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Vznik

1. SčV, a.s., vznikla změnou právní formy 
společnosti 1. SčV, spol. s r.o, vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 10383

základní 
údaje 

Obchodní jméno 

1. SčV, a.s.

Identifikační číslo

47549793
CZ47549793

Datum vzniku

25. června 1993
Základní kapitál společnosti

5 000 000 Kč

Právní forma

akciová společnost

Akcionáři

Veolia Central & Eastern 
Europe s.a.  |  100 %

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Sídlo společnosti

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
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statutární 
orgány společnosti 
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PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Rostislav Čáp  předseda

Ing. Martin Bernard  člen 

Ing. Ivan Eis   člen 

VÝKONNÉ VEDENÍ

Ing. Ivan Eis   generální a fi nanční ředitel

Ing. Bc. Robert Morávek  provozní a technický ředitel 

DOZORČÍ RADA

Ing. Petr Slezák   předseda

František Beran

Ing. Pavel Nekl
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OBRAT 

SPOLEČNOSTI:

596 mil. Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

9 743 tis. Kč (po zdanění)

POČET ZAMĚSTNANCŮ:

205

MNOŽSTVÍ VYROBENÉ VODY : 

3 034 tis. m3

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ
 ODPADNÍ VODY:

8 382 tis.m3

ZTRÁTY VODY:

14,9 %

K datu sestavení výroční zprávy nejsou společnosti známy 

žádné významné následné události, které by ovlivnily výroční 

zprávu 2018.
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Editorial
generálního 

 a finančního ředitele
VÁŽENÍ  OBCHODNÍ  PARTNEŘI, 

dovoluji si Vám předložit výroční zprávu za rok 2018, která 

podrobně analyzuje veškeré výsledky naší společnosti. 

V úvodu bych v krátkosti shrnul alespoň ty nejvýznamnější. 

Hlavní činností naší společnosti je i nadále provozování 

vodovodů a kanalizací, především zajištění dodávek kvalitní 

pitné vody a její následné odkanalizování a čištění. V těchto 

oblastech nedošlo k žádným zásadním výkyvům a dostáli 

jsme tak všem závazkům z toho vyplývajícím. 

Pokud jde o hodnocení výsledků za uplynulý rok, mohu 

konstatovat, že ačkoli tento rok nebyl pro naši společnost 

nijak jednoduchý, podařilo se nám nakonec naplnit veškerá 

očekávání finančního plánu a v některých ukazatelích 

dokonce dosáhnout i lepších výsledků, než bylo původně 

předpokládáno.

Stejně tak jako v předcházejících letech bylo poměrně 

významnou okolností pro hospodaření společnosti v roce 

2018 zachování stejných cenových tarifů v převažující části 

provozovaných lokalit. Takový vývoj cen, který je v mnoha 

lokalitách uplatňován již po několikátý rok v řadě, znamená 

při zachování obdobného objemu realizované produkce 

a při současném nárůstu některých nákladových druhů, 

zejména mezd, významný ekonomický tlak na efektivitu 

ve všech oborech naší činnosti. Současně pak tato situace 

činí hospodaření společnosti velmi citlivým na jakékoli 

výkyvy např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek, 

nebo neočekávaných mimořádných stavů.

Takovým mimořádným stavem byly např. jarní bleskové 

povodně na příbramsku, jejichž vlivem došlo 

k poměrně významnému zhoršení kvality surové vody 

v povrchových nádržích. Tento stav pak následně znamenal 

i řadu provozních opatření při výrobě pitné vody, zejména 

pak nárůst spotřeby chemikálií, což v konečném důsledku 

přináší vyšší náklady. Tím nejdůležitějším úkolem však bylo 

zajištění kontinuální dodávky kvalitní pitné vody, což se nám 

v této nelehké situaci, zejména díky velkému pracovnímu 

nasazení a skvělé odbornosti našich pracovníků, podařilo. 

V neposlední řadě je také nutno zmínit nárůst nákladů 

na provozní opravy na sítích a objektech provozovaných 

lokalit, což zcela jistě souvisí s postupným stárnutím 

vodohospodářského majetku. Stále více se tak dostává 

do popředí otázka dostatečného objemu investic do obnovy 

ze strany vlastníků tohoto majetku, neboť provozní opravy 

a údržba nemohou v žádném případě řádnou obnovu 

nahradit. 

Naopak velmi příznivým vlivem, který do značné míry 

eliminoval výše zmíněný nárůst nákladů, byl nárůst 

fakturace vody pitné i odpadní související s velmi teplým 

letním obdobím. Tento mimořádný průběh roku se na druhé 

straně projevoval značným suchem, které mělo 

za následek pokles hladiny prakticky ve všech vodních 

zdrojích. V roce 2018 jsme v působnosti naší společnosti 

naštěstí nemuseli řešit žádné významnější problémy se 
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ING. IVAN EIS

zachováním kontinuálních dodávek pitné vody. Pokud by se 

však takový klimatický průběh roku pravidelně opakoval, 

zcela jistě by se ani nám nevyhnuly problémy související 

s dlouho trvajícím suchem. Je tedy nanejvýš vhodné 

ve spolupráci s vlastníky takové případné stavy analyzovat 

a hledat možné cesty k jejich řešení. 

V oblasti  SMČ kopírují výsledky stav ekonomiky na trhu 

stavebních prací, kdy vlivem konjunktury stavební výroby 

došlo k poměrně významnému přeplnění dosaženého 

obratu ze stavebně montážních prací avšak 

při nižší marži, než bylo původně plánováno. 

Stejně jako v předchozích letech je pro společnost velmi 

zásadním cílem spokojenost našich zákazníků, kterou 

pravidelně zjišťujeme prostřednictvím průzkumů 

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

významný krok v této oblasti považuji i zachování činnosti 

všech zákaznického center a kontaktních míst v jednotlivých 

lokalitách.  Velmi se pak osvědčilo přesunutí zákaznického 

centra v Příbrami do prostor provozního střediska, čímž jsme 

umožnili zákazníkům zajistit kompletní servis na jednom 

místě. 

Že je naše společnost plnohodnotným a profesionálním 

partnerem provozovaných municipalit, o tom svědčí velmi 

dobré výsledky dozorového auditu v oblasti všech čtyř 

získaných certifikátů implementovaných systémů ISO. 

Žádného dobrého výsledku bychom však nikdy nedosáhli 

bez vynikající práce našich zaměstnanců. Stejně tak 

jako v roce předcházejícím mohu s velkým uspokojením 

konstatovat, že naši zaměstnanci odvedli vynikající výkon 

a já bych jim za to chtěl na tomto místě velmi poděkovat. 

Stále platí, že největším bohatstvím naší společnosti jsou 

její profesionální zaměstnanci a proto se také stále snažíme 

udržet vysokou laťku solidního zaměstnavatele 

na pracovním trhu zejména poskytováním péče o zaměstnance 

jak v oblasti sociální, zdravotní, tak  i v oblasti vzdělávání 

a ochrany zdraví při práci.

Závěrem mi dovolte poděkovat také všem vlastníkům 

infrastrukturního majetku a současně všem obchodním 

partnerům za skvělou spolupráci během celého uplynulého 

roku. 

Ing. Ivan Eis

generální a finanční ředitel
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Valná hromada
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VÝROBA A DISTRIBUCE VODY 

Společnost 1. SčV, a.s. (1. SčV) je jedním z nejvýznamnějších 

dodavatelů pitné vody ve Středočeském kraji. V roce 2018 

zajišťovala společnost výrobu a distribuci pitné vody pro 

celkem 108 488 obyvatel v okresech Příbram, Praha západ, 

Praha východ a Kolín. V rámci své činnosti dodává pitnou 

vodu obyvatelům i společnostem jak ve velkých městech, 

jako jsou Příbram, Mníšek pod Brdy, Sedlčany, Říčany, 

Český Brod, Jesenice a Čelákovice tak v menších obcích 

a osadách. Část pitné vody prodává k další distribuci jiným 

vodohospodářským subjektům.

K výrobě a distribuci pitné vody využívá společnost jak vlastní 

provozované zdroje a úpravny vody, tak vodu nakoupenou 

od jiných výrobců či distributorů. 

Převážná část vlastní vyrobené pitné vody pochází 

z povrchových zdrojů. Pro skupinový vodovod Příbram je 

využívána voda z vodních nádrží, nacházejících se v Brdech 

a částečně také voda čerpaná z řeky. Vltavskou vodu využívá 

i menší úpravna vody v obci Zvírotice. Podzemní zdroje 

zaujímají na produkci vyrobené vody menší podíl a vedle 

města Český Brod jsou využívány zejména k zásobování 

lokálních vodovodů v několika menších obcích a osadách 

na sedlčansku, říčansku a českobrodsku.

Pro úpravu vody z vlastních zdrojů využívá společnost řadu 

vodárenských procesů, kterými jsou jak klasické technologie 

jako je provzdušňování, koagulace, filtrace apod., tak speciální 

technologické postupy pro odstraňování pesticidních látek, 

arsenu, dusičnanů nebo dezinfekci vody UV zářením či flotaci 

rozpuštěným vzduchem. Úprava vody probíhá v celkem 

třinácti úpravnách vody, přičemž největšími provozovanými 

úpravnami jsou ÚV Kozičín, Hatě a Hvězdička vyrábějící 

pitnou vodu pro příbramský skupinový vodovod. V dalších 

sedmi lokalitách je pak prováděno pouze hygienické 

zabezpečení vody.

Zbytek distribuované pitné vody naše společnost přebírá 

od jiných výrobců či distributorů, zejména pak od společností 

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

představuje voda odebíraná z vodárenské soustavy Želivka, 

která zásobuje obyvatele na říčansku, jesenicku v Sedlčanech 

a Kosově Hoře. Město Čelákovice a obec Mochov jsou 

zásobovány pitnou vodou přebíranou ze zdrojů v Káraném. 

K distribuci pitné vody využívá společnost vodovodní sítě 

o celkové délce 897 km a to od nejmenších profilů až do profilu 

DN 600 a z prakticky všech možných materiálů. Součástí distribuce 

pitné vody je kromě provozu vlastního vodovodního potrubí také 

péče o čerpací stanice a další vodohospodářské objekty.

Stále častěji společnost svou odbornost a zkušenost 

uplatňuje při pomoci obcím či jiným subjektům, které si svůj 

vodohospodářský majetek provozují samy. 
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HOSPODAŘENÍ S VODOU 

V roce 2018 pokračoval příznivý trend postupného 

zlepšování hospodaření s pitnou vodou. V porovnání s rokem 

předchozím se podařilo snížit hodnoty klíčových ukazatelů 

efektivity hospodaření. Celkový objem ztrát vody klesl 

v porovnání s rokem předchozím o 121 tis. m3 na úroveň 

960 tis. m3. K výraznému poklesu došlo také u podílu ztát 

vody na celkovém objemu vody k realizaci. Ten se oproti 

předchozímu roku snížil z hodnoty 17,7 % na hodnotu 

15,4 %.  Příznivý vliv na zlepšení úrovně hospodaření s vodou 

měly nejen příhodné klimatické podmínky a provedená 

obnova některých poruchových úseků vodovodní sítě, ale i 

uskutečněná systematická opatření, kterými byly svědomitý 

průzkum a diagnostika vodovodní sítě, rozšiřování 

vodárenského dispečinku a pravidelná údržba vodovodní 

sítě. V rámci snahy soustavného  snižování ztrát vody, bylo 

pracovníky společnosti prověřeno 324 km vodovodní sítě, 

což představuje 36,2% z celkové délky 897 km.

Počet zásobovaných obyvatel 108 488

Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) 897

Počet vodovodních přípojek 27 276

Délka vodovodních přípojek v km 341

Počet čerpacích stanic 36

Počet vodojemů 40

Kapacita vodojemů tis. m3 37

Počet úpraven vod 13

Voda vyrobená v tis. m3 3 034

z toho v úpravnách povrchových vod 2 587

z toho v úpravnách podzemních vod 189

z toho v místech, kde probíhá pouze 

desinfekce
204

Počet fakturačních vodoměrů 26 113

2014 2015 2016 2017 2018

Výroba celkem 3 250 3 152 3 007 3 012 3 034

Voda předaná 303 434 570 579 722

Voda převzatá 2 334 2 561 3 658 3 903 4 112

Voda k realizaci průmyslová 504 654 516 585 606

Voda k realizaci 5 281 5 278 6 095 6 336 6 423

Voda fakturovaná 4 309 4 458 5 143 5 217 5 430

Voda nefakturovaná 972 821 952 1 119 993

Procento vody nefakturované 18,4 15,5 15,62 17,7 15,4

Ztráty vody 919 775 909 1 081 960

Procento ztrát vody 17,4 14,7 14,9 17,1 14,9

POMĚR DISTRIBUOVANÉ VODY V ROCE 2018

Voda vyrobená – 

vlastní zdroje    39 %

Voda převzatá    53 %

Voda průmyslová    8 %
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PORUCHY A HAVÁRIE 
NA VODOVODNÍ SÍTI

Na provozované vodovodní síti došlo v roce 2018 celkem 

k 345 poruchám nebo haváriím, což je o 45 událostí méně 

než v předchozím období. Z celkového počtu poruch bylo 

evidováno 180 poruch na vodovodních řadech a 166 

na vodovodních přípojkách. Veškeré vzniklé, detekované 

poruchy a havárie se podařilo odstranit. Nejčastější příčinou 

vzniku poruch je cizí zavinění (při provádění zemních prací), 

dynamické namáhání a koroze při použití nekvalitních 

materiálů používaných v minulosti.

KVALITA PITNÉ VODY 

Dodržení vyhovující kvality dodávané pitné vody je 

pro společnost 1. SčV prioritou. Její intenzivní kontrola 

probíhá v souladu s legislativními požadavky 

dle vypracovaných „Plánů kontroly jakosti pitné vody při její 

výrobě a distribuci“, z nichž dále vycházejí harmonogramy 

odběrů vzorků a jejich analýz. Kontrola kvality pitné vody 

je zaměřena na celý proces výroby a distribuce od zdrojů 

přes úpravu vody, vodojemy až po vodovodní kohoutky 

spotřebitelů. Vysoká odbornost a spolehlivost prováděné 

laboratorní kontroly je garantována díky výhradnímu využití 

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

a Vodohospodářská laboratoř Říčany) a jejich subdodavatelů 

jak pro odběr, tak pro analýzy vzorků. 

Důležitost a význam, který je kvalitě vody ve společnosti 

přikládán, dokazuje i vysoký počet odebraných 

a analyzovaných vzorků. Těch bylo v roce 2018 odebráno  

1 268 kusů. Celkem bylo provedeno 17 829 analýz.

Přehled počtu odebraných vzorků, provedených analýz 

a podíl vyhovujících parametrů s rozdělením na jednotlivé 

kontrolované oblasti (úpravny vody a sítě) je uveden 

v následující tabulce.

 

Celkový počet vzorků na 

mikrobiologické a biologické analýzy/ 

počet parametrů

Celkový počet vzorků na chemické 

analýzy/ počet parametrů
% vyhovujících parametrů

ÚV a zdroje 216 / 1 225 242 / 5 638 99,33

Distribuční síť 404 / 2 239 406 / 8 967 99,70

2014      309

2015      271

2016      295

2017      390

2018     345

POČET PORUCH NA VODOVODNÍ SÍTI



V naprosté většině kontrolovaných vzorků potvrdily 

provedené analýzy plně vyhovující kvalitu dodávané vody 

a její soulad s Vyhl. MZd. č. 252/2004 Sb., v platném znění 

a po stránce radiologické pak Vyhl. SÚJB č. 422/2016 Sb.

Podíl nevyhovujících analýz byl ve vodovodní síti 

i na úpravnách vod nižší než 1%, což je výborný výsledek 

dokladující výbornou a stabilní kvalitu vyráběné a dodávané 

pitné vody.

V minimálním počtu zjištěných nevyhovujících analýz 

představují hlavní podíl zejména lokality s chronicky 

problematickou kvalitou vody ve vodních zdrojích 

bez dostačující technologie úpravy, případně v lokalitách 

zasažených špatným technickým stavem a korozí vodovodní 

sítě. Zbývající část pak tvoří zpravidla nevyhovující analýzy 

odebrané za mimořádných provozních stavů, poruch 

či havárií.  Zejména se zde odrazilo významné zhoršení 

kvality vody v brdských vodárenských nádržích 

po intenzivních srážkách na konci června. Ve všech případech 

se provedenými nápravnými opatřeními podařilo obnovit 

vyhovující kvalitu dodávané vody.

Na dobré kvalitě pitné vody se projevila také opatření 

provedená v předchozích letech.  Ať už šlo o dokončení 

rekonstrukce úpravny vody Hvězdička nebo celkovou 

rekonstrukci úpravny vody ve Vysokém Chlumci. Další 

opatření jsou plánována i pro příští roky, například provedení 

rekonstrukce úpravny vody v obci Osečany. 

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD 

Společnost 1. SčV zaujímá ve Středočeském kraji také 

významnou pozici v oblasti odvádění a čištění odpadních 

vod. Tuto službu zde zajišťuje pro 93 080 obyvatel. K čištění 

odpadních vod využívá 32 komunálních čistíren odpadních 

vod (ČOV). Největšími provozovanými čistírnami odpadních 

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

Sedlčany, ČOV Český Brod a ČOV Čelákovice. V roce 2018 

vyčistila společnost celkem 8 382 tis. m3 odpadní vody.  

Vedle vlastních provozovaných lokalit pomáhá společnost 

s odborným dohledem a metodickým vedením v oblasti 

odvádění a čištění odpadní vody formou servisní smlouvy 

v mnoha dalších obcích, které si kanalizace a čistírny 

provozují samy. Celkem se jedná o dalších 34 čistíren. V  roce 

2018 tuto službu rozšířila o ČOV a kanalizaci v obci Láz. 

K přivádění odpadní vody na provozované čistírny 

obhospodařuje společnost stokovou síť v celkové délce 

662 km, na kterou je napojeno 23 021 přípojek jednotlivých 

nemovitostí. 
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Počet obyvatel napojených na kanalizaci 93 080

Délka kanalizační sítě v km 662

Počet kanalizačních přípojek 23 021

Počet čerpacích stanic 72

Počet čistíren odpadních vod 32

Množství vyčištěné odpadní vody v tis. m3 8 382

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ VODY

2014     8 748

2015     7 899

2016     9 630

2017     9 812

2018     8 401



2014      86 

2015      106

2016      120

2017      250

2018      346

PORUCHY A HAVÁRIE 
NA KANALIZAČNÍ SÍTI

Na provozované kanalizační síti došlo celkem k 346 poruchám, 

nebo haváriím, což je o 96 událostí více než v předchozím 

období. Z celkového počtu poruch bylo evidováno 180 poruch 

na kanalizační síti a 166 na kanalizačních přípojkách. Všechny 

vzniklé poruchy a havárie se podařilo odstranit.

Během roku bylo strojně vyčištěno 77,7 km potrubí a kamerou 

prohlédnuto 41,3 km kanalizace.
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ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

POČET PORUCH NA KANALIZAČNÍ SÍTI 

KVALITA VYPOUŠTĚNÝCH 
ODPADNÍCH VOD 

S ohledem na významný environmentální přínos je 

dodržování předepsaných parametrů kvality vypouštěné vody 

jedním z prioritních úkolů naší společnosti. Sledování 

a řízení provozu čistíren odpadních vod, doprovázené 

kontrolou kvality čištěné i vyčištěné odpadní vody věnuje 

společnost náležitou pozornost.

V rámci laboratorní kontroly kvality vypouštěné odpadní 

vody za rok 2018 bylo odebráno 533 vzorků. Nevyhovujících 

z tohoto počtu bylo pouze 9 vzorků tedy méně 

než 1,7 %.  Kvalitu vypouštěné vyčištěné odpadní vody 

z čistíren provozovaných společností 1. SčV lze proto hodnotit 

jako velice dobrou.

Díky postupně prováděným opatřením na čistírnách 

odpadních vod se navíc daří kvalitu vypouštěné vody nadále 

zlepšovat. Velkým přínosem jsou zejména prováděné celkové 

intenzifikace a rekonstrukce. V roce 2018 byly provedeny 

intenzifikace ČOV Čelákovice a ČOV Ohrobec, probíhal 

zkušební provoz rekonstruované ČOV Herink a skončil 

zkušební provoz ČOV Mukařov a ČOV Lhota. Dále proběhla 

výměna aeračních elementů na MČOV Příbram 

a rekonstrukce vyhnívací nádrže na ČOV Sedlčany. Dokončena 

byla modernizace řídícího systému na ČOV Říčany. 

Kromě vlastní kvality vypouštěné vyčištěné odpadní vody se 

společnost zaměřuje také na další významné aspekty provozu 

čistíren odpadních vod a stokových sítí.  Velká pozornost 

je věnována vyhodnocování efektivity spotřeby elektrické 

energie, optimalizaci produkce a lisování kalu i minimalizaci 

množství balastních vod vnikajících do kanalizací. 



LABORATOŘ

Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram prováděla kontroly podle Plánu 

odběru vzorků pitných a surových vod a podle Plánu odběru 

vzorů odpadních vod na rok 2018, které byly vytvořeny 

na základě Plánů kontroly jakosti vod, požadavků zákazníků 

a platných právních předpisů. 

Během roku došlo k novele vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

a vyhlášky č. 428/2001 Sb., což se promítlo i do činnosti 

laboratoře. Laboratorní informační systém Labsystém bylo 

nutné připravit na přenos nových ukazatelů a import dat 

o jakosti surové vody do databáze ČHMÚ.

V lednu 2018 společnost odkoupila, pro laboratoř pitných 

vod, automatický dávkovač vzorků k analyzátoru TOC, 

následně pořídila nový turbidimetr na stanovení zákalu, 

který nahradil původní, již neopravitelný přístroj. V průběhu 

roku proběhla repase parního sterilizátoru PS 20, který tak 

slouží jako záložní zařízení v mikrobiologické laboratoři. 

Do laboratoře odpadních vod byl zakoupen nový 

teleskopický vzorkovač a detektor plynů. Obě laboratoře 

nově disponují digitálními dávkovači a elektronickými 

pipetami, které byly pořízeny z důvodu využití metody 

pro stanovení dusičnanů. Tato moderní  zařízení pomohou 

zefektivnit a zpřesnit analytická stanovení a zvýší 

bezpečnost a ochranu při práci v laboratoři.

V rámci externí kontroly kvality se laboratoř zapojila 

do systému Zkoušení způsobilosti laboratoří a zúčastnila se 

všech programů zkoušení (PT), které zahrnovaly zkoušky, 

na něž má laboratoř osvědčení o akreditaci, včetně 

vzorkování. Účast v programu zkoušení základních ukazatelů 

jakosti pitné a povrchové vody (PT/CHA/4/2018) byla 

rozšířena o stanovení TOC (celkového organického uhlíku) 

a o stanovení dusičnanů metodou s dimethylfenolem. Obě 

nově zavedené zkoušky byly přihlášeny k posouzení 

ČIA o.p.s. Praha.

V polovině roku proběhla v laboratoři pravidelná dozorová 

návštěva posuzovatelů ČIA o.p.s. Praha, během které byly 

úspěšně posouzeny dvě nové zkoušky. Při posuzování 

systému managementu nebyla identifikována žádná 

neshoda a tak bylo Laboratoři 1. SčV, a.s. vydáno nové 

Osvědčení o akreditaci č. 382/2018 s přílohou rozšířenou 

o posouzené metody s platností  akreditace do 13. 4. 2022.

V roce 2018 analyzovala Laboratoř 1. SčV, a. s., Příbram 

celkem 5 413 vzorků a stanovila přibližně 49 267 ukazatelů. 

Laboratoř pitných vod provedla rozbor 2 613 vzorků a 

stanovila 34 431 ukazatelů. Z tohoto počtu bylo 1 394 

vzorků analyzováno pro externí zákazníky. Laboratoř 

odpadních vod provedla rozbor 2 800 vzorků a stanovila 

14 836 ukazatelů. Z tohoto počtu bylo analyzováno 1 480 

vzorků pro externí zákazníky.
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Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

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

Laboratoř OV 3 021 16 080 2 782 14 870 2 800 14 836

Laboratoř PIV 2 456 32 800 2 415 32 740 2 613 34 431

Laboratoř 1.SčV, a.s. 5 477 48 880 5 197 47 610 5 413 49 267

LABORATOŘ
PITNÝCH VOD



PRODEJ A INSTALACE 
ÚPRAVEN VOD A DOMOVNÍCH 
FILTRŮ 

Společnost 1. SčV pokračovala v úspěšné spolupráci se 

společností CULLIGAN.CZ s.r.o., v oblasti dodávek zařízení 

na úpravu vody a filtrů pro komunální partnery, domácnosti 

a další zákazníky. V rámci spolupráce bylo potencionálním 

zákazníkům navrženo k instalaci několik technologických 

zařízení. Následně společnost provedla instalaci zařízení 

pro desinfekci vody objektu bytového domu v Jincích a 

objektu školky a obecního úřadu ve Vranovicích. Jezdeckému 

areálu ve Zduchovicích dodala celou linku na úpravu 

vody pro odstraňování železa, manganu a zabezpečení 

mikrobiologické nezávadnosti.

ODBORNÉ POSUDKY KE 
KVALITĚ PITNÉ VODY, NÁVRH 
ŘEŠENÍ

Během roku společnost zpracovala celkem 77 odborných 

posudků k výsledkům analýz vzorků vody odebraných 

ze studní pro individuální zásobování pitnou vodou. 

V rámci posudků doporučila, v případě potřeby zákazníkům 

i konkrétní návrh technického řešení pro zajištění 

vyhovující kvality vody z jejich studny. Mimo návrhy 

řešení u individuálních zákazníků společnost pomáhala 

při řešení problematiky dodávek pitné vody v ZD Drhovy, 

průmyslovém areálu v Holoubkově a podílela se na přípravě 

celkových návrhů řešení zásobování pitnou vodou 

pro obec Kňovice a Drahlín. Úspěšně se podařilo vyřešit 

potíže s provozem úpravny a  kvalitou vyráběné vody v obci  

Mokrovraty. 

BUDOVÁNÍ STUDNÍ A VRTŮ

Společnost 1. SčV je připravena v rámci nabízených služeb 

realizovat vybudování vodních zdrojů (studní či vrtů). V roce 

2018 nebyla v této oblasti realizována žádná zakázka. 

PRODEJ DOMOVNÍCH ČOV

V tomto roce byl realizován prodej celkem 7 domovních 

ČOV, čímž se potvrdil zájem zákazníků o tuto službu 

propagovanou již v předchozích letech. Kromě toho 

společnost zajišťovala dodávku některých doplňků 

či náhradních dílů k domovním ČOV, jako jsou například 

dmychadla a rozvaděče vzduchu. Stejně jako v předchozích 

letech spolupracovala společnost 1. SčV, při jejich dodávce se 

společností  ENVI-PUR, s.r.o. jako její autorizovaný prodejce. 

U několika domovních ČOV jsme pomohli vlastníkům 

s jejich provozem formou autorizovaných kontrol, prohlídek 

a odborného poradenství.  Celkem se jednalo o 10 případů.
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KOMPLEXNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY

DOMOVNÍ ČOV
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PORADENSKÁ ČINNOST 
V OBLASTI ODPADNÍCH VOD

V oblasti odborného poradenství při řešení odvádění 

a čištění odpadních vod realizovala společnost několik zakázek 

u průmyslových i komunálních partnerů. Vypracovali jsme 

například vyhodnocení zkušebního provozu ČOV 

v obcích Nupaky, Křečovice a pomohli s vyřízením povolení 

k vypouštění odpadních vod společnosti Ligmet a Mountfield.

BAZÉNOVÉ VODY

I tento rok jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s Hotelem 

Orlík, Wellnes centrem OD Dvořáček v Příbrami a Saunou 

Dublovice, kterým poskytujeme odbornou pomoc 

a laboratorní služby v oblasti kontroly a řízení kvality 

bazénové vody. Portfolium partnerů se nám podařilo rozšířit 

o wellness v areálu Panství Dlouhá Lhota, kde jsme navíc 

zajistili vypracování provozního řádu koupaliště.  

ZPRACOVÁNÍ VÝKAZŮ 
A DOKUMENTŮ  

Standartní součástí nabízených služeb je pomoc 

při zpracování legislativou vyžadovaných hlášení, výkazů 

a odborných dokumentů, jako jsou například vyhodnocení 

zkušebního provozu, kanalizační a provozní řády a podobně. 

Z významných zakázek lze uvést vypracování vyhodnocení 

zkušebních provozů pro ČOV Nupaky a Křečovice a také 

pro úpravnu vody Prosenická Lhota. Dále pak vypracování 

kanalizačních řádů pro obce Hluboš, Daleké Dušníky, Křenice. 

Zpracovali jsme provozní řád úpravny vody a vodovodu v obci 

Prosenická Lhota – Suchdol, provozní řád studny 

a vodovodu pro objekt OÚ ve Vranovicích, a studny a úpravny 

vody pro objekt pohostinství v Počepicích. V návaznosti 

na změnu legislativy jsme provozní řády doplnili o analýzy 

rizika a monitorovací program. Podobně jako v předchozích 

letech jsme zajistili několika obcím zpracování a odevzdání 

vybraných údajů majetkové a povozní evidence vodovodů 

a kanalizací. 

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 inženýrských sítí a komunikací v Sedlčanech

- obnova vybraného vodohospodářského majetku 

 a podkladních vrstev komunikací v ulicích Rooseveltova, 

 Čelakovského a Sedláčkova v Čelákovicích

- výstavba přečerpací stanice odpadních vod v Jesenici

- oprava vodovodu a kanalizace a výstavba kanalizace 

 ul. Dukelská a Klášterní ve Voticích

- výstavba nové stabilní myčky fekálních nákladních 

 automobilů a vnitřních cisteren v areálu ÚČOV v Praze

- výměna vodovodních řadů v havarijním stavu 

 v obci Bohutín

- zhotovení inženýrských sítí a výstavba úpravny vody 

 a ČOV v areálu Katlov
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Společnost 1. SčV poskytuje zákaznický servis spojený 

s dodávkami vody a odváděním odpadních vod pro celkem 

29 455 odběrných míst. Struktura zákazníků je zobrazena 

v následující tabulce.

ZÁKAZNICKÝ ÚTVAR
Poskytované služby se snažíme neustále modernizovat, aby 

odpovídaly současným trendům.

Mezi ty nejběžnější patří zasílání faktur emailem, možnost 

úhrady plateb a záloh prostřednictvím SIPO, terminálů 

Sazky, či pomocí QR kódu.

Při nastavení služby zasílání faktury emailem je úhradu 

možné provést pomocí platební karty VISA a MasterCard 

nebo přes platební tlačítko.

K tradičně oblíbeným službám patří SMS INFO, kam se 

zaregistrovalo celkem 10 676 našich zákazníků, z toho jen 

za rok 2018 se k odběru informačních sms přihlásilo 2 383 

zákazníků. Během sledovaného roku  jsme odeslali 14 181 

informačních kampaní a celkově bylo odesláno 43 020 sms 

zpráv.

NOVÉ SLUŽBY 

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. V další fázi projektu 

bude inteligentní měření k dispozici také zákazníkům 

a po dohodě s provozovatelem budou moci sledovat stav 

spotřeby na svém odběrném místě ve webové a mobilní 

zákaznické aplikaci.

CALL CENTRUM

STRUKTURA ZÁKAZNÍKŮ

Domácnosti, trvalé bydlení 25 869

Obchody, služby, průmysl 2 597

Rekreace, sport 1 246

Zdravotnictví 257

Celkem 29 455



Počet registrovaných  zákazníků 7 626

Počet návštěv 7 197

Počet návštěv mobilní aplikace 

Moje Veolia
1 966

Počet požadavků (webový 

portál + mobilní aplikace)
1 777
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Díky novému zákaznickému portálu mohou zákazníci 

prostřednictvím registrace ve svém zákaznickém účtu 

spravovat smluvní a kontaktní údaje, nahlásit samoodečet 

a uhradit faktury a zálohy za vodné a stočné online. 

Internetový účet si zřídilo  již 7 626 zákazníků. 

Společně s webovým portálem byla spuštěna i mobilní 

aplikace Moje Veolia. Mobilní aplikace je dostupná 

pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.  Výhodou 

je zpětná vazba od uživatelů aplikace ve formě hodnocení 

na Google Play a App Store. Můžeme tak rychle reagovat 

na potřeby zákazníků.

ZÁKAZNICKÁ CENTRA

Veškeré záležitosti ohledně vody mohou zákazníci osobně 

vyřešit na zákaznickém centru v Příbrami či dalších 

kontaktních místech, která jsou v Jesenici, Říčanech, Českém 

Brodě, Čelákovicích, Mníšku pod Brdy a v Sedlčanech. 

Po přemístění zákaznického centra v Příbrami do 

zrekonstruovaného objektu v areálu provozního střediska 

společnosti 1. SčV se pro rok 2019 připravuje stěhování 

kontaktního místa v Mníšku pod Brdy do zrekonstruovaného 

multifunkčního bezbariérového objektu. Počet návštěv se pohybuje již několik let na vysoké úrovni. 

Důvodem vysoké návštěvnosti  je povinnost aktualizace 

stávajících smluv tak, aby odpovídaly legislativním 

požadavkům v souvislosti s novelou zákona č. 274/ 2001 Sb. 

O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Celkem 

nás za rok 2018 navštívilo 5 454 zákazníků.

Kontaktní centrum pro telefonické dotazy je na Bílé lince 

840 111 322 a na mobilním telefonním čísle 601 275 275

k dispozici zákazníkům po dobu 24 hodin denně.

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

Počet došlých hovorů na kontaktní 

centrum celkem 
9 837

Počet hovorů na mobilní číslo 1 477

Počet hovorů na Bílou linku 8 360



PRŮZKUM SPOKOJENOSTI 
ZÁKAZNÍKŮ

Výsledky průzkumu spokojenosti dokazují, že názory 

zákazníků jsou pro společnost velmi podstatné a  jejich 

podněty jsou dále zpracovávány. Z celkového počtu 400 

dotazovaných projevilo celkovou spokojenost s úrovní služeb 

95 procent zákazníků. Oproti minulému roku spokojenost 

se službami opět mírně vzrostla.  Zlepšení eviduje 1. SčV 

i v souvislosti s plynulostí dodávek vody, kdy spokojenost 

potvrzuje 97 procent. Na 97 procent dotázaných je spokojeno 

s profesionalitou zaměstnanců.

Právě tyto výsledky spokojenosti pomáhají společnosti 

udržovat kvalitu poskytovaných služeb na stále vysoké úrovni 

a její případný registrovaný pokles  je okamžitě  zohledněn 

při dalším směřování zákaznické komunikace. V posledních 

letech společnost registrovala nízké procento zákazníků, kteří 

nedokázali správně identifikovat svého dodavatele. Vyplatila 

se tak snaha v oblasti zákaznické komunikace, zejména ve 

zvýšení povědomí regionální značky a dnes eviduje již 40 

procent zákazníků, kteří uvádí správný název 1. SčV. 

Průzkumy spokojenosti provádí společnost každoročně a 

od roku 2008 je zveřejňuje na svých webových stránkách. 

Mezi dotazované skupiny patří individuální zákazníci, bytová 

družstva a firmy.

Průzkum společnost realizuje ve spolupráci s nezávislou 

externí agenturou IBRS - International Business and Research 

Services s.r.o. 

Samotný průzkum se uskutečnil v rámci celé skupiny Veolia. 
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ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

ZÁKAZNICKÉ
SLUŽBY
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ODPOVĚDNOST
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LIDSKÉ ZDROJE

Loajální, motivovaní a vzdělaní zaměstnanci rozvíjejí 

společnost a udržují její dobré jméno. Společnost 

pro své zaměstnance vytváří nadstandartní pracovní 

podmínky a poskytuje zajímavé benefity.  Jednou z priorit 

společnosti je profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, 

dále pak vytváření bezpečného pracovního prostředí.  

Od zaměstnanců  očekává kvalitní pracovní výkony, 

zodpovědnost a loajalitu.

ZAMĚSTNANCI

STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI

Ke konci roku 2018 ve společnosti pracovalo 205 

zaměstnanců, z toho 137 mužů  (67 %) a 68 žen (33 %). 

Zaměstnávnáme 9 zaměstnanců se zdravotním postižením 

(4%). Během roku vystoupilo  16 zaměstnanců a nově 

nastoupilo 17. Procento fluktuace se oproti loňskému roku 

zvýšilo, což je způsobeno zejména odchody zaměstnanců 

do důchodu.

Početní stav zaměstnanců v posledních pěti letech, věková 

struktura zaměstnanců a struktura zaměstnanců dle 

dosaženého vzdělání je znázorněna v následujících grafech.

ŠKOLENÍ BOZP

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE DÉLKY 
ZAMĚSTNÁNÍ V ROCE 2018

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE 
DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE VĚKU 
V ROCE 2018

5 let a méně    56

6-10 let     54

11-20 let     54

více než 20     41

VŠ     15

ÚS     92

vyučení     96

základní     2

do 29 let     8

30 -39 let     33

40 -49 let     64

50 -59 let      62

60 a více     38
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SOCIÁLNÍ OBLAST

Sociální dialog a spolupráce s odborovou organizací je 

na velmi dobré úrovni. Uzavření kolektivní smlouvy je tak 

každoročním odrazem vzájemné spolupráce a respektu  

mezi vedením a odborovou organizací. Kolektivní smlouva 

na rok 2018 byla uzavřena  a podepsána se všemi dodatky, 

ve kterých je řešen mzdový systém, systém penzijního 

připojištění a čerpání sociálních nákladů. Kolektivní 

smlouva obsahuje řadu povinností pro zaměstnance 

i zaměstnavatele, ale také řadu výhod a benefitů 

pro zaměstnance. 

Mezi nejvýznamnější a také nejvyužívanější benefit patří 

příspěvek zaměstanvatele na penzijní a životní pojištění, 

na které bylo vydáno z nákladů společnosti v roce 2018 

celkem 2,1 milionu Kč. Dalším významným benefitem 

je poskytování stravenek – přes 2,6 milionu Kč. Velice 

využívaným a neutále se zvyšujícím benefitem jsou 

tzv. „zaměstnanecké telefony pro zaměstnance a rodinné 

příslušníky“. Poskytováním příspěvku na masáže, cvičení 

a další sportovní činnosti se společnost snaží podporovat 

péči zaměstnanců o své zdraví. K tomu ještě přispívá 

možností očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě 

hrazené ze sociálních nákladů.  Zaměstnanci mohou také 

využít možnost příspěvku na dětské rekreace. Za tyto 

benefity v roce 2018 vynaložila společnost 1,1 milionu Kč. 

Zároveň společnost Veolia poskytla zaměstnancům možnost 

investovat do zaměstnaneckých akcií s příspěvekem 

zaměstnavatele.

Velmi zajímavá je možnost využití bezúročných úvěrů 

na bytové účely nebo vybavení domácnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vzdělávání a rozvoj patří k důležitým úkolům v oblasti 

lidských zdrojů. Systematický přístup ke vzdělávání přináší 

řadu výhod a zvyšuje motivaci a stabilitu  zaměstnanců. 

Probíhají školení periodická  - povinná ze zákona, semináře 

k prohloubení znalostí zákonů nebo k získání informací 

při jejich změnách. Na vzdělávání a rozvoj bylo vynaloženo 

celkem 846 tisíc Kč.

Ke školení je využíván e-learninový portál Institutu 

environmentálních služeb Praha. Během roku také proběhlo 

školení „Trénink první pomoci“. Toto školení je zaměstnanci 

velmi kladně přijímáno, jelikož může přispět k záchraně 

životů nejen spolupracovníků, ale i rodinných příslušníků.

INTERNÍ KOMUNIKACE

Cílem interní komunikace je vzájemná informovanost 

a propojenost mezi vedením společnosti a zaměstnanci.

Ti získávají informace různými komunikačními kanály 

a nástroji, jako jsou interní časopis, intranet, pracovní 

porady. Na intranetu  jsou k dispozici důležitá provozní data 

a zásadní dokumenty. Zaměstnance, kteří nemají přístup 

k počítači, informují jejich nadřízení na pracovních poradách, 

kde lze dosáhnout zpětné vazby.

Odborová organizace pořádá každoročně  výroční 

konferenci. Zde zástupce vedení společnosti předkládá 

výsledky hospodaření uplynulého roku a představí cíle roku 

nadcházejícího.

Informace a zajímavosti z celé skupiny Veolia přináši 

časopis Naše Veolia a Planeta, kam pravidelně přispívá naše 

společnost s aktuálními událostmi.
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TÝDEN ZDRAVÍ TI

BOZP 

Společnost 1. SčV je odpovědným zaměstnavatelem, který 

dbá o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Vstupní, 

preventivní a výstupní prohlídky jsou zabezepečeny 

u smluvních lékařů, zvýšená péče je věnována očkování 

zaměstnanců a to zejména v rizikových oblastech. Naši 

smluvní lékaři provedli již 2 dohlídky na pracovištích, tzn. 

že zmapují pracovní prostředí, zjistí případná rizika 

a doporučí opatření.

Společnost dlouhodobě eviduje nízkou míru nemocnosti, 

která v tomto roce dosáhla 2,7 %. K dlouhodobým cílům 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří 

snižování počtu pracovních úrazů, což se nám daří 

a v posledních 3 letech nedošlo k žádnému pracovnímu 

úrazu.

Vzdělávání v oblasti BOZP a PO probíhá na všech úrovních  

a jsou do něj zahrnuti všichni zaměstnanci. 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.).

Každoročně probíhá projekt Mezinárodní týden bezpečnosti. 

Celá skupina Veolia se  zavazuje soustavně chránit zdraví 

a zajišťovat bezpečné pracovní prostředí zaměstnanců. 

Na vzdělávácím portálu IES byly vloženy informace, postupy, 

plakáty a filmy 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 téměř na všech objektech a pracovištích, 

kterou provádí předseda odborové organizace za účasti 

bezpečnostního technika firmy 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, jejichž odstranění je dále kontrolováno. 

Zaznamenáváme skoronehody, které jsou vyhodnocovány 

a jejich příčiny odstraňovány. Všichni zaměstnanci 

jsou seznamováni prostřednictvím e-mailu s příčinami  

skoronehod, aby se jim mohli vyvarovat.



OSVĚTOVÉ A VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY 

Významnou součástí strategie společnosti je již tradiční 

pořádání osvětových a vzdělávacích akcí, které jsou 

zaměřeny zejména na žáky a studenty základních 

a středních škol.

V rámci Světového dne vody probíhají dny otevřených dveří 

na vybraných úpravnách pitných vod a čistírnách odpadních 

vod, kde odborní zaměstnanci seznámí zájemce s celým 

procesem úpravy pitné vody či s procesem čištění vody 

odpadní. Z důvodu velkého zájmu o tyto odborné exkurze 

poskytuje 1. SčV možnost prohlídek celoročně. Vzdělávání 

a podchycení environmentálního cítění, především mladé 

generace, společnost považuje za důležitý krok v rámci 

společenské odpovědnosti.

VODA PRO AFRIKU

Nadační fond Veolia každý rok vydává limitovanou edici 

designových karaf na vodu z českého křišťálu a dalších 

dárkových předmětů. Na projektu spolupracuje i se 

společností 1. SčV, a.s. Výtěžek z prodeje jde na projekt Voda 

pro Afriku realizovaný ve spolupráci se společností Člověk 

v tísni, který pomáhá obnovovat a budovat zdroje pitné 

vody pro etiopské vesničany. Devátý ročník projektu přinesl 

rekordních 919 000 Kč.

Za celou dobu projektu Voda pro Afriku poskytl Nadační 

fond Veolia již více než 5,5 milionu Kč.
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PODPORUJEME BIODIVERZITU 
FORMOU FIREMNÍHO 
DOBROVOLNICTVÍ

Cyklostezku z Příbrami do Bohutína nově lemuje  38 lip 

velkolistých. O jejich vysázení se postarali jak zaměstnanci 

1. SčV v rámci firemního dobrovolnictví, tak místní 

obyvatelé. Celý proces, od výběru stromků po jejich správné 

vysazení, proběhl pod odborným dohledem profesionálního 

zahradníka. O vysazené lípy je potřeba pečovat i nadále, 

zejména je nutné udržovat pravidelnou zálivku, o což se 

starali naši zaměstnanci, kteří na nákup stromků získali 

finanční prostředky prostřednictvím MiNiGRANTU Veolia. 

Došlo tak k sympatickému propojení MiNiGRANTů 

s firemním dobrovolnictvím. 

Firemní dobrovolnictví je jednou z  podob společenské 

odpovědnosti  celé skupiny Veolia,  zato velmi významnou 

a organizacemi vyhledávanou. Pro zaměstnance 1. SčV 

se tato forma podpory stala, za posledních sedm let, již 

samozřejmostí.

PODPORA KULTURNÍCH AKCÍ

Jako oblastní provozovatel vodohospodářského majetku 

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

možností pomáhat, kde je potřeba. Pravidelně finančně 

podporuje významné kulturní a sportovní akce 

v Příbrami, Říčanech, Sedlčanech a dalších. Na některých 

akcích provozuje zároveň vodní bar, díky kterému zajišťuje 

pitný režim a zároveň tak podporuje pití kohoutkové vody. 

Mezi, již tradičně podporované, akce patří například Běh 

města Příbrami, Sukovy Sedlčany, Koloběžková GranPrix 

v Říčanech nebo literární soutěž Příbram Hanuše Jelínka. 

Na mnoha sportovních akcích, v průběhu celého roku, 

poskytuje zdarma voznice s pitnou vodou.

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

VODA PRO AFRIKU



MINIGRANTY

Již jedenáct let poskytuje společnost 1. SčV svým 

zaměstnancům možnost účastnit se projektu MiNiGRANTY 

a  získat tak  finanční podporu na veřejně prospěšný projekt,  

který realizuje ve svém volném čase. 

Tento program běží pod záštitou Nadačního fondu Veolia 

a zaměstnanci mohou získat maximální podporu 50 tisíc 

korun. Za jedenáct let jeho trvání podpořila společnost 

52 projektů za téměř 2 mil. korun.

Škála oblastí, ve kterých zaměstnanci, ve svém volném čase 

pomáhají, je velmi pestrá. Jsou to zejména volnočasové 

aktivity dětí a mládeže, pomoc handicapovaným, či podpora 

biodiverzity a ochrana životního prostředí. V letošním roce 

uspělo za 1. SčV se svou žádostí celkem šest projektů, mezi 

které bylo rozděleno 230 tis. Kč.

Finanční podporu například získal projekt na založení  

lipové  aleje v bezprostřední blízkosti města Příbrami. Její 

založení plní jak estetickou, krajinotvornou a ekologickou 

činnost tak i rekreační. Dalším podpořeným projektem 

je zajištění jezdeckého vybavení pro hipoterapii včetně 

úpravy jízdárenského povrchu. Tento příspěvek putuje 

příbramskému Jezdeckému klubu Club F. Díky podpoře se 

speciálního kola dočkal devítiletý chlapec 

s diagnostikovanou poruchou  autistického spektra. 

Speciální kolo s ručním a el. pohonem si za získané 

prostředky může pořídit kolega po úrazu páteře, který se 

tak může vrátit ke svému koníčku. V obci Nehvizdy se mladí 

fotbalisté těší z  nových dresů a příbramští skauti již v létě 

postavili nová tee-pee.

NADAČNÍ FOND

Stále s úsměvem – Aktivně po celý život je nejmladším 

grantovým programem Nadačního fondu Veolia. Projekt je 

zaměřen na podporu pozitivního aktivního stárnutí 

a mezigeneračního soužití v komunitě, vytváření podmínek 

pro život seniorů v jejich domácím prostředí a na nové 

přístupy k tématu stárnutí populace a k uspokojování potřeb 

a práv seniorů. 

Letos, ve 4. ročníku programu, NF Veolia podpořil také dva 

projekty realizované v regionu 1. SčV.  Ve výši 50 tisíc Kč 

získal nadační dar projekt  Revitalizace interaktivního 

a oddechového prostoru pro pacienty, seniory a další 

veřejnost (organizace Oblastní nemocnice Příbram) 

a 37 tisíc Kč daroval fond projektu Rozhýbeme příbramské 

seniory (organizace FIT SENIOR Příbram, z. s.). Cílem prvního 

z nich je úprava prostoru v areálu nemocnice, kam je 

soustředěna následná péče. Prostor bude po úpravách určen 

pro možnost využití rehabilitačních a kondičních cvičení 

nebo bezbariérových  procházek a posezení jak 

pro hospitalizované pacienty a seniory, tak veřejnost.

Díky podpoře druhého projektu se příbramským seniorům 

více zpřístupní pohybové aktivity, které jsou zdraví prospěšné, 

kvalitní (vedené odborným lektorem) a finančně dostupné. 

Další prostředky určené pro příbramské seniory získal 

projekt vzdělávacích aktivit pro seniory v oblasti využití 

informačních a komunikačních technologií – Hodinový ajťák, 

(organizace Moudrá Sovička z.s.) a kurz Senioři komunikují 

(NF manželů Klausových).
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MINIGRANTY

FIT SENIOR
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INOVACE



PROVOZNÍ OBLAST PŘÍBRAM

Kompletní rekonstrukci vodohospodářských sítí provedli 

vodohospodáři v  Tiché ulici v Příbrami III.  Naopak 

plánovaná rekonstrukce VDJ Husa musela být pozastavena 

z důvodu potíží s navrženým technicko-stavebním řešením. 

Na kanalizační síti vodohospodáři vyměnili další úsek stoky 

u Nového rybníka, část porušené stoky  na obtoku Hořejší 

Obory a zahájili výměnu stoky Barrandov, směr Sázky. 

Co se týká uskutečněných akcí na MČOV Příbram lze zmínit 

výměnu aeračních elementů, posílení čerpadel vratného 

kalu a výměnu čerpadel pro stahování plovoucích nečistot. 

V obci Bohutín pokračovaly práce na obnově další části 

vodovodní sítě. V Mníšku pod Brdy provedli vodohospodáři 

výměnu vodovodu v místní části Rymaně, opravu kanalizace 

v ulici Na Oboře, přeložku kanalizace v části Stříbrná Lhota 

a výměnu vodovodu v ulici Pražská. Na ČOV Mníšek 

realizovali náhradu opotřebených oběžných kol 

na čerpadlech vratného kalu. 

PROVOZNÍ OBLAST SEDLČANY

Z důvodu snížené průtočnosti  a stáří potrubí provedli 

vodohospodáři výměnu vodovodního řadu včetně 

všech souvisejících přípojek v ulici U Kulturního 

domu v Sedlčanech. Další etapa výměn vodovodních 

přípojek proběhla také v ulici Na Potůčku. Z důvodu 

uvolnění stavebních parcel na Severním sídlišti provedli 

vodohospodáři  přeložku litinového přivaděče DN300. 

Změny způsobu zásobování pitnou vodou se dočkal Domov 

důchodců, kdy se díky výstavbě nových vodovodních řadů, 

jak v okolí Domova, tak v celém jeho areálu, podařilo oddělit 

areálový vodovod od městských řadů.

Nové zařízení pro dálkový přenos z vodoměru na dispečink 

provozovatele bylo instalováno v předávací vodoměrné 

šachtě na Červeném Hrádku. Na kanalizační síti došlo 

k přepojení přípojek a zrušení dvou septiků u bytových domů 

v Sokolovské ulici. Na ČOV Sedlčany vodohospodáři provedli 

revizi vyhnívací nádrže, včetně výměny potrubí a obnovení 

vnitřních nátěrů.   

PROVOZNÍ OBLAST ČESKÝ 
BROD 

Z důvodu havarijního stavu sítí zahájili vodohospodáři 

1. etapu rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu 

v části ulice Pod Velkým Vrchem v Českém  Brodě. 

V průběhu roku  započaly projekční přípravy intenzifikace 

ČOV Český Brod. Plánovaná intenzifikace umožní připojení 

nových obyvatel na stokovou síť města v rámci jeho rozvoje.

Dále probíhala také příprava projektu rekonstrukce 

vodojemu, která poskytne řešení současného 

nevyhovujícího stavu. Výstavba nové komory vodojemu 

umožní připojení dalších obyvatel na vodovodní síť. 

Pro nadcházející rok je již připraveno zahájení prací  

na prodloužení tlakové kanalizace v ulici Sportovní. Tento 

projekt by měl vyřešit problematiku zápachu, který vzniká 

v centru města Český Brod provozem tlakové kanalizace 

Štolmíř.

Rovněž byla zahájena projekční příprava napojení dalších  

dvou vodních zdrojů na veřejný vodovod, což umožní 

připojení nových obyvatel na vodovodní síť. 
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PROVOZNÍ OBLAST 
ČELÁKOVICE

Mezi významné akce provozní oblasti Čelákovice lze 

zařadit provedení dalších etap výměn sekčních uzávěrů 

na vodovodní síti města, či obnovu vodovodní sítě, včetně 

přípojek, v části ulice Na Švihově. Zároveň v částech ulic 

Na Švihově, Jiráskova a Čelakovského proběhla rekonstrukce 

kanalizace bezvýkopovou technologií. V ulicích Sedláčkova, 

Rooseveltova, Čelakovského provedli vodohospodáři obnovu 

vybraného vodohospodářského majetku a podkladních 

vrstev komunikace, v ulici Mochovská zhotovili přeložku 

vodovodu a kanalizace z důvodu optimalizace železniční  

tratě a v ulici Spojovací provedli přeložku vodovodního 

řadu a vodovodní přípojky. Dále byla  dokončena příprava 

projektu rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury 

ulice Sukova, rekonstrukce havarijního stavu čerpací stanice 

odpadních vod Jiřina a pasportizace vodohospodářského 

majetku s následným zadáním generelu vodovodní sítě.

Na ČOV Čelákovice úspěšně proběhla I. etapa intenzifikace. 

PROVOZNÍ OBLAST ŘÍČANY 
A JESENICE

V oblasti vodovodních a kanalizačních sítí na Říčansku 

provedli vodohospodáři výměnu vodovodu a hlavní 

stoky v ul. Politických vězňů. Zároveň došlo k zahájení 

výstavby přivaděče vody z VDJ Olivovna do lokality 

Strašín. Dokončena byla modernizace řídícího systému 

na ČOV Říčany a  zároveň probíhaly přípravy projektové 

dokumentace na její rozšíření.

Mezi nejvýznamnější opatření na jesenicku lze považovat 

provedení intenzifikace ČOV Ohrobec. I nadále pokračoval 

zkušební provoz rekonstruované ČOV Herink a byl dokončen 

zkušební provoz ČOV Mukařov a ČOV Lhota. 

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 sjednány 

smluvní vztahy, které garantují zákonné nakládání s odpady 

i po jejich převzetí oprávněnou osobou. Stejně kvalitně jsou 

ošetřeny rovněž vztahy s dodavateli odpadů přejímaných 

společností 1.SčV k dalšímu zpracování.

Pro maximální zajištění souladu uplatňovaných postupů se 

zákonnými a dalšími požadavky svěřila společnost odborný 

dohled nad problematikou odpadového hospodářství 

odborným externím společnostem. Díky tomu se daří úroveň 

odpadového hospodářství neustále zlepšovat.

Množství společností vyprodukovaných odpadů v roce 2018 

činilo cca 16 640 t. Produkce odpadu oproti loňskému roku 

tak vzrostla přibližně o 300 t.

VÝKOPOVÉ PRÁCE
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ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Množství společností přijatých odpadů od dodavatelů 

v roce 2018 činilo cca  6 100 t, což představuje nárůst oproti 

minulému období o 6,6 % z důvodů navázání spolupráce 

s novými dodavateli. 1.SčV začala nově poskytovat službu 

přepravy odpadů od dodavatele do zařízení na ČOV Příbram.

Nejvýznamnější podíl produkovaných odpadů stále tvoří 

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

činností (opravy, údržba, administrativa, laboratoře 

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

vyprodukovaných odpadů. Podíl stavebních odpadů (0,01 %) 

je nadále nízký v důsledku smluvní dohody se stavebními 

firmami. Svou roli v hospodárném nakládání s odpady 

hraje také jejich třídění a recyklace. V roce 2018 se podařilo 

vytřídit 3,2 t separovaných složek (papír, plasty, sklo) 

z komunálního odpadu. Podíl nebezpečných odpadů je 

ve společnosti dlouhodobě zanedbatelný (0,003 %

 z celkové produkce odpadů) a tvoří jej pouze vyřazené 

chemikálie z laboratoře a spotřební laboratorní materiál 

pro mikrobiologické analýzy z prováděných laboratorních 

stanovení, obaly od chemických látek a přípravků nebo 

použité oleje apod.

CERTIFIKACE ISO

Od roku 2008 má společnost 1. SčV celoplošně zaveden 

a rovněž certifikován jednotný systém řízení pro oblast 

managementu kvality, ochrany životního prostředí 

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

že činnost 1. SčV je úzce spjata s životním prostředím 

a odpovědným přístupem k environmentálním otázkám, 

společnost v průběhu roku 2016 implementovala 

a certifikovala nový systém pro oblast hospodaření 

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

integrovaný systém řízení o management dle této normy.

V roce 2018 absolvovala dozorové audity, konkrétně první 

dozorový audit pro management kvality dle ČSN EN ISO 

9001:2016, systému environmentálního managementu 

dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému BOZP dle OHSAS 

18001:2008 a současně druhý dozorový audit 

pro management hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 

50001:2012. Požadavky těchto norem byly kontrolovány 

v rámci celé organizační struktury společnosti, včetně 

všech provozních oblastí. Audity obdobně jako v loňském 

roce 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. 

I nadále bude 1. SčV usilovat o efektivní řízení zavedených 

systémů, což se prostřednictvím optimálního fungování 

celé společnosti a zlepšením komfortu našich zaměstnanců 

následně projeví ve zkvalitnění služeb zákazníkům. 



ZVYŠOVÁNÍ HODNOT

Program zvyšování hodnoty je systém založený na stanovení 

a sledování klíčových hodnotících ukazatelů a je díky svému 

propojení s integrovaným systémem řízení používán jako 

komplexní řídící nástroj společnosti. Svojí vazbou 

na odměňování zaměstnanců společnosti rovněž významně 

přispívá k rozvoji, motivaci a zvyšující se efektivitě nejen 

společnosti jako celku ale i jejích jednotlivých pracovníků.

Vyhodnocování plnění stanovených ukazatelů prováděné 

na pravidelných měsíčních poradách je zásadním přínosem 

pro naplňování stanovených cílů společnosti v oblasti 

ekonomické, provozní i technické.

OBLAST INFORMATIKY

V tomto roce pokračoval projekt MPLS sítě. Celá výstavba 

a realizace sjednocené datové sítě se rozšířila o další lokality 

a proběhlo dokončení propojení všech provozů. Dalším 

důležitým úkolem bylo zajištění sjednocení bezpečnostní 

politiky s ohledem na nutnost uplatnění evropské směrnice 

GDPR. 

Z důvodu potřeby navýšení kapacity LAN došlo k výstavbě 

nových datových okruhů technologií optických vláken. 

Do provozu byla uvedena druhá serverovna a páteřní prvky 

IT infrastruktury byly připojeny na záložní diesel agregát, 

který v případě výpadku elektrické sítě umožní provoz 

bez časového omezení. Současně došlo k navýšení  kapacity 

deduplikačních úložišť pro zálohovaná data uživatelů. 
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DISPEČINK

PROVOZNÍ PORADA
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

V průběhu hodnoceného roku nedošlo k zásadním 

změnám, které by negativním způsobem ovlivňovaly 

výkony společnosti. Společnost tak splnila veškeré závazky 

vyplývající z oboru činnosti, kterými jsou zejména výroba 

a distribuce pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních.  

Veškeré výsledky jsou v souladu s aktualizovaným plánem 

pro hodnocený rok 2018. Jejich dosažení ale ovlivňovaly 

některé mimořádné skutečnosti, zejména bleskové 

povodně  na příbramsku, díky kterým došlo ke zhoršení  

kvality surové vody v povrchových zdrojích a k následnému 

zvýšení nákladů při úpravě pitné vody. Nezanedbatelný 

vliv měl také narůstající objem provozních oprav na sítích 

a objektech provozovaných lokalit, který taktéž znamenal 

nárůst provozních nákladů. Naopak pozitivním vlivem 

byl nárůst fakturovaného objemu vody pitné i odpadní 

díky velmi teplému letnímu období roku 2018. V oblasti 

stavomontážních činností došlo k nárůstu obratu 

ve srovnání s předchozími lety a to zejména vlivem 

konjunktury na trhu stavebně montážních prací. Stále však 

platí, že v tomto segmentu panuje značná konkurence, která 

sráží dosahované marže na minimální úroveň. 

V oblasti zákaznických služeb došlo k zachování činnosti 

všech zákaznických center a kontaktních míst. Společnost 

tak zajistila zákazníkům veškerý komfort při řešení 

kompletních vodohospodářských služeb ve snadno 

dosažitelné vzdálenosti od bydliště. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zajišťována, plněna 

a dodržována na všech úsecích na velmi dobré úrovni, 

o čemž svědčí nulový počet pracovních úrazů. 

Společnost prošla dozorovým auditem všech čtyř 

implementovaných systémů řízení. Tento audit skončil 

s výborným výsledkem, jelikož nebyla shledána ani jedna 

neshoda či nedostatek.  

Hospodaření společnosti je kontinuálně vyhodnocováno 

na poradách vedení a výsledky jsou pravidelně předkládány 

představenstvu společnosti a dozorčí radě.  Hospodářská 

a finanční situace je stabilní a nevykazuje žádné negativní 

jevy. Veškeré podrobné informace o komplexním 

hospodaření jsou obsaženy ve výroční zprávě.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
SPOLEČNOSTI

Hlavním cílem společnosti je naplnění plánovaných výsledků 

roku 2019, přičemž základním předpokladem je udržení 

všech stávajících provozních smluv nebo jejich případná 

obnova v rámci koncesních řízení. Jednou z priorit je také 

rozvoj servisního způsobu provozování. 

V oblasti stavebně montážních prací stále zůstává hlavním 

zájmem společnosti realizovat co největší objem obnovy

pro vlastníky infrastrukturního majetku a tím tak přispět 

k dalšímu zlepšení stavu provozované infrastruktury.

Důležité je pak také udržení vývoje nákladů 

na předpokládané úrovni. Nárůst očekáváme zejména 

v oblasti nákladů na elektrickou energii, plyn, chemikálie 

a vodohospodářský materiál. 

Samostatnou veličinou jsou pak také mzdy a to zejména 

vlivem značného nedostatku kvalifikovaných pracovníků 

na trhu práce. Neméně významnou oblastí je péče 

o zaměstnance a to jak v oblasti zvyšování jejich kvalifikace, 

tak kontrola dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci zaměstnanců. 

Celkový úspěšný vývoj společnosti a udržení její 

konkurenceschopné pozice na trhu je možné zejména díky 

zvyšování efektivity nastavených procesů uvnitř společnosti 

a dodržování politiky společensky odpovědné firmy. 
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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  298 805 - 61 154  237 651  226 821

B. Stálá aktiva 2  95 262 - 53 396  41 866  37 301

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  3  17 648 - 13 595  4 053  5 514

B.I.2. Ocenitelná práva 4  17 648 - 13 595  4 053  5 514

B.I.2.1. Software 5  17 275 - 13 265  4 010  5 407

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 6   373 -  330   43   107

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 7  77 014 - 39 801  37 213  31 187

B.II.1. Pozemky a stavby 8  26 289 - 11 597  14 692  12 883

B.II.1.1. Pozemky 9   632     632   632

B.II.1.2. Stavby 10  25 657 - 11 597  14 060  12 251

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 11  47 542 - 28 204  19 338  17 166

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  3 145    3 145  1 100

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 15  3 145    3 145  1 100

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 16   600     600   600

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

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

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2018

(v tisících Kč)

1. SčV, a.s.

  

Ke Kablu 971

Praha 10, 100 00 

Česká republika

a

475 49 793 
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1. SčV, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2018

 
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  197 960 - 7 758  190 202  178 813

C.I. Zásoby 20  11 431    11 431  9 940

C.I.1. Materiál 21  9 186    9 186  8 203

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 22  1 206    1 206  1 730

C.I.3. Výrobky a zboží 23   7     7   7

C.I.3.2. Zboží 24   7     7   7

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 25  1 032    1 032  

C.II. Pohledávky 26  186 409 - 7 758  178 651  168 758

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 27  1 482    1 482  2 015

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 28   864     864  1 096

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 29   618     618   919

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 30  184 927 - 7 758  177 169  166 743

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 31  33 214 - 7 758  25 456  33 406

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 32  32 389    32 389  29 997

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 33  119 324    119 324  103 340

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 34   79     79   80

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 35  2 890    2 890  2 599

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 36  4 651    4 651  4 644

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 37  111 704    111 704  96 017

C.IV. Peněžní prostředky 38   120     120   115

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 39   120     120   115

D. Časové rozlišení aktiv 40  5 583    5 583  10 707

D.1. Náklady příštích období 41  5 583    5 583  10 707

a
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1. SčV, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2018

 
Označ. P A S I V A řád. Běžné 

účetní 
období

Minulé 
účetní 
období

   b  c  5  6

PASIVA CELKEM 42  237 651  226 821

A. Vlastní kapitál           43  65 494  79 349

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   487   609

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 50   487   609

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  9 743  23 476

B. + C. Cizí zdroje 54  172 157  147 472

B. Rezervy 55   498   588

B.4. Ostatní rezervy 56   498   588

C. Závazky 57  171 659  146 884

C.II. Krátkodobé závazky  58  171 659  146 884

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 59  105 589  90 018

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 60  40 628  29 749

C.II.8. Závazky ostatní 61  25 442  27 117

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 62  6 660  7 286

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 63  4 477  4 319

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 64  1 606  1 650

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 65  12 128  13 469

C.II.8.7. Jiné závazky 66   571   393

a
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Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY řád.

b c  1  2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1  587 876  499 737

II. Tržby za prodej zboží 2  6 210  7 823

A. Výkonová spotřeba 3  457 948  375 852

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4  5 169  6 867

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5  142 162  123 611

A.3. Služby 6  310 617  245 374

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7   524 -  936

C. Aktivace (-) 8 -  13 -  96

D. Osobní náklady 9  112 287  107 710

D.1. Mzdové náklady 10  79 292  76 560

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 
ostatní náklady 11  32 995  31 150

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12  26 633  25 600

D.2.2. Ostatní náklady 13  6 362  5 550

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14  7 906  4 983

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 15  8 033  5 178

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku - trvalé 16  8 033  5 178

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 17 -  127 -  195

III. Ostatní provozní výnosy 18  1 784  1 486

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 19   1   12

III.2. Tržby z prodaného materiálu 20   532   523

III.3. Jiné provozní výnosy 21  1 251   951

F. Ostatní provozní náklady 22  4 724  4 004

F.2. Prodaný materiál 23   500   448

F.3. Daně a poplatky 24   705   647

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 25 -  90 -  991

F.5. Jiné provozní náklady 26  3 609  3 900

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 27  12 494  17 529

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2018
(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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1. SčV, a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění 
za rok končící 31. prosincem 2018

 
Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY řád.

b c  1  2

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 28    21 000

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 29    21 000

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním 
majetkem 30    11 245

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 31   19   3

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 
ovládající osoba 32   19   3

J. Nákladové úroky a podobné náklady 33   25   1

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 34   25   1

K. Ostatní finanční náklady 35   317   318

* Finanční výsledek hospodaření 36 -  323  9 439

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 37  12 171  26 968

L. Daň z příjmů 38  2 428  3 492

L.1. Daň z příjmů splatná 39  2 127  3 550

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 40   301 -  58

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 41  9 743  23 476

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 42  9 743  23 476

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + 
VII. 43  595 889  530 049

a

Běžné 
účetní 
období

Minulé 
účetní 
období
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Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 
Běžné 
účetní 

období

Minulé 
účetní 

období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období   115   124
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  12 171  26 968

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  8 643 - 6 248

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  8 033  5 178

  A.1.2. Změna stavu: -  217 - 1 186

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek -  217 - 1 186

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -  1 - 9 767

  A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky   6 -  2

  A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   822 -  471

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního  20 814  20 720
      kapitálu, finančními a mimořádnými položkami

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  17 374  29 379

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení - 5 910  20 319

  A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení  24 775  9 695

  A.2.3. Změna stavu zásob - 1 491 - 1 235

  A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků     600

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními  38 188  50 099
        a mimořádnými položkami
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -  25 -  1
A.4. Přijaté úroky   19   3
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 1 982 - 4 626

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  36 200  45 475
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv - 12 598 - 14 058

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 11 998 - 10 508

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -  600 - 3 550

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv   1  21 012
  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku   1   12
  B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku    21 000
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 12 597  6 954
Peněžní toky z finančních činností
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 23 598 - 52 438

  C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku -  122  

  C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy - 23 476 - 52 438

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 23 598 - 52 438
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků   5 -  9
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období   120   115

Praha 10, 100 00 
475 49 793 Česká republika

  

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971
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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 1.1.2018 5 000 2 121 609 48 143 23 476 79 349

Čerpání fondů -- -- -122 -- -- -122

Podíly na zisku -- -- -- -- -23 476 -23 476

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- 9 743 9 743

Zůstatek k 31.12.2018 5 000 2 121 487 48 143 9 743 65 494

Základní kapitál 
Ostatní 

kapitálové fondy
Statutární a 

ostatní fondy

Nerozdělený 
zisk nebo 

neuhrazená 
ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek 
hospodaření běžného 

účetního období Celkem
Zůstatek k 1.1.2017 5 000 2 121 481 78 142 22 438 108 182

Příděly fondům -- -- 128 -- -- 128

Podíly na zisku -- -- -- -30 000 -22 438 -52 438

Zaokrouhlení -- -- -- 1 -- 1

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- 23 476 23 476

Zůstatek k 31.12.2017 5 000 2 121 609 48 143 23 476 79 349

Praha 10, 100 00 

Česká republika

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

  

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971

Obchodní firma a sídlo
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KONTAKTY

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Tel.: 318 622 631

Fax: 318 633 070

Zákaznická l inka: 840 111 322, 601 275 275

E-mail: info@1scv.cz

Internet: www.1scv.cz

Výroční zpráva sestavena 3. května 2019.


