2020 došlo v obchodním rejst íku ke zm n  lena p edstavenstva a lena dozor í rady. 

 
Konsolidovanou ú etní záv rku nejširší skupiny ú etních jednotek, ke které spole nost jako konsolidovaná 
ú etní jednotka pat í, sestavuje VEOLIA ENVIRONNMENT S.A. se sídlem 36-38 avenue Kléber, 75016 Pa íž. 
Tuto konsolidovanou ú etní záv rku je možné získat v sídle konsolidující spole nosti.  

Konsolidovanou ú etní záv rku nejužší skupiny ú etních jednotek, ke které spole nost jako konsolidovaná 
ú etní jednotka pat í, sestavuje VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. se sídlem 21 rue la Boétie, 
750 08 Pa íž. Tuto konsolidovanou ú etní záv rku je možné získat v sídle konsolidující spole nosti.  
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1. Charakteristika a hlavní aktivity 
 

Vznik a charakteristika spole nosti 
 

1. S V, a.s. („spole nost”) vznikla 25. ervna 1993 a je zapsána v obchodním rejst íku u M stského soudu 
v Praze pod spisovou zna kou 10383, oddíl B. 
Rozhodujícím p edm tem innosti spole nosti je provozování vodovod  a kanalizací pro ve ejnou 
pot ebu, podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady, koup  zboží za ú elem jeho dalšího 
prodeje a prodej a provád ní staveb v etn  jejich zm n a odstra ování. 

Jediný akcioná  
 

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. 

21 rue La Boétie 

750 08  Pa íž  

Francouzská republika 

Registra ní íslo: R.C.S. PARIS B 433 934 809 

Právní forma: akciová spole nost z ízená podle francouzského práva 

Sídlo spole nosti 

1. S V, a.s. 

Ke Kablu 971 

100 00 Praha 10 

eská republika 

Identifika ní íslo 

475 49 793 

lenové p edstavenstva a dozor í rady k 31. prosinci 2020 

lenové p edstavenstva lenové dozor í rady 

Ing. Martin Bernard, MBA. (p edseda) Ing. Petr Slezák (p edseda) 

Ing. Ivan Eis  Ing. Josef Kaiser 

Ing. Ond ej Beneš David Jelínek 
 

Výkonné vedení spole nosti 

          Ing. Ivan Eis generální a finan ní editel, do 30.9.2020        

Ing. Bc. Robert Morávek provozní a technický editel, do 30.9.2020 

  

Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 5554
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2. Zásadní ú etní postupy používané Spole ností 

Tato ú etní záv rka je p ipravena v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen zákon o ú etnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí eské republiky 
. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o ú etnictví, ve zn ní pozd jších 

p edpis , pro ú etní jednotky, které jsou podnikateli ú tujícími v soustav  podvojného ú etnictví, (dále 
jen vyhláška).  

V roce 2020 ovlivnilo innost spole nosti vypuknutí pandemie COVID-19 a opat ení p ijatá vládou 
eské republiky za ú elem zmírn ní ší ení této pandemie. Dopady pandemie se negativn  na finan ní 

výkonnosti spole nosti a její finan ní situaci, což je detailn  popsáno ve výro ní zpráv . Vedení 
spole nosti d vodn  o ekává, že spole nost má odpovídající zdroje k tomu, aby mohla v dohledné 
budoucnosti pokra ovat ve své innosti. Spole nost tak p i p íprav  této ú etní záv rky uplatnila 
p edpoklad nep etržitého trvání spole nosti.   

Ú etní záv rka je sestavena za p edpokladu nep etržitého trvání spole nosti.  

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v po izovací cen . Dlouhodobý hmotný 
majetek v po izovací cen  do 40 tis. K  a dlouhodobý nehmotný majetek v po izovací cen  
do 60 tis. K  není vykazován v rozvaze a je ú tován do náklad  v roce jeho po ízení. Tento 
majetek je zachycen v operativní evidenci na podrozvahových ú tech.  

Ocen ní dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje p ímý materiál, p ímé mzdy a režijní 
náklady p ímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. 

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: 

Majetek Metoda 

Doba odpisování 

Majetek po ízený 
do 31. 12. 2007 

Majetek 
po ízený 

po 1. 1. 2008 

Budovy – administrativní – 6. odp. sk. Lineární 50 let 50 let 

Budovy – ostatní stavby – 5. odp. sk. Lineární 30 let 30 let 

Stavby – 4. odp. sk. Lineární 20 let 20 let 

Stroje a p ístroje – 3. odp. sk. Lineární 12 let 10 let 

Stroje a p ístroje – 2. odp. sk. Lineární 6 let 5 let 

Stroje a p ístroje – drobný  Dle životnosti   

Automobily – 2. odp. sk. Lineární 6 let dle životnosti 

Automobily – 1a. odp. sk. Lineární 4 roky --* 

Ostatní majetek – 1. odp. sk. Lineární 4 roky 3 roky 

Majetek po leasingu Lineární 2 roky 2 roky  

Software Lineární 3 roky 3 roky 1.
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Rezervu na da  z p íjm  vytvá í spole nost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení ú etní 
záv rky p edchází okamžiku stanovení výše da ové povinnosti. V následujícím ú etním období 
spole nost rezervu rozpustí a zaú tuje zjišt nou da ovou povinnost. 

V rozvaze je rezerva na da  z p íjm  snížena o zaplacené zálohy na da  z p íjm , p ípadná 
výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát - da ové pohledávky. 

(d) P epo ty cizích m n 

Spole nost používá pro p epo et transakcí v cizí m n  denní kurz NB. V pr b hu roku ú tuje 
spole nost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. 

Aktiva a pasiva v zahrani ní m n  jsou k rozvahovému dni p epo ítávána podle kurzu 
devizového trhu vyhlášeného NB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny 
ve výsledku hospoda ení. 

(e) Najatý majetek 

Spole nost ú tuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do náklad  rovnom rn  
po dobu trvání nájmu. P i ukon ení nájmu a uplatn ní možnosti odkupu je p edm t leasingu 
za azen do majetku spole nosti v kupní cen . 

Hodnotu pronajatého majetku vodohospodá ské infrastruktury spole nost zachycuje 
na podrozvahových ú tech. V operativní evidenci je vedena dle jednotlivých vlastník . 
Inventarizace tohoto majetku probíhá ve spolupráci a dle aktualizovaných evidencí vlastník . 

(f) Výnosy a náklady 

Výnosy a náklady se ú tují do období, s nímž asov  i v cn  souvisejí a jsou vykázány bez dan  
z p idané hodnoty. Dohadné položky aktivní na nevyfakturované tržby za vodné a sto né jsou 
vykázány jako násobek pr m rné dlouhodobé denní spot eby na jednotlivá odb rná místa a 
po tu dní, které uplynuly od posledního fakturovaného ode tu do data ú etní záv rky. 

(g) Da  z p íjm  

Da  z p íjm  za dané období se skládá ze splatné dan  a ze zm ny stavu v odložené dani. 

Splatná da  zahrnuje odhad dan  vypo tený z da ového základu s použitím da ové sazby platné 
v první den ú etního období a veškeré dom rky a vratky za minulá období. 

Odložená da  vychází z veškerých do asných rozdíl  mezi ú etní a da ovou hodnotou aktiv a 
pasiv, p ípadn  dalších do asných rozdíl  (da ová ztráta), s použitím o ekávané da ové sazby 
platné pro období, ve kterém budou da ový závazek nebo pohledávka uplatn ny. 

1. S V, a.s. 
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Ocenitelná práva Lineární -- 6 let 
* Od 1. 1. 2008 odpis. sk. 1a zrušena, pat í do 2. odpis. sk. 

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku – trvalé“. 

Technické zhodnocení u nehmotného majetku se odepisuje podle Zákona . 586/1992 Sb., 
o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších novel. 

Technické zhodnocení hmotného majetku se v p ípad  lineárního odepisování po ítá ze zvýšené 
vstupní ceny majetku. 

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu 
trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší. 

(b) Zásoby 

Materiál je oce ován v po izovacích cenách, které obsahují náklady související s po ízením. 
Úbytek materiálu je oce ován metodou FIFO.  

Nedokon ená výroba a hotové výrobky jsou oce ovány vlastními náklady, které zahrnují cenu 
materiálu, práce a subdodávek podle stavu rozpracovanosti.  

(c) Stanovení opravných položek a rezerv 

Pohledávky 

Spole nost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základ  vlastní analýzy 
platební schopnosti svých zákazník  a v kové struktury pohledávek. Tvorba a zú tování 
opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot 
pohledávek“. 

Zásoby 

Opravné položky jsou vytvá eny v p ípadech, kdy ocen ní použité v ú etnictví je p echodn  
vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. 

Tvorba a zú tování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy 
hodnot zásob“. 

Rezervy 

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvo ena na základ  analýzy nevybrané 
dovolené za dané ú etní období a pr m rných mzdových náklad  v etn  náklad  na sociální 
zabezpe ení a zdravotní pojišt ní dle jednotlivých zam stnanc . 

Pod položkou Ostatní rezervy je vykázána rezerva na rizika z podnikání. Je tvo ena na základ   
výsledku cenové kontroly a odborného odhadu právního zástupce k p ípadné sankci. 

Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 5958
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3. Dlouhodobý majetek 
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek  

Software Ocenitelná 
práva 

Nedokon ený 
nehmotný 

majetek 
Celkem 

Po izovací cena     
Z statek k 1.1.2020 18 064 373 -- 18 437 
P ír stky 587 -- -- 587 
Úbytky -- -- -- -- 
P eú tování -- -- -- -- 
Z statek k 31.12.2020 18 651 373 -- 19 024 
Oprávky     
Z statek k 1.1.2020 15 391 373 -- 15 764 
Odpisy 2 325 -- -- 2 325 
Oprávky k úbytk m -- -- -- -- 
P eú tování -- -- -- -- 
Z statek k 31.12.2020 17 716 373 -- 18 089 
Z statková hodnota 1.1.2020 2 673 -- -- 2 673 

Z statková hodnota 31.12.2020 935 -- -- 935 

 
 

Software Ocenitelná 
práva 

Nedokon ený 
nehmotný 

majetek 
Celkem 

Po izovací cena     
Z statek k 1.1.2019 17 275 373 -- 17 698 
P ír stky 789 -- -- 789 
Úbytky -- -- -- -- 
P eú tování -- -- -- -- 
Z statek k 31.12.2019 18 064 373 -- 18 437 
Oprávky     
Z statek k 1.1.2019 13 265 330 -- 13 595 
Odpisy 2 126 43 -- 2 169 
Oprávky k úbytk m -- -- -- -- 
P eú tování -- -- -- -- 
Z statek k 31.12.2019 15 391 373 -- 15 764 
Z statková hodnota 1.1.2019 4 010 43 -- 4 053 

Z statková hodnota 31.12.2019 2 673 -- -- 2 673 
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O odložené da ové pohledávce se ú tuje pouze tehdy, je-li pravd podobné, že bude 
v následujících ú etních obdobích uplatn na. 

(h) Klasifikace závazk  

Spole nost klasifikuje ást dlouhodobých závazk , bankovních úv r  a finan ních výpomocí, 
jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu ú etní záv rky, jako krátkodobé. 

 

Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 6160
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Mezi nejvýznamn jší p ír stky dlouhodobého majetku v roce 2020 pat ilo technické zhodnocení 
záložního serveru ve výši 3 740 tis. K  a technická zhodnocení budov ve výši 2 354 tis. K  (v roce 2019 
záložní server ve výši 2 770 tis. K  a 2 976 tis. K ) a po ízení za ízeních na dálkové ode ty ve výši 
3 315 tis. K .   

 

4. Zásoby 

K 31. prosinci 2020 spole nost eviduje materiál v celkové hodnot  9 512 tis. K  (2019 – 9 196 tis. 
K ). Nedokon ená výroba k 31. prosinci iní 9 820 tis. K  (2019 – 876 tis. K ) a je tvo ena zejména 
rozpracovanými projekty v rámci stavebn  montážní innosti spole nosti. 
 

5. Najatý majetek 

Operativní leasing 

Spole nost má najaté vodovodní soustavy obcí a svazk  obcí ve St edo eském kraji, a to na základ  
smluv o komplexním provozování infrastrukturního majetku. Celkové ro ní náklady týkající se t chto 
nájm  v roce 2020 inily 147 774 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 121 479 tis. K ). Náklady spojené 
s ostatními nájmy v roce 2020 inily 5 240 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 5 224 tis. K ) a zahrnují 
zejména pronájmy nemovitostí v í anech a eském Brod  a pronájmy za ízení staveb. 

6. Bankovní záruky 
K 31. prosinci 2020 má spole nost t ináct smluv o poskytnutí bankovních záruk (k 31. prosinci 2019 
dvanáct smluv): sedm smluv s Komer ní bankou, a.s. v celkové výši 19 350 tis. K  (2019 – dev t 
smluv v celkové výši 21 100 tis. K ) a šest smluv s BNP Paribas S.A. v celkové výši 7 800 tis. K  
(2019 t i  smlouvy v celkové výši 3 500 tis K ). Jedná se o bankovní záruky za ádné zajišt ní provozu 
vodohospodá ské struktury, za ádné provedení díla nebo za zajišt ní závazku nepen žité povahy po 
dobu záru ní lh ty k akcím stavebního charakteru. 

7. Pohledávky a závazky z obchodních vztah  
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztah  iní 34 650 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 44 482 tis. K ), 
ze kterých 11 853 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 22 314 tis. K ) p edstavují pohledávky po lh t  
splatnosti. 

Opravná položka k pochybným pohledávkám z obchodních vztah  k 31. prosinci 2020 inila 
6 854 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 7 134 tis. K ). 

Krátkodobé závazky z obchodních vztah  iní 39 245 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 56 364 tis. K ), 
p i emž k 31. prosinci 2020 jsou závazky po lh t  splatnosti ve výši 10 886 tis. K  (k 31. prosinci         
2019 – 33 246 tis. K ). 
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(b)  Dlouhodobý hmotný majetek  

   
Pozemky Budovy 

a stavby 
Stroje 

a za ízení 
Dopravní 

prost edky 
Drahé 
kovy 

Nedok. 
hmotný 
majetek 

Celkem 

Po izovací cena        
Z statek k 1.1.2020 606 28 633 31 619 23 461 38 3 225 87 582 

P ír stky -- 2 712 5 141 1 662 -- 464 9 979 

Úbytky -- -29 -90 -- -- -- -119 

P eú tování -- -- 3 225 -- -- -3 225 -- 
Z statek k 
31.12.2020 606 31 316 39 895 25 123 38 464 97 442 

Oprávky        

Z statek k 1.1.2020 -- 13 332 20 470 13 823 -- -- 47 625 

Odpisy  2 332 5 753 2 180 -- -- 10 265 

Oprávky k úbytk m  -29 -90 -- -- -- -119 

P eú tování  -- -- -- -- --  
Z statek 
k 31.12.2020 -- 15 635 26 133 16 003 -- -- 57 771 

Z statková 
hodnota 1.1.2020 606 15 301 11 149 9 638 38 3 225 39 957 

Z statková 
hodnota 31.12.2020 606 15 681 13 762 9 120 38 464 39 671 

   
Pozemky Budovy 

a stavby 
Stroje 

a za ízení 
Dopravní 

prost edky 
Drahé 
kovy 

Nedok. 
hmotný 
majetek 

Celkem 

Po izovací cena        
Z statek k 1.1.2019 632 25 657 25 199 22 343 38 3 145 77 014 

P ír stky -- 2 976 5 385 1 475 -- 1 255 11 091 

Úbytky -25 -- -140 -357 -- -- -523 

P eú tování -- -- 1 175 -- -- -1 175 -- 
Z statek k 
31.12.2019 606 28 633 31 619 23 461 38 3 225 87 582 

Oprávky        

Z statek k 1.1.2019 -- 11 597 16 125 12 079 -- -- 39 801 

Odpisy  1 735 4 485 2 101 -- -- 8 321 

Oprávky k úbytk m  -- -140 -357 -- -- -497 

P eú tování  -- -- -- -- --  
Z statek 
k 31.12.2019 -- 13 332 20 470 13 823 -- -- 47 625 

Z statková 
hodnota 1.1.2019 632 14 060 9 074 10 264 38 3 145 37 213 

Z statková 
hodnota 31.12.2019 606 15 301 11 149 9 638 38 3 225 39 957 

Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 6362
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12. Rezervy 

 

Rezerva na 
nevy erpanou 

dovolenou Ostatní rezervy Celkem 
Z statek k 1.1.2020 161 380 541 

Tvorba 78 500 578 

erpání -156 -- -156 

Rozpušt ní -- -380 -380 

Z statek k 31.12.2020 83 500 583 

V roce 2020 byla rezerva na da  z p íjm  ve výši 63 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 1 217 tis. K ) 
snížena o zaplacené zálohy na da  z p íjm  ve výši 1 732 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 2 865 tis. K ). 
Výsledná pohledávka ve výši 1 669 tis. K  byla vykázána v položce Stát – da ové pohledávky 
(k 31. prosinci 2019 – výsledná pohledávka ve výši 1 648 tis. K  byla vykázána v položce Stát – 
da ové pohledávky).  

13. Základní kapitál 
 Základní kapitál 

Z statek k 1.1.2020  

10 ks akcie na jméno v zaknihované podob  ve jmenovité hodnot  500 000 K  5 000 

Z statek k 31.12.2020  

10 ks akcie na jméno v zaknihované podob  ve jmenovité hodnot  500 000 K  5 000 

Do data sestavení ú etní záv rky nebylo rozhodnuto o vypo ádání HV za rok 2020. 
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8. Krátkodobé poskytnuté a p ijaté zálohy 
Krátkodobé poskytnuté zálohy iní 684 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 527 tis. K ). Mezi poskytnutými 
zálohami jsou zejména pen žité záruky na platební karty CCS ve výši 369 tis. K  (k 31. prosinci 2019 
CCS 387 tis. K  ). 

Spole nost vykazuje krátkodobé p ijaté zálohy ve výši 139 678 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 119 053 
tis. K ), které p edstavují zálohy p ijaté od odb ratel  vodného a sto ného. 

9. Dohadné ú ty aktivní a pasivní 
Dohadné položky aktivní ve výši 147 411 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 139 257 tis. K ) zahrnují 
p edevším výnosy za již spot ebované, avšak ješt  nevyfakturované vodné a sto né zákazník . 
Sou ástí dohadných položek aktivních je vyrovnání vyplývající z využívání finan ního modelu 
pro cenotvorbu ve výši -828 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – -5 562 tis. K ).  

Dohadné ú ty pasivní ve výši 16 143 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 17 944 tis. K ) zahrnují p edevším 
náklady na energie, na poplatky za odebrané množství podzemní vody, na poplatky za vypoušt ní 
odpadních vod a na nevyfakturované dodávky ostatních služeb.  

10. Náklady p íštích období 

Náklady p íštích období iní 2 059 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 3 677 tis. K ) a zahrnují zejména 
p edplatné nájmu vodohospodá ského majetku uhrazené obci Sedl any ve výši 1 800 tis. K  (k 31. 
prosinci 2019 – 3 400 tis. K ). Nájemní smlouva je uzav ena na dobu ur itou s expirací v roce 2023. 

11. Opravné položky 

 
Opravná položka 

k pohledávkám z obchodních vztah  Celkem 
Z statek k 1.1.2020 7 134 7 134 

Zm na stavu -280 -280 

Z statek 31.12.2020 6 854 6 854 

 
  

Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 6564
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ENVIRONNEMENT FINANCE SA jako klientem a spole ností 1.S V, a.s. jako lenem 
skupiny. Z statek tohoto ú tu k 31. prosinci 2020 je 15 893 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 
33 582 tis. K ). Z statky jsou úro eny ve výši obvyklé na finan ním trhu. V roce 2020 byly 
výnosové úroky 34 tis. K  (2019 – 191 tis. K ), nákladové úroky 56 tis. K  (2019 – 33 tis. K ). 

 

 

(b) Tržby a nákupy 

                 Tržby                  Náklady         

 2020 2019 2020 2019 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 47 -- 37 797 41 267 

Solutions and Services, a.s. 8 -- 15 798 14 601 

Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. -- -- -- -- 

Severo eská servisní a.s. -- -- 68 314 

VEOLIA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. -- -- 2 058 1 948 

eská voda – Czech Water, a.s. -- -- 610 701 

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. -- -- 9 142 9 036 

St edo eské vodárny, a.s. 16 -- 324 96 

Veolia Komodity R, s.r.o. -- -- 12 427 9 762 

VEOLIA ENVIRONNMENT S.A. -- -- 555 466 

IoT.water s.r.o. -- -- 502 583 

Veolia Support Services eská republika, a.s.  -- -- 528 -- 

Celkem 71 -- 79 809 78 774 

 

(a) Odm ny a p j ky len m statutárních a dozor ích orgán  

 P edstavenstvo Dozor í rada P edstavenstvo Dozor í rada 
 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019 

Po et len  3 3 3 3 

Odm ny z titulu výkonu funkce -- 48 -- 48 

Tyto odm ny jsou zahrnuty v p ehledu v bod  17. 

lenové p edstavenstva a vrcholového vedení mají v užívání služební automobily.  

V roce 2020 a 2019 neobdrželi lenové ídících, kontrolních a správních orgán  žádné zálohy, 
závdavky, záp j ky, úv ry, p iznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly 
spole nosti. 

1. S V, a.s. 
P íloha v ú etní záv rce 
 
Rok kon ící 31. prosincem 2020 
(v tisících K ) 
 
 

13 

14. Informace o tržbách 

Spole nost se zabývá p edevším provozováním infrastrukturního majetku m st a obcí, z této innosti 
jí plyne p evážná ást tržeb. V oblasti služeb je to výstavba nových vodovodních a kanaliza ních ad  
a p ípojek, pop ípad  rekonstrukce a modernizace stávajících sítí, dále rozbory vod, odvoz odpadních 
vod, išt ní kanaliza ních sítí speciálními vozy apod. Se zahrani ím spole nost neobchoduje. 

Tržby z prodeje výrobk  a služeb 2020 2019 
Vodné 243 831 240 620 

Sto né 202 725 191 256 

Práce na vodovodech a kanalizacích 171 003 163 058 

Doprava 3 078 2 308 

Laboratorní práce 4 091 4 151 

Ostatní 23 918 24 315 

Celkem 648 646 625 708 

 

15. Informace o sp ízn ných osobách 

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztah  

V pohledávkách a závazcích z obchodních vztah , popsaných v bod  7, jsou obsaženy 
následující z statky ú t  týkající se vztah  k podnik m ve skupin : 

      Pohledávky           Závazky 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
Solutions and Services, a.s. -- -- 915 611 

VEOLIA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. -- -- 26 84 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. -- -- 3 398 551 

Veolia Komodity R, s.r.o. -- -- 5 355 4 835 

Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. -- -- -- -- 

Severo eská servisní a.s. -- -- 2 2 

eská Voda – Czech Water, a.s. -- -- 8 10 
VEOLIA CENTRAL & EASTERN 
EUROPE S.A. -- -- -- -- 

VEOLIA ENVIRONNMENT S.A. -- -- 555 466 

Celkem -- -- 10 259 6 559 

 

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 

Dne 11. íjna 2018 byla uzav ena Dohoda o poskytování obousm rného reálného cash-poolingu 
pro ekonomicky spjatou skupinu mezi obchodní spole ností Komer ní banka, a.s., VEOLIA 

Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 6766
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18. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 

Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní iní 4 953 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 
4 549 tis. K ), ze kterých 3 328 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 3 087 tis. K ) p edstavují závazky 
ze sociálního zabezpe ení a 1 625 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 1 462 tis. K ) p edstavují závazky 
ze zdravotního pojišt ní. Žádné z t chto závazk  nejsou po lh t  splatnosti. 

19. Stát – da ové závazky a dotace 

Da ové závazky iní 2 104 tis. K  (k 31. prosinci 2019 – 1 725 tis. K ) a p edstavují p edevším 
závazky z titulu dan  z p íjm  fyzických osob. Žádné z t chto závazk  nejsou po lh t  splatnosti. 

20. Náklady na audit 

Údaje o celkových nákladech na odm ny statutárnímu auditorovi nebo auditorské spole nosti 
za ú etní období budou uvedeny v p íloze konsolidované ú etní záv rky spole nosti VEOLIA 
ENVIRONNMENT S.A., ve které je spole nost zahrnuta. 

21. Da  z p íjm  

(a) Splatná 

Splatná da  z p íjm  zahrnuje odhad dan  za zda ovací období 2020 ve výši 63  tis. K  
(k 31. prosinci 2019 – 1 217  tis. K ) a up esn ní (zvýšení) odhadu dan  za zda ovací období 
2019   ve výši 83 tis. K  (k 31. prosinci 2019 za zda ovací období 2018 – snížení odhadu 21 tis. 
K ). 

(b) Odložená 
                Pohledávky          Závazky Rozdíl 

 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Dlouhodobý majetek         168 -- -- -1 733 168 - 1 733

Pohledávky 176 219 -- -- 176 219

Rezervy 111 103 -- -- 111 103
Vyrovnání vyplývající 
z využívání finan ního 
modelu pro cenotvorbu 

387 1 057 -- -- 387 1 057

Neuhrazené výnosové 
smluvní pokuty a úroky    

-- -- -- -44 -- -44

Odložená da ová 
pohledávka (závazek)       842 1 379 -- -1 777 842 -398

V souladu s ú etními metodami a postupy ú tování byla pro výpo et odložené dan  použita 
da ová sazba 19 % (k 31. prosinci 2019 – 19 %).  
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Spole nosti nevznikly do 31. prosince 2020 žádné penzijní závazky v i bývalým len m 
ídících, kontrolních a správních orgán . 

 

16. Služby 
 

Služby 2020 2019 

Opravy 13 300 11 028 

Cestovné a reprezentace 141 546 

Nájemné 153 014 126 703 

Stavebn  montážní innost 142 552 130 612 

Ostatné 75 736 71 344 

Celkem 384 744 340 233 

 
 

17. Zam stnanci a vedoucí pracovníci 

Pr m rný p epo tený po et zam stnanc  a vedoucích pracovník  a osobní náklady za rok 2020 a 
2019: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Po et 
zam stnanc  

Mzdové  
náklady 

Náklady na sociální 
zabezpe ení a 

zdravotní pojišt ní 

Ostatní 
 náklady 

Zam stnanci 159 68 138 21 137 5 170 
Vedoucí pracovníci  34 21 280 7 508 1 164 
Celkem 193 89 418 28 645 6 334 

2019 Po et 
zam stnanc  

Mzdové  
náklady 

Náklady na sociální 
zabezpe ení a 

zdravotní pojišt ní 

Ostatmí 
 náklady 

Zam stnanci 169 61 054 20 856 5 213 
Vedoucí pracovníci  31 21 280 6 876 1 175 
Celkem 200 82 334 27 467 6 388 

Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 6968



Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 7170



Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 7372



Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 7574



Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 7776



Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 7978



Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 8180



Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 8382



Finanční část  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Finanční část 8584



VÝROK
AUDITORA

13.

8786 Výrok auditora  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Výrok auditora



8988 Výrok auditora  –  Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020  – Výrok auditora



Sídlo společnosti:

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

E-mail: info@1scv.cz

Tel.: 318 622 631

Váš dodavatel vodohospodářských služeb

Zákaznická linka

840 111 322, 601 275 275

www.1scv.cz


