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Hlavní činnosti

Společnost 1. SčV, a.s. (1. SčV) je významným dodavatelem pitné 

vody ve Středočeském kraji, v Praze západ a v Praze východ. 

Společnost se zabývá výrobou a distribucí pitné vody, odváděním 

a čištěním odpadních vod.

Je součástí mezinárodní společnosti Veolia, která 

v celosvětovém měřítku zaujímá vedoucí postavení v oboru 

vodárenství. Svojí činností společnost přímo ovlivňuje zdraví 

a úroveň života obyvatelstva a životního prostředí, proto staví 

kvalitu svého produktu – pitné a odpadní vody a ochranu 

životního prostředí mezi svoje priority.

 

Veškerá činnost pracovníků 1. SčV směřuje k plnému uspokojování 

potřeb zákazníků, k ochraně životního prostředí při všech 

činnostech společnosti a k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci zaměstnanců i ostatních osob pracujících nebo 

přicházejících do styku s provozovanou infrastrukturou.

V posledních letech společnost svou odbornost a zkušenost 

stále více uplatňuje také formou servisní pomoci obcím či jiným 

subjektům, které si svůj vodohospodářský majetek provozují samy. 

ÚV
Hvězdička

Laboratoř
- kontrola kvality 

vody



Obchodní jméno 

1. SčV, a.s.

Datum vzniku

25. června 1993

Vznik

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

Právní forma

akciová společnost  

Sídlo společnosti

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Identifi kační číslo

47549793

Základní kapitál společnosti

5 000 000 Kč

Akcionáři

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.  100 %

ZÁKLADNÍ  
ÚDAJE
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STATUTÁRNÍ 
ORGÁNY 

SPOLEČNOSTI 

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Rostislav Čáp ‒ předseda

Ing. Martin Bernard ‒ člen 

Ing. Ivan Eis ‒ člen 

DOZORČÍ RADA

Ing. Petr Slezák ‒ předseda

František Beran

Ing. Pavel Nekl

VÝKONNÉ VEDENÍ

Ing. Ivan Eis ‒ generální a fi nanční ředitel

Ing. Milan Lánský ‒ technický ředitel (do 31. 5. 2017)

Ing. Bc. Robert Morávek ‒ provozní a technický ředitel (od 1. 6. 2017)
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KLÍČOVÉ  
ÚDAJE

Obrat společnosti:

500 mil. Kč

Výsledek hospodaření: 

23 476 tis. Kč
(po zdanění)

Počet zaměstnanců:

204

Množství vyrobené vody: 

3 012 tis. m3

Množství vyčištěné odpadní vody: 

9 812 tis. m3

Ztráty vody:   

17,2 % 
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K datu sestavení výroční zprávy nejsou společnosti známy žádné významné následné 

události, které by ovlivnily výroční zprávu 2017.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.



Vážení obchodní partneři, 

dovoluji si Vám předložit výroční zprávu za rok 

2017, která podrobně shrnuje veškeré výsledky naší 

společnosti. V úvodu bych v krátkosti shrnul alespoň ty 

nejvýznamnější. 

Hlavní činností naší společnosti je 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. 

V případě hodnocení výsledků za uplynulý rok 

musím konstatovat, že tento rok nebyl pro naši 

společnost vůbec jednoduchý a my jsme byli nuceni 

v jeho průběhu přikročit k nutné aktualizaci původně 

nastaveného plánu. Poměrně významnou okolností 

pro hospodaření společnosti v roce 2017 bylo 

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 meziroční 

výkyvy např. vlivem nepříznivých klimatických 

podmínek v zimním období roku, které se projevují 

zvýšeným výskytem poruch a nárůstem ztrát vody 

v trubní síti. To v konečném důsledku znamená 

významný nárůst nákladů spojených s odstraňováním 

EDITORIAL 
GENERÁLNÍHO 

ŘEDITELE
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těchto poruch a havárií a nárůst nákladů na nákup vody 

surové nebo převzaté od jiného dodavatele. To bylo 

taktéž v roce 2017 jednou ze zásadních příčin nutné 

aktualizace plánu požadovaných výsledků za rok 2017, 

neboť takto vzniklý schodek již v podstatě není možné 

v dalším průběhu roku, za jinak nezměněných 

podmínek, nijak vyrovnat. 

V oblasti  SMČ kopírují výsledky stav ekonomiky 

na trhu stavebních prací, jelikož stále přetrvává 

poměrně vysoká konkurence při získávání stavebních 

zakázek. Přesto lze hodnotit konečný obrat ze stavebně 

montážních prací jako uspokojivý.

I když byl pro nás průběh roku 2017 opravdu velmi 

obtížný, lze konstatovat, že došlo dokonce k mírnému 

překročení aktualizovaných hodnot plánu.

Stejně jako v předchozích letech je pro společnost 

velmi zásadním cílem spokojenost našich zákazníků, 

kterou pravidelně zjišťujeme prostřednictvím průzkumů 

spokojenosti.  Nejinak tomu bylo i v roce 2017. Za velmi 

významný krok v této oblasti považuji přestěhování 

zákaznického centra v Příbrami do prostor provozního 

střediska, čímž jsme umožnili zákazníkům zajistit 

kompletní servis na jednom místě. 

V celkovém hodnocení nemohu opomenout úspěšné 

ukončení rekonstrukce úpravny vody Hvězdička, 

která zajišťuje dostatek kvalitní pitné vody pro město 

Příbram, na kterém se, spolu se Svazkem obcí pro VaK 

Příbram, naše společnost aktivně podílela. Že je naše 

společnost plnohodnotným a profesionálním partnerem 

provozovaných municipalit, o tom svědčí obhájení všech 

čtyř získaných certifi kátů implementovaných systémů 

ISO v rámci dozorového a recertifi kačního auditu.

Ničeho takového bychom však nikdy nedosáhli 

bez vynikající práce našich zaměstnanců. I přes 

výše uvedené těžkosti mohu konstatovat, že naši 

zaměstnanci odvedli v roce 2017 jeden z nejlepších 

výkonů za poslední léta 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 v neposlední řadě 

i v oblasti vzdělávání a ochrany zdraví při práci.

Zmínit musím ještě poslední významnou událost, 

kterou byl prodej 100% podílu ve společnosti VODOSPOL 

s.r.o, který proběhl k 27. 9. 2017. Jsem rád, že i přes 

krátkou dobu, na kterou se stala tato společnost naší 

součástí, lze hodnotit její výsledky velmi pozitivně.

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 fi nanční ředitel 
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ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA
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Představenstvo

Generání a fi nanční ředitel

Technický
úsek

Zákaznický
útvar

Asistentka,
tisková mluvčí

Provozní
úsek

Valná hromada

Útvar nákupu
a logistiky
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Úpravu vody z vlastních zdrojů zajišťuje společnost 

na 13 úpravnách vod a několika dalších stavbách, kde je voda 

upravována pouhou desinfekcí. Největšími provozovanými 

úpravnami jsou ÚV Kozičín, Hatě a Hvězdička vyrábějící pitnou 

vodu pro příbramský skupinový vodovod. K úpravě vody pak 

společnost využívá řadu vodárenských technologií, mezi kterými 

můžeme nalézt jak klasické technologie pro úpravu povrchové 

vody, jako je provzdušňování, koagulace, fi ltrace apod., tak 

speciální technologické postupy pro odstraňování pesticidních 

látek, arsenu, dusičnanů nebo dezinfekci vody UV zářením, 

či fl otaci rozpuštěným vzduchem. 

K distribuci pitné vody využívá společnost vodovodní sítě o celkové 

délce 895 km a to od  nejmenších profi lů až do profi lu DN 600 

a zastoupeny jsou všechny využívané materiály. Součástí 

distribuce pitné vody je, vedle provozu vlastního vodovodního 

potrubí, také péče o čerpací stanice a další vodohospodářské 

objekty.



NAŠE SLUŽBY

Výroba a distribuce vody 

Společnost 1. SčV, a.s. (1. SčV) je významným 

dodavatelem pitné vody ve Středočeském kraji, v Praze 

západ a v Praze východ. V rámci své činnosti zajišťuje 

zásobování pitnou vodou obyvatelům i společnostem 

ve významných městech jako jsou města Příbram, 

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

a Čelákovice. V roce 2017 zajišťovala výrobu a distribuci 

pitné vody pro celkem 108 739 obyvatel. Část pitné 

vody je zároveň prodávána k další distribuci jiným 

vodohospodářským společnostem.

K výrobě a distribuci pitné vody využívá společnost 

jak vlastní provozované zdroje a úpravny vody, tak  

vodu nakoupenou od jiných výrobců či distributorů 

pitné vody. Mírně převažující podíl přitom představuje 

přebíraná pitná voda. 

Převážná část přebírané pitné vody má svůj původ 

v úpravně vody a vodárenské soustavě Želivka. Touto 

vodou je zásobována zejména oblast říčanska, jesenicka 

a také města Sedlčany, Mníšek pod Brdy a obec Kosova 

Hora. Ze zbývajícího objemu nakupované vody pak tvoří 

dominantní část voda z vodních zdrojů v Káraném, kterou 

jsou zásobovány město Čelákovice a obec Mochov. 

K výrobě pitné vody z vlastních zdrojů využívá společnost 

vodu povrchovou i podzemní, přičemž více než ¾ vlastní 

vyráběné vody pochází z vody povrchové. K nejvíce 

využívaným zdrojům povrchové vody patří vodárenské 

nádrže v Brdech zásobující pitnou vodou město Příbram 

a okolní obce. V menší míře jsou pak využívány vodní 

nádrže Vltavské kaskády.  Z vody vyrobené 

z podzemních zdrojů jsou pak zásobovány zejména 

menší obce na sedlčansku a také několik obcí na říčansku 

a českobrodsku. Výhradně vodou z lokálních zdrojů 

podzemní vody je také zásobováno město Český Brod.
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Počet zásobovaných obyvatel 108 739

Délka vodovodní sítě v km 

(bez přípojek)
895

Počet vodovodních přípojek 26 834

Délka vodovodních přípojek v km 340

Počet čerpacích stanic 33

Počet vodojemů 41

Kapacita vodojemů tis. m3 37,4

Počet úpraven vod 13

Voda vyrobená v tis. m3 3 012

z toho v úpravnách povrchových vod 2 587

z toho v úpravnách podzemních vod 186

z toho v místech, kde probíhá pouze 

desinfekce
239

Počet fakturačních vodoměrů 25 595



Hospodaření s vodou

Efektivitu hospodaření s pitnou vodou se daří 

společnosti v posledních letech udržovat na velmi dobré 

úrovni. Za rok 2017 dosáhl podíl nefakturované vody 

hodnoty 17,7 % a podíl ztrát vody činil 17,1 %. Oproti 

předchozímu roku sice došlo k mírnému zhoršení situace 

a to zejména díky většímu množství poruch 

a delší potřebné době na jejich dohledání, celkově je ale 

úroveň hospodaření s vodou u společnosti lepší, než je 

republikový průměr. 

Na dobrém výsledku se podílí zejména systematická 

preventivní činnost. V rámci preventivní kontroly 

bylo v roce 2017 prověřeno 277 km vodovodní sítě, 

což je o 42 km více, než v předchozím roce. 

Uvedená délka představuje celých 30,9 % provozované 

vodovodní sítě.
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2013 2014 2015 2016 2017

Výroba celkem 3 400 3 250 3 152 3 007 3 012

Voda předaná 287 303 434 570 579

Voda převzatá 2 346 2 334 2 561 3 658 3 903

Voda k realizaci průmyslová 592 504 654 516 585

Voda k realizaci 5 459 5 281 5 278 6 095 6 336

Voda fakturovaná 4 349 4 309 4 458 5 143 5 217

Voda nefakturovaná 1 110 972 821 952 1 119

Procento vody nefakturované 20,3 18,4 15,5 15,62 17,7

Ztráty vody 1 062 919 775 909 1 081

Procento ztrát vody 19,5 17,4 14,7 14,9 17,1

Poměr distribuované vody v roce 2017

voda vyrobená - vlastní zdorje

voda převzata

voda průmyslová

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 % 

40 % 

52 % 

8 % 



Poruchy a havárie na vodovodní síti

Na provozované vodovodní síti došlo v roce 2017 celkem 

k 390 poruchám nebo haváriím, což je o 95 událostí více 

než v předchozím období.

Z celkového počtu poruch bylo evidováno 308 poruch 

na vodovodních řadech a 82 na vodovodních přípojkách. 

Veškeré vzniklé, detekované poruchy a havárie se 

podařilo odstranit.

Mezi nejčastější příčiny vzniku poruch patří cizí zavinění 

(při provádění zemních prací), dynamické namáhání 

a koroze při použití nekvalitních materiálů používaných 

v minulosti.
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Kvalita pitné vody 

Zajištění vyhovující kvality dodávané pitné vody je 

pro společnost 1. SčV prvořadým úkolem. Společnost 

má zaveden důsledný systém kontroly kvality pitné 

vody v celém procesu její výroby a distribuce. Intenzivní 

kontrola probíhá v souladu a často 

i nad rámec legislativních požadavků a to 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 Vodohospodářská 

laboratoř Říčany) a jejich subdodavatelů jak pro odběr, 

tak pro analýzy vzorků. 

Důležitost a význam, který je kvalitě vody ve společnosti 

1. SčV přikládán, dokazuje i vysoký počet odebraných 

a analyzovaných vzorků.  Těch bylo v roce 2017 

odebráno celkem 1262. U vzorků bylo provedeno celkem 

18 602 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 217 / 1 262 240 / 6 019 99,70

Distribuční síť 416 / 2 344 389 / 8 977 99,75

Počet poruch na vodovodní síti

2013

2014

2015

2016

2017

303

309

271

295

390



Z dosažených výsledků je zřejmá velmi dobrá a stabilní 

kvalita vyráběné i dodávané pitné vody. Oproti 

předchozímu roku došlo k dalšímu mírnému zlepšení 

a podíl nevyhovujících analýz byl v roce 2017 

na úpravnách vod i ve vodovodní síti nižší než  0,3 %. 

Kvalita dodávané pitné vody tak v naprosté většině 

případů odpovídala požadavkům na kvalitu pitné vody 

ve smyslu Vyhl. MZd. č. 252/2004 Sb., v platném znění 

a vyhovující byla i z hlediska radiologických parametrů 

předepsaných Vyhl. SÚJB č. 307/200 Sb, resp. nově Vyhl. 

SŮJB č. 422/2016 Sb.

Překračování hygienických limitů společnost evidovala 

jen ojediněle a krátkodobě. Nejčastější příčinou bylo 

přechodné zhoršení některého z mikrobiologických 

ukazatelů a to z důvodu závad na zařízeních 

pro desinfekci vody na malých lokálních zdrojích, nebo 

vlivem stavu vnitřních trubních rozvodů v zásobovaných 

objektech. V podstatně menší míře, než v předchozích 

letech, pak bylo zjišťováno mírné překročení limitů 

v ukazateli železo z důvodu koroze či vzniku poruch 

vodovodní sítě a následných oprav. Ve všech případech 

se provedenými nápravnými opatřeními podařilo 

obnovit vyhovující kvalitu dodávané vody. 

Asi největším přínosem pro další systematické zlepšení 

a stabilizaci vyráběné a dodávané pitné vody dodávané 

v příbramském regionu bylo dokončení rekonstrukce 

úpravny vody Hvězdička. Provedena byla také celková 

rekonstrukce úpravny vody Vysoký Chlumec spojená 

s rozšířením dodávek vody z této úpravny i do místní 

části Víska. Uvedené opatření zásadně zlepšilo kvalitu 

dodávané vody v místní části Víska a přispělo 

ke stabilizaci kvality dodávané vody v celém Vysokém 

Chlumci. 
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Odvádění a čištění odpadních vod 

Stejně významnou roli zaujímá společnost 1. SčV 

ve Středočeském kraji také v oblasti odvádění a čištění 

odpadních vod, kde tuto službu zajišťuje 

pro 94 433 obyvatel. Společnost provozuje 

32 komunálních čistíren odpadních vod, na kterých bylo 

vyčištěno celkem 9 812 tis. m3 odpadní vody.  Největšími 

provozovanými čistírnami odpadních vod jsou ČOV 

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

Český Brod a ČOV Čelákovice.

Pro dalších 33 čistíren společnost zajišťuje provozně-

technické činnosti v rámci uzavřené servisní smlouvy. 

Svou činnost v oblasti odvádění a čištění odpadních 

vod společnost rozšířila v roce 2017 o další 2 čistírny 

odpadních vod a to ČOV Zduchovice a ČOV Březí. 

Celkový rozsah spravované kanalizační sítě činí 

645 km a počet kanalizačních přípojek dosáhl hodnoty 

23 136 ks.

Počet obyvatel napojených na kanalizaci 94 433

Délka kanalizační sítě v km 645

Počet kanalizačních přípojek 23 136

Počet čerpacích stanic 68

Počet čistíren odpadních vod 32

Množství vyčištěné odpadní vody v tis. m3 9 812
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Poruchy a havárie na kanalizační síti

Na provozované kanalizační síti došlo celkem 

k 250 poruchám, nebo haváriím, což je o 130 událostí 

více než v předchozím období.

Z celkového počtu poruch bylo evidováno 173 poruch 

na kanalizační síti a 77 na kanalizačních přípojkách. 

Všechny vzniklé poruchy a havárie se podařilo opravit.

Během roku bylo strojně vyčištěno 78,5 km potrubí 

a kamerou prohlédnuto 31,5 km kanalizace.

Počet poruch na kanalizační síti

2013

2014

2015

2016

2017

112

86

106

120

250



Kvalita vypouštěných odpadních vod 

Dodržování kvalitativních limitů na odtoku z 

čistíren odpadních vod je dalším z nejvýznamnějších 

environmentálních cílů společnosti. Kvalita 

vypouštěných odpadních vod je proto pravidelně 

sledována v souladu s legislativními požadavky. 

Kontrola kvality vypouštěné odpadní vody je realizována 

prostřednictvím akreditovaných laboratoří 1. SčV, 

a.s Příbram a Vodohospodářskou laboratoří Říčany. 

Výsledky analýz jsou operativně vyhodnocovány 

a využívány k řízení a optimalizaci provozu čistíren 

odpadních vod.  Tím naše společnost dosahuje co možná 

nejlepší kvality vypouštěné vody. 

Pro kontrolu kvality vypouštěné odpadní vody bylo 

odebráno celkem 555 vzorků, z toho 96,2 % vyhovujících. 

Nedodržení limitů platných povolení k vypouštění 

odpadních vod společnost zaznamenala jen ojediněle 

a většinou souviselo se vznikem mimořádných 

událostí na čistírnách nebo stokových sítích. Tak tomu 

bylo například u ČOV Nečín. Pouze u ČOV Zvírotice 

byly nedostatky v kvalitě vypouštěné odpadní vody 

systematického charakteru a vyplývaly z technického 

stavu ČOV a její zastaralé technologie. ČOV je již několik 

let připravena k celkové rekonstrukci a čeká na přidělení 

dotačních fi nančních prostředků.

K dalšímu zlepšení účinnosti čištění odpadních vod 

přispějí také ostatní provedené či připravované 

investiční akce. Jedná se zejména o rekonstrukci 

ČOV Herink s využitím membránové separace kalu, 

druhou etapu intenzifi kace ČOV Hodkovice 

a intenzifi kace ČOV Lhota. K celkové stabilizaci provozu 

ČOV pak přispěla některá další provedená opatření. 

V roce 2017 proběhla například obnova 

automatizovaného systému řízení na ČOV Říčany, 

doplnění automatického mechanického předčištění 

na ČOV Mukařov či celková revize 

a rekonstrukce vyhnívací nádrže na ČOV Příbram.

Kromě dosažení, co možná nejvyšší kvality 

vypouštěných odpadních vod, věnuje společnost velkou 

pozornost také dalším environmentálním, či technicko-

ekonomickým faktorům provozu. Jedná se zejména 

o snahu snížit spotřebu elektrické energie, 

minimalizovat objem vzniklého kalu, dosáhnout 

jeho maximální možné sušiny a  omezit spotřebu 

používaných chemických látek. 
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Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

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

Laboratoř OV 2 479 13 040 3 021 16 080 2 782 14 870

Laboratoř PIV 2 623 32 410 2 456 32 800 2 415 32 740

Laboratoř 1. SčV, a.s. 5 102 45 450 5 477 48 880 5 197 47 610

Laboratoř

Laboratoř 1. SčV, a.s. Příbram prováděla kontrolu 

vody celoročně na základě Plánu kontroly jakosti vod 

a platných právních předpisů. Rozsah Úplného rozboru 

pitných vod podle novely vyhlášky 

č. 252/2004 Sb. byl rozšířen o sledování zdravotně 

významných pesticidních látek a jejich metabolitů 

předpisem KHS Středočeského kraje. Tyto speciální 

analýzy byly zajištěny subdodavatelsky v akreditované 

laboratoři. Informační systém laboratoře Labsystem 

bylo nutné připravit na přenos nových dat a import 

výsledků hned na začátku roku 2017.

V rámci externí kontroly kvality se laboratoř zapojila 

do systému Zkoušení způsobilosti laboratoří a zúčastnila 

se všech jeho programů (PT), které zahrnovaly zkoušky, 

na něž má laboratoř akreditaci včetně vzorkování.

Laboratoř 1.SčV, a.s., akreditovaná ČIA, o.p.s. Praha 

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 byla držitelem 

Osvědčení o akreditaci č. 279/2014 s platností 

do 19. 4. 2017. Začátkem roku tak proběhla druhá 

akreditace laboratoře skupinou posuzovatelů ČIA o.p.s. 

Praha a laboratoř získala nové Osvědčení o akreditaci 

č. 223/2017 s platností do 13. 4. 2022.
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Ve druhé polovině roku byl do laboratoře pitných vod 

pořízena nalyzátor celkového organického uhlíku (TOC) 

Formacs a formou pronájmu zapůjčen  automatický 

dávkovač vzorků na stanovení celkového organického 

uhlíku. Laboratoř zavádí do zkušebního provozu novou 

instrumentální metodu, kterou přihlásila do programu 

zkoušení způsobilosti (PT/CHA/8/2017). Ukazatel 

TOC byl úspěšně stanoven a v následujícím roce bude 

metoda přihlášena k posouzení ČIA o.p.s. Praha.

V Laboratoři 1. SčV, a. s., Příbram bylo analyzováno 

celkem 5 197 vzorků a stanoveno přibližně 

47 610 ukazatelů. Laboratoř pitných vod provedla rozbor 

2 415 vzorků a stanovila 32 740 ukazatelů. 

Z tohoto počtu bylo 1 230 vzorků analyzováno 

pro externí zákazníky. Laboratoř odpadních vod provedla 

rozbor 2 782 vzorků a stanovila 14 870 ukazatelů. 

Z tohoto počtu bylo analyzováno 1 366 vzorků 

pro externí zákazníky.



PRODEJ A INSTALACE ÚPRAVEN VOD 

A DOMOVNÍCH FILTRŮ 
Společnost 1. SčV realizovala dodávku komplexních 

domovních úpraven vod pro dva objekty v osadě 

Červený. V rámci této akce zajistila i pročištění 

domovních trubních rozvodů.  Dále společnost uzavřela 

smlouvy na dodávku úpravny vody pro novou výrobní 

linku společnosti LAKTOS, a.s. v Krásné Hoře a smlouvu 

na dodávku úpravny vody pro rybářský areál Katlov, 

která bude realizována v příštím roce. V roce 2017 

společnost zajistila dodávku dvou zařízení pro desinfekci 

vody UV zářením a to pro objekt domova důchodců 

v Jincích a pro čerpací stanici ve Světicích. Při dodávkách 

zařízení na úpravu vody pokračovala úspěšná spolupráce 

se společností CULLIGAN.CZ s.r.o.

ODBORNÉ POSUDKY KE KVALITĚ PITNÉ VODY, NÁVRH 

ŘEŠENÍ

Společnost 1. SčV, zpracovala v roce 2017 celkem 

85 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 ve sportovním areálu ve Zduchovicích, 

rekreačním areálu v Hulíně a podílela se na přípravě 

celkových návrhů řešení zásobování pitnou vodou 

pro městys Jince a osadu Dominikální Paseky. 

BUDOVÁNÍ STUDNÍ A VRTŮ

Společnost je připravena v rámci nabízených služeb 

realizovat vybudování vodních zdrojů (studní či vrtů). 

V roce 2017 nebyla ale v této oblasti realizována žádná 

zakázka. 

PORADENSKÁ ČINNOST V OBLASTI ODPADNÍCH VOD

Oblast odborného poradenství s problematickou 

odvádění a čištění odpadních vod se v posledních 

letech stává stále žádanější službou nejen ze strany 

individuálních zákazníků, ale také ze strany obcí 

či podnikatelských subjektů. I v roce 2017 tak  mohla 

společnost uplatnit své vysoké odborné znalosti 

a zkušenosti, například v  obci Obecnice při řešení potíží 

s tvorbou pěny či v obci Klínec s provozem kalolisu. 

Účastnili jsme se také vyhodnocení optimalizace srážení 

fosforu na ČOV Vysoký Chlumec.

BAZÉNOVÉ VODY

Společnost zajišťovala odbornou pomoc a laboratorní 

služby v oblasti kontroly a řízení kvality bazénové vody 

svým dlouholetým zákazníkům, mezi něž patří Hotel 

Orlík, s.r.o., Wellness centrum OD Dvořáček v Příbrami 

a Sauna Dublovice. Své poznatky a zkušenosti společnost 

využila při přípravě a následném zprovoznění nové 

vířivky, včetně nové technologie úpravy vody 

v Hotelu Orlík, s.r.o. 
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PRODEJ DOMOVNÍCH ČOV

Ve sféře prodeje domovních ČOV zaznamenala 

společnost, v posledních letech, významný rozvoj 

a lze říci, že zájem o tuto službu každoročně stoupá. 

V roce 2017 tak společnost realizovala prodej celkem 

7 domovních ČOV.  Kromě toho zajišťovala také dodávku 

některých doplňků či náhradních dílů 

k domovním čistírnám, jako jsou například dmychadla 

a rozvaděče vzduchu.  Stejně jako v předchozích letech 

spolupracovala při dodávce domovních čistíren se 

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

prodejce. Vedle vlastní dodávky domovních ČOV pak 

společnost zajistila také 7 autorizovaných kontrol, 

prohlídek a případů odborného poradenství k provozu 

domovních čistíren. Vysoká odbornost pracovníků 

v této oblasti byla potvrzena prodloužením či vydáním 

Pověření k provádění revizí domovních ČOV ze strany 

Ministerstva zemědělství.

ZPRACOVÁNÍ VÝKAZŮ A DOKUMENTŮ  

Vypracování předepsaných výkazů, formulářů 

či dokumentů jako jsou provozní řády, kanalizační 

řády, vyhodnocení zkušebního provozu je dlouhodobě 

standardem v poskytovaných službách. I v roce 2017 

realizovala společnost v této oblasti několik zakázek. 

Podobně jako v předchozích letech pomáhala společnost 

několika obcím s vypracováním vybraných údajů 

z majetkové a provozní evidence, s přípravou kalkulací 

cen vodného a stočného, či s vypracováním plánů 

fi nancování obnovy. Pro obce Jablonná, Zduchovice, 

Drahlín a Vrané nad Vltavou zajistila naše společnost 

zpracování kanalizačního řádu. Pro obec Vysoký Chlumec 

jsme vypracovali Vyhodnocení optimalizace srážení 

fosforu na ČOV. V oblasti pitné vody pak pracovníci 

společnosti zajistili vypracování provozního řádu 

pro úpravnu vody a vodovod areálu penzionu Monínec 

či vypracování provozního řádu rekonstruované ÚV 

Hvězdička. V návaznosti na změnu legislativy očekává 

společnost v příštích letech velký zájem o zajištění 

potřebné aktualizace provozních řádů vodovodů a jejich 

doplnění o analýzy rizika a monitorovací program. 

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.  Společnost zajišťuje zejména vodohospodářské 

výstavby a rekonstrukce vodohospodářských zařízení, 

zřizování vodovodních a kanalizačních přípojek, 

bezvýkopové opravy kanalizačních potrubí, provádí 

veškeré tlakové zkoušky a zkoušky nepropustnosti 

a další.

Z velkých  akcí za rok 2017 uvádíme nejvýznamnější:

- výstavba komunikace včetně inženýrských sítí 

   v Evropské ulici v Příbrami

- výměna inženýrských sítí v areálu Nový rybník 

   v Příbrami

- realizace parkovišť P+R v Příbrami - Drkolnov  (výměna 

   vodovodu, kanalizací a výstavba nové dešťové 

   kanalizace)

- výstavba vodovodních řadů v intravilánu a částečně 

   i extravilánu obcí Mlýnec a Zdeslav

- výstavba vodovodní přípojky v ul. Šrobárova v Praze 

- výměna vodovodních řadů v havarijním stavu 

   v obci Bohutín
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Zákaznický útvar 

Společnost 1. SčV prostřednictvím zákaznického útvaru 

neustále pracuje na budování vysokého standardu 

poskytovaných služeb v oblasti smluvních vztahů 

na dodávku vody a odvádění odpadních vod. V listopadu 

2017 proběhl úspěšně recertifi kační audit podle normy 

ČSN EN ISO 9001: 2016. Kromě certifi kace dle norem 

kvality ISO, které jsou pro poskytování zákaznických 

služeb nastaveny a dodržovány od roku 2003, jsou již 

7 let úspěšně plněny závazky zákaznických služeb. Cílem 

je zabezpečit našim zákazníkům dostupnost všech 

poskytovaných služeb souvisejících s dodávkami vody. 

Zároveň je naší snahou zákazníky co nejlépe informovat 

o důležitých událostech. Prioritou je, aby poskytované 

informace byly užitečné a srozumitelné. SMS INFO patří 

tradičně k oblíbeným službám, celkem bylo k této službě 

zaregistrováno již 8 293 zákazníků naší společnosti 

a během roku 2017 bylo vytvořeno 4 202 informačních 

kampaní s celkovým počtem 11 713 odeslaných sms 

zpráv. 

O možnost zarezervovat si termín k osobnímu jednání 

mimo úřední dny prostřednictvím rezervačního systému, 

který je přístupný na webových stránkách, projevují 

zákazníci rovněž velký zájem. Celkem si sjednalo 

schůzku, za účelem uzavření odběratelské smlouvy nebo 

provedení změny odběratele, mimo úřední hodiny 

344 zákazníků.

Stabilně patří mezi oblíbený druh komunikace kontaktní 

centrum pro telefonické dotazy, které je zákazníkům 

k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
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Zákaznická centra

V září 2017 jsme, ve snaze zlepšit podmínky při uzavírání 

nových smluv, přestěhovali zákaznické centrum 

v Příbrami do nových prostor, které vznikly přímo 

v areálu provozního střediska Novohospodská 93 

v Příbrami IX.  Zákazníkům tak nabízíme veškerý komfort 

při řešení kompletních vodohospodářských služeb

 na jednom místě. Nové prostory disponují parkovištěm 

a jsou snadno dostupné  MHD.

Další kontaktní místa jsou zákazníkům přístupná denně 

v dosahu všech provozovaných lokalit a sice v Jesenici, 

Říčanech, Českém Brodě, Čelákovicích, v Mníšku 

pod Brdy a v Sedlčanech. 

Návštěvnost kontaktních míst společnosti 1. SčV 

neustále stoupá v souvislosti s povinností aktualizovat 

smlouvy uzavřené do roku 2013 dle platné právní 

legislativy, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2014. 

Osobně nás navštívilo 5 716 zákazníků, celkem 

bylo uzavřeno 478 nových smluv, 2 551 smluv bylo 

aktualizováno. 

Nové služby

Na konci dubna 2017 byl spuštěn nový zákaznický 

portál, který má za cíl zvýšit zákaznický komfort. Portál 

je uživatelsky přívětivý a kromě zobrazení přehledů 

o provedených odečtech, vystavených fakturách nebo 

průměrné spotřebě, nabízí i mnoho dalších funkcí, které 

zákazníkovi usnadňují komunikaci s jeho dodavatelem 

vody, aniž by ho musel kontaktovat osobně nebo 

telefonicky. Zákazník má mimo jiné možnost nahlásit 

samoodečet, spravovat si smluvní a kontaktní údaje 

i uhradit své faktury a zálohy on-line. Internetový účet si 

zřídilo celkem 7 584 zákazníků.

Společně s webovým portálem byla spuštěna i mobilní 

aplikace Moje Veolia. Zákazníci mohou využívat vybrané 

funkce portálu i v mobilní verzi a kdykoliv si tak ověřit, 

zda mají veškeré své závazky uhrazeny, rezervovat 

si schůzku nebo zjistit, zda v jejich okolí neprobíhají 

odstávky nebo nedošlo k haváriím vody. Moje Veolia 

nahradila aplikace Moje voda a Moje voda Plus a je 

dostupná pro zařízení s operačním systémem Android 

a iOS.  Na základě zpětné vazby od uživatelů aplikace 

ve formě hodnocení na Google Play (pro platformu 

Android) a App Store (pro platformu iOS) lze pružně 

reagovat na potřeby zákazníků.

Na nových funkcích a různých vylepšení zákaznického 

portálu (jak jeho webové, tak i mobilní verze) se již 

v současnosti pracuje. Zákazníci tak budou moci brzy 

využívat tzv. push notifi kace nebo v případě nahlášení 

samoodečtu pořizovat fotografi e se stavem svých 

vodoměrů.

Výroční zpráva 2017  Zákazníci            23
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Průzkum spokojenosti

Stejně jako v předchozích letech společnost provedla 

pravidelný průzkum spokojenosti zákazníků. Osloveni byli 

individuální zákazníci, bytová družstva a fi rmy. 

Z celkového počtu 400 dotazovaných projevilo celkovou 

spokojenost s úrovní služeb 92% zákazníků. Oproti 

minulému roku spokojenost se službami mírně vzrostla, 

stejně tak jako spokojenost s kvalitou dodávané vody, 

která se vyšplhala na 90 %. Zlepšení evidujeme 

i v souvislosti s plynulostí dodávek vody, kdy spokojenost 

potvrzuje 95 % zákazníků. Na 94 % dotázaných je 

spokojeno s profesionalitou zaměstnanců. 

Právě tyto výsledky spokojenosti pomáhají společnosti 

udržovat kvalitu poskytovaných služeb na stále vysoké 

úrovni a případný registrovaný pokles spokojenosti je 

okamžitě  zohledněn při dalším směřování zákaznické 

komunikace. 

Průzkumy spokojenosti provádí společnost každoročně 

a od roku 2008 je zveřejňuje na svých webových 

stránkách.

Průzkum společnost realizuje ve spolupráci s nezávislou 

externí agenturou IBRS - International Business and 

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

v rámci celé skupiny Veolia. 
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Vybrané zákaznické požadavky provedené přes 
zákaznický portál
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ODPOVĚDNOST

Lidské zdroje

Mezi základní kameny fi remní fi losofi e patří 

odpovědnost. Je to odpovědnost vůči zákazníkům, vůči 

zaměstnancům i společenská odpovědnost. Odpovědné 

podnikání vyznává hodnoty, na kterých společnost staví. 

Je to uplatňování etického a manažerského kodexu, 

dodržování norem ISO, bezpečnost práce, společenská 

odpovědnost a rozvoj životního prostředí.

Především lidské zdroje, loajální, motivovaní a vzdělaní 

zaměstnanci rozvíjejí společnost a udržují její dobré 

jméno. Společnost 1. SčV vytváří pro zaměstnance 

nadstandardní  pracovní podmínky, poskytuje zajímavé 

benefi ty a její prioritou je profesní rozvoj, vzdělávání 

zaměstnanců a bezpečnost práce. Od zaměstnanců 

očekává kvalitní pracovní výkony, zodpovědnost 

a loajalitu.

Struktura zaměstnanosti

K 31. 12. 2017 ve společnosti pracovalo 

204 zaměstnanců, z toho 131  mužů (64 %) a 73 žen 

(36%). Ve společnosti je zaměstnáno devět zaměstnanců 

se zdravotním postižením (4 %). Během roku opustilo 

společnost 9 zaměstnanců a nově jich nastoupilo 11. 

Počet zaměstnanců se v roce 2017 oproti předchozímu 

roku zvýšil z důvodu posílení kontaktního místa 

v Čelákovicích a změny harmonogramu obsluhy ČOV 

Čelákovice.

Početní stav zaměstnanců v posledních pěti 

letech, věková struktura zaměstnanců a struktura 

zaměstnanosti dle délky pracovního poměru a struktura 

zaměstnanosti dle dosaženého vzdělání jsou znázorněny 

v následujících grafech.
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Sociální oblast

Sociální dialog a spolupráce s odborovou organizací 

je pro vedení společnosti další prioritou. Uzavírání 

kolektivní smlouvy je tak každoročním završením 

vzájemné spolupráce a respektu mezi vedením 

společnosti a odborovou organizací.  V kolektivní 

smlouvě je zakotvena  řada povinností pro zaměstnance, 

ale také výhod a benefi tů. Kolektivní smlouva na rok 

2017 byla podepsána v termínu do konce roku  i se všemi 

dodatky, ve kterých je řešen mzdový systém, systém 

penzijního připojištění a čerpání sociálních nákladů.

Mezi nejdůležitější zaměstnanecké benefi ty, 

a tím i důležité motivační prvky, patří příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo životní 

pojištění, na které bylo v roce 2017 vyplaceno téměř 

2 miliony Kč. Poskytování stravenek je dalším 

významným benefi tem,  na který  činily náklady téměř 

2,5 milionu Kč.  Benefi t tzv.“ zaměstnanecké telefony 

pro zaměstnance i rodinné příslušníky“ každým rokem 

využívá více a více zaměstnanců. Poskytováním 

příspěvku na cvičení, masáže a další sportovní činnosti 

se snaží společnost podporovat péči zaměstnanců 

o své zdraví. K tomu přispívá ještě možnost očkování 

zaměstnanců proti chřipce a klíšťové encefalitidě 

hrazené také ze sociálních nákladů. Nezapomínáme ani 

na děti zaměstnanců a poskytujeme příspěvek 

na dětskou rekreaci a každý rok ve spolupráci 

s odborovou organizací pořádáme dvoudenní výlet 

ke Dni dětí. V roce 2017 byla částka vynaložených  

prostředků v sociální oblasti celkem 894 tisíc Kč. 

Velmi zajímavá je pro zaměstnance také možnost využití 

bezúročných návratných půjček na bytové účely nebo 

vybavení domácnosti.

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří k důležitým 

úkolům v oblasti lidských zdrojů. Systematický přístup 

ke vzdělání přináší řadu výhod, zvyšuje motivaci 

a stabilitu zaměstnanců. V tomto roce vynaložila 

společnost na školení částku 941 tisíc Kč, z toho 40 % 

činily náklady na školení povinná ze zákona, 57,5 % 

na školení k prohloubení kvalifi kace, dlouhodobější 

kurzy a ostatní vzdělávací aktivity a 2,5 %  jazykové 

vzdělávání. 

Hlavním organizátorem vzdělávacích akcí byl 

i v roce 2017, na základě partnerské smlouvy, Institut 

environmentálních služeb, a.s. (IES) a pro školení povinná 

ze zákona je to fi rma SEVA Controls s.r.o. 
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BOZP

Společnost 1.SčV je odpovědným zaměstnavatelem, 

který dbá o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců.  

Vstupní a preventivní zdravotní prohlídky jsou 

zabezpečeny u smluvních lékařů, zvýšená péče je 

věnována očkování zaměstnanců dle kolektivní smlouvy 

a to zejména v rizikových oblastech. Nemocnost 

ve společnosti je dlouhodobě na nízké úrovni, v roce 

2017 to byly  2  %. K dlouhodobým cílům v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří snižování 

počtu pracovních úrazů. Kritéria prevence pracovních 

úrazů a zdravotního stavu zaměstnanců jsou pravidelně 

vyhodnocována. V roce 2017 nedošlo ve společnosti 

k žádnému pracovnímu úrazu. 

Vzdělávání v oblasti BOZP a PO probíhá na všech 

úrovních a jsou do něj zahrnuti všichni zaměstnanci. 

Pravidelné seznamování s předpisy, bezpečnostními 

a technologickými postupy, zvyšuje povědomí 

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

náročností vykonávané práce a obsluhou speciálních 

zařízení. Vzdělávání je rozděleno na školení BOZP, 

kterým procházejí všichni zaměstnanci a odborná 

školení (profesionální řidiči, elektro, obsluha kotelen, 

chlorovacích zařízení, tlakových nádob apod). 

V roce 2017 proběhl další běh projektu Mezinárodní 

týden bezpečnosti  – „Už nikdy více“, kde se celá skupina 

Veolia zavazuje soustavně dbát a chránit zdraví 

a bezpečné pracovní prostředí svých zaměstnanců 

na všech úrovních i pracovištích.

Výroční zpráva 2017  

 Na vzdělávacím portále IES  byly vloženy informace, 

postupy, plakáty a fi lmy s cílem oslovit zaměstnance 

ke zvýšenému dodržování bezpečnosti práce. 

Na pracovištích byly vyvěšeny plakáty s pravidly 

dodržování BOZP pro management i pro zaměstnance. 

Všichni zaměstnanci v rámci tohoto projektu dostali 

krabičku první pomoci se základními věcmi k poskytnutí 

první pomoci. V tomto týdnu je také zvýšena kontrola 

dodržování bezpečnosti práce vedoucími pracovníky 

na všech pracovištích.

Během roku probíhají kontroly dodržování bezpečnosti 

práce příslušnými vedoucími zaměstnanci a vedením 

společnosti v souladu s vnitřní legislativou. Jednou ročně 

probíhá prověrka dodržování BOZP téměř na všech 

objektech a pracovištích společnosti, kterou provádí 

předseda odborové organizace za účasti bezpečnostního 

technika fi rmy SEVA Controls s.r.o., vykonávající 

pro naši společnost všechny povinné činnosti v oblasti 

BOZP a PO. Po této prověrce jsou vyhodnoceny závady 

a neshody, jejichž odstranění je dále kontrolováno. 

Zaznamenáváme i skoronehody, které jsou 

vyhodnocovány a jejich příčiny odstraněny.
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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. Internet v roce 2017 přinášel zaměstnancům 

novinky ze všech oblastí. Jsou zde k dispozici důležitá 

provozní data a zásadní dokumenty. 

Cílem Compliance programu na intranetu je snížení 

vzniku rizika trestní odpovědnosti. Program posiluje 

význam preventivních opatření a předchází možnostem 

protiprávního nebo neetického chování. Na základě 

programu byla zřízena na intranetu schránka 

pro podávání podnětů a oznámení zaměstnanců.

Zaměstnance, kteří nemají přístup k PC informují 

jejich nadřízení na pracovních poradách, kde lze 

také dosáhnout zpětné vazby. Odborová organizace 

každoročně pořádá výroční konferenci, které se mohou 

zúčastnit všichni zaměstnanci společnosti. Zde je 

zástupce vedení společnosti seznámí s výsledkem 

hospodaření za uplynulý rok a představí cíle roku 

nadcházejícího. 

Informace a zajímavosti z celé skupiny Veolia přináší 

zaměstnancům časopis Naše Veolia a Planeta, kam 

pravidelně naše společnost přispívá s aktuálními 

událostmi.

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.

 

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 fi nančně 

podporuje významné kulturní a sportovní akce např. 

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 Grand Prix v Říčanech nebo literární soutěž 

Příbram Hanuše Jelínka. Na mnoha sportovních akcích, 

v průběhu celého roku, poskytuje zdarma voznice 

s pitnou vodou.
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MiNiGRANTY Veolia

Deset let poskytuje společnost 1. SčV, a.s. svým 

zaměstnancům možnost účastnit se projektu 

MiNiGRANTY a získat tak fi nanční 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 deset let jeho trvání podpořila 

společnost 52 projektů za téměř 1,7 mil. Kč.

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, a.s. 

se svou žádostí celkem devět projektů, mezi které bylo 

rozděleno přes 270 tis. Kč.

Finanční podporu například získal projekt na založení 

lipové aleje v bezprostřední blízkosti města Příbrami. Její 

založení bude plnit jak estetickou, krajinotvornou 

a ekologickou činnost tak i rekreační. Na odbahnění 

a vyčištění dna vodní nádrže v obci Hluboš navazuje 

další projekt, kterým je zachování přítomnosti vzácných 

živočichů osazením prostoru biotopem, který zajistí 

přírodní čištění vody. Dále díky získané fi nanční podpoře 

byla vybudovaná zóna pro vozíčkáře na významném 

hudebním festivalu v Českém Brodě a v obci Heřmaničky 

se mladí hasiči mohou těšit z nových překážek 

pro výcvik dětí na požární útok. Finanční podporu získal 

i kolega, který je po vážném úrazu v invalidním důchodu 

odkázaný na pomoc své rodiny. 
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Nadační fond

Stále s úsměvem – Aktivně po celý život je nejmladším 

grantovým programem Nadačního fondu Veolia. 

Zaměřujeme se v něm na podporu kvality života starších 

generací.

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 3. ročníku programu, NF Veolia podpořil také 

4 projekty realizované v regionu 1.SčV.  Ve stejné výši 

50 tisíc korun získaly nadační dar projekty  Na své stáří 

nejste sami (organizace Kvalitní podzim života, z. ú.) 

a Rozhýbeme příbramské seniory (organizace Fit Senior 

Příbram, z. s.). První z nich je zaměřen na poskytování 

terénní pečovatelské služby seniorům (a osobám se 

sníženou soběstačností), kteří i přes omezení chtějí 

žít ve svém domácím prostředí. Z podpory je hrazena 

část mzdových prostředků jedné pečovatelky. Díky 

podpoře druhého projektu se příbramským seniorům 

více zpřístupní pohybové aktivity, které jsou zdraví 

prospěšné, kvalitní (vedené odborným lektorem) 

a fi nančně dostupné. 

Další prostředky určené pro příbramské seniory získal 

projekt vzdělávacích aktivit pro seniory v oblasti využití 

informačních a komunikačních technologií – Hodinový 

ajťák, Geocaching pro seniory (organizace Moudrá 

Sovička z.s.) a workshop Jak na stáří ? (organizace Buď Fit 

Seniore  z.s.).

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. Osmý ročník projektu 

přinesl 811 888 korun.

Za uplynulých osm ročníků poskytl Nadační fond Veolia 

na Vodu pro Afriku již 4,8 milionu korun. Díky tomu 

získalo zdroje kvalitní pitné vody 37 tisíc obyvatelů 

chudého etiopského venkova.

V osmém ročníku benefi čního prodeje si zájemci 

mohli zakoupit zcela novou designovou karafu, která 

vzešla jako vítězný návrh ze soutěže studentů Ateliéru 

skla na pražské UMPRUM pod vedením uznávaného 

designéra Rony Plesla. Dále byly v prodeji šálky z tradiční 

porcelánky Thun i africký čaj Rooibos od mamacoff ee. 



Provozní oblast Příbram

Jednoznačně nejvýznamnější přestavbou roku 

2017 bylo dokončení rekonstrukce a modernizace 

úpravny vody Hvězdička.  V rámci ní byla úpravna 

vody, mimo jiné, doplněna o první separační stupeň 

– fl otaci rozpuštěným kyslíkem. Původní pískové 

fi ltry byly rekonstruovány na fi ltry dvouvrstvé. 

Celkovou rekonstrukcí prošlo strojní zařízení včetně 

chemického hospodářství a úpravna byla vybavena 

automatizovaným systémem řízení. Dokončení 

rekonstrukce přinese výrazné zlepšení stability provozu i 

kvality a množství vyráběné vody. 

Dále se podařilo dokončnit revizi a rekonstrukci 

vyhnívací nádrže na ČOV Příbram, během které byla 

provedena generální oprava míchadla nádrže, instalace 

nového měření uvnitř nádrže s indikací rozhraní kal – 

pěna. Zároveň byla nainstalovaná nová tlaková pojistka. 

Vodohospodáři provedli přetěsnění vrchního víka 

nádrže a vnitřní stěny byly opatřeny novým nátěrem 

hydroizolace. 

V průběhu roku došlo také k zahájení rekonstrukce 

VDJ Husa v Příbrami resp. její 1. a 2. etapy. Celkové 

dokončení rekonstrukce se předpokládá v následujících 

dvou letech.

Z dalších významných akcí ve městě Příbram lze uvést 

výměnu několika vodovodních řadů (např. v ulicích 

Vokačovská, Na Leštině, Třemošenská a v oblasti Svaté 

Hory). Provedena zde byla také výměna některých 

nefunkčních šoupat, přípojkových uzávěrů a hydrantů. 

V Mníšku pod Brdy se obyvatelé dočkali nového 

vodovodního řadu v ulici Na Kvíkalce a výstavby nové 

automatické tlakové stanice, která zajistí posílení tlaku 

vody v potrubí.  Dále vodohospodáři provedli výměnu 

kanalizačního řadu v délce 20 m v ulici Káji Maříka. 

Provozní oblast Český Brod a Čelákovice

Ve městě Český Brod byla zahájena rekonstrukce 

stávajícího vodojemu Na Vrabčici včetně dostavby nové 

akumulační komory. Realizace opatření umožní lépe 

využít vydatnost vodních zdrojů a zajistí dostatečnou 

akumulační rezervu pro vykrývání odběrových špiček. 

Na vodovodní síti byla provedena rekonstrukce 

vodovodního řadu v ulici Pod Velkým Vrchem, výměna 

sekčních šoupat v ulici 28. října a výstavba vodovodního 

řadu – „propojení E“ v Palackého ulici, čímž došlo 

k zokruhování vodovodních řadů a tím ke zlepšení 

hydraulických poměrů na vodovodní síti. Na kanalizační 

síti byla provedena rekonstrukce kanalizačního řadu 

v ulici Pod Velkým Vrchem.

V Obci Tismice byla dokončena výstavbu nové tlakové 

stokové sítě s výtlakem a připojením do stokové sítě 

města Český Brod. 

Mezi nejvýznamnější akce na vodovodní sítí města 

Čelákovice patří výměna klíčových šoupatových uzlů.

Na ČOV Čelákovice proběhla rekonstrukce rozvodů 

užitkové vody a projekční příprava na akci strojně 

technologické úpravy biologického stupně a zahuštění 

kalu - I.etapa, včetně předání staveniště.
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Provozní oblast Říčany a Jesenice

V oblasti říčanska a jesenicka vodohospodáři realizovali 

několik významných opatření zejména v oblasti čištění 

odpadních vod. Po provedených intenzifi kacích byl 

úspěšně ukončen zkušební provoz ČOV Dobřejovice 

a ČOV Zdiměřice. Proběhla intenzifi kace ČOV Herink 

na dvojnásobnou kapacitu s využitím membránové 

separace aktivovaného kalu (MBR). 

Na  ČOV Hodkovice proběhla 2. etapa intenzifi kace 

zaměřená na výměnu mechanického předčištění, 

srážení fosforu, kalovou koncovku a zakrytí aktivací 

a dezodorizaci. V neposlední řadě byla realizována 

intenzifi kace ČOV Lhota na dvojnásobnou kapacitu 

včetně dostrojení druhé linky biologického čištění, 

úpravy stávající technologie a výměny mechanického 

předčištění. Významným opatřením bylo dokončení 

výstavby 4. linky na ČOV Nupaky. Na ČOV Mukařov 

se podařilo realizovat výstavbu automatického 

mechanického předčištění a čerpací stanice odpadních 

vod. Na ČOV Mochov pak byla provedena úprava 

vystrojení jedné dosazovací nádrže. 

ČOV Říčany se dočkala obnovy automatického řídicího 

systému.

V oblasti vodovodních a kanalizačních sítí byly 

provedeny důležité rekonstrukce ve městě Říčany. 

Provedena zde byla například Rekonstrukce stoky „B“ 

DN 400 o délce cca 450 m a to formou vyvložkování. 

Dále byla provedena celková rekonstrukce vodovodního 

řadu „G“ DN 200 a vodovodu a kanalizace v ulici 

Nerudova.

Provozní oblast Sedlčany

Mezi nejvýznamnější události sedlčanské provozní 

oblasti patřila celková rekonstrukce úpravny vody 

vysoký Chlumec. V rámci rekonstrukce byla úpravna 

vody osazena novou linkou pro odstraňování manganu 

a byla zde instalována záložní technologie reverzní 

osmózy pro případ potřeby odstraňování dusičnanů 

či jiných nežádoucích polutantů. Rekonstrukce úpravny 

vody byla součástí celkového projektu propojení 

vodovodů Vysoký Chlumec a Víska, v rámci kterého 

byla také provedena úprava vodojemu Vysoký Chlumec 

a osazení čerpací stanice pro místní část Víska včetně 

vybudování nových rozvodných řadů. Realizace 

uvedených opatření podstatně zlepšila kvalitu dodávané 

pitné vody v části Víska.  

Důležitá inovativní opatření byla provedena 

i na vodovodní síti města Sedlčany. Přínosem, 

z hlediska kvality dodávané pitné vody, bylo propojení 

nového potrubí v oblasti Červeného Hrádku a odpojení 

vodovodní sítě od starého přivaděče DN 350 a také 

vybudování kalníku před SOU Červený Hrádek. 

Ve městě Sedlčany dále proběhla výměna přípojek v ulici 

Strojírenská, v části ulice Na Potůčku a výměna sekčních 

šoupat v ulici Nádražní a U háječku na Severním sídlišti. 

Pro zlepšení tlaku vody bylo realizováno přepojení 

lokality jihozápad ze starého vodojemu na regulovaný 

odtok z vodojemu Sedlčany – nový. Výměna cca 15-ti 

vodovodních přípojek včetně přípojky základní školy 

byla provedena také v obci Klučenice. V oblasti odvádění 

a čištění odpadních vod se podařilo provést výměnu 

starých betonových stok ve městě Sedlčany a to v ulicích 

Sokolovská a Žižkova.  Na ČOV Kosova Hora pak byla 

pro zajištění trvale vyhovující úrovně čištění odpadních 

vod provedena výměna aeračních elementů v lince 

číslo 2.
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ISO 

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 v průběhu 

roku 2016 implementovala a certifi kovala nový systém 

pro oblast hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 

50001:2012, čímž rozšířila stávající integrovaný systém 

řízení o management dle této normy.

Rok 2017 se ve společnosti 1.SčV nesl v duchu přechodu 

na nové ISO normy pro oblast managementu kvality 

a environmentálního managementu. Bylo nutné, 

v průběhu roku, 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 2017 proběhl ve společnosti 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 

OHSAS 18001:2008) a současně 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 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.

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.

Program zvyšování hodnoty byl v roce 2017 společností 

aktivně využíván již desátým rokem. Vyhodnocování 

plnění stanovených ukazatelů prováděné 

na pravidelných měsíčních poradách bylo i v tomto roce 

zásadním přínosem pro naplňování stanovených cílů 

společnosti v oblasti ekonomické, provozní i technické.
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Odpadové hospodářství

V oblasti odpadového hospodářství klade společnost 

1. SčV dlouhodobě důraz na řádné nakládání s odpady 

a to nejen jako jejich producent, ale i jako jejich 

zpracovatel. Za tím účelem má s odběrateli 

produkovaných odpadů uzavřeny smlouvy, které 

garantují zákonné nakládání s odpady i po jejich převzetí 

oprávněnou osobou. Stejně kvalitně jsou ošetřeny rovněž 

vztahy s dodavateli odpadů přejímaných společností 

1. SčV k dalšímu zpracování. Pro maximální zajištění 

souladu uplatňovaných postupů se zákonnými a dalšími 

požadavky svěřila společnost odborný dohled nad 

problematikou odpadového hospodářství odborným 

externím společnostem. Díky tomu se daří neustále 

zlepšovat úroveň odpadového hospodářství společnosti.

Množství společností vyprodukovaných odpadů v roce 

2017 činilo cca 16 340 t odpadů. Produkce odpadu oproti 

roku 2016 tak vzrostla přibližně o 740 t.

Množství společností přijatých odpadů od dodavatelů 

v roce 2017 činilo cca  5 720 t odpadů. 

Nejvýznamnější podíl produkovaných odpadů stále tvoří 

technologické odpady z ČOV (97,7%). Na odpady 

z ostatních činností 1. SčV (opravy, údržba, administrativa, 

laboratoře apod.) připadají pouhá 2,3 % z celkového 

množství vyprodukovaných odpadů. Výrazně se snížil 

podíl stavebních odpadů (0,01 %) v důsledku úpravy 

smluvních vztahů se stavebními fi rmami. Svou roli 

v hospodárném nakládání s odpady hraje také jejich 

třídění a recyklace. V roce 2017 se nám podařilo 

vytřídit 4,3 t separovaných složek (papír, plasty, sklo) z 

komunálního odpadu. 

Podíl nebezpečných odpadů je v naší 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.

Informační technologie

Rok 2017, z pohledu informačních technologií, byl 

rokem implementování prvků pro zvýšení zabezpečení 

podnikových dat, a to jak z pohledu zpřísnění 

bezpečnostních parametrů pro jednotlivé uživatele, tak 

z pohledu zavedení vícestupňového režimu zabezpečení 

a přístupu administrátorům. 

Zároveň došlo k rozšíření funkcionality vzdáleného 

zabezpečeného přístupu k fi remním aplikacím 

pro moduly virtuálních kanceláří. Vysoký důraz je 

stále kladen na zabezpečení zálohovacího centrálního 

systému, včetně šifrování datových uzlů. Koncem roku byl 

implementován systém centrální správy systémů, 

což urychlí distribuci a aktualizace programového 

vybavení na úrovni jednotlivých uživatelů.



Společnost 1.SčV a.s. Příbram v říjnu 2014 odkoupila 

100% majetkový podíl společnosti VODOSPOL s.r.o.

Klatovy,  která je zavedeným provozovatelem 

vodohospodářské infrastruktury v městech a obcích 

na území Klatovska a Domažlicka s počtem 42 

pracovníků a s ročním obratem ve výši 68,8 mil. Kč. 

Ke dni 27. 9. 2017 prodala společnost 1. SčV a.s. Příbram 

svůj 100% majetkový podíl společnosti VODOSPOL s.r.o. 

Klatovy společnosti Fastav Bau s.r.o. Praha. 

K datu prodeje VODOSPOL s.r.o. zásoboval pitnou vodou 

téměř 52 tis. obyvatel v regionech Klatovy 

a Domažlice. Zásobování pitnou vodou zajišťoval jednak 

přímým provozováním jednotlivých lokalit, a dále 

prostřednictvím vody předané do města Klatovy, obce 

Bezděkov a fi rmě CHVaK a.s. Domažlice, která zásobuje 

města a obce v regionu.  

Výroba pitné vody
Výrobu pitné vody a její distribuci zajišťovala 

společnost VODOSPOL s.r.o. na základě nájemních 

smluv s komplexním provozováním 8 měst, městysů 

a obcí klatovského okresu. V jejich rámci poskytoval 

vodohospodářské služby pro 30 lokalit. 

Rozhodující kapacitou výroby pitné vody je úpravna 

vody Milence, odebírající povrchovou vodu z vodárenské 

nádrže Nýrsko. Objem vyrobené pitné vody na úpravně 

vody se k datu prodeje  pohyboval kolem 2 950 tis. m3.  
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VODOSPOL S.R.O. 
KLATOVY

Distribuce vody
K datu prodeje VODOSPOL s.r.o. provozoval celkem 

160 km vodovodní sítě, 3 462 vodovodních přípojek 

o délce 30 km se 3 171 ks osazených vodoměrů. Ve všech 

lokalitách spravoval 32 vodojemů o celkovém objemu    

9 422 m3, 2 úpravny vody (1 na povrchovou vodu, 

1 na podzemní vodu) a 14 čerpacích stanic.  

Odvádění a čištění odpadních vod
VODOSPOL s.r.o. k datu prodeje provozoval 34 km 

kanalizační sítě,  1 696 kanalizačních přípojek o délce 

16 km a 7 čerpacích stanic.  

Odvádění  odpadní vody zajišťoval pro, téměř, 

5 800 obyvatel v okrese Klatovy.  

K datu prodeje bylo celkově vyčištěno 1 097 tis. m3 

odpadních vod na 4 biologických čistírnách, které jsou 

provozovány pro města Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, 

Strážov a průmyslový areál bývalých kasáren Janovice 

– DEVELOP-start. Největší čistírna odpadních vod 

provozovaná společností VODOSPOL s.r.o. je v Nýrsku.  
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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 2017. Jejich 

dosažení ale ovlivňovaly skutečnosti, které se projevovaly 

již v předchozím roce. Jsou to zejména vlivy počasí, kdy, 

z důvodu teplotních výkyvů v počátku roku, došlo 

ke zvýšenému počtu havárií a tím k následnému zvýšení 

nákladů potřebných k jejich odstranění.

V oblasti stavomontážních činností zůstává obrat 

na stejné úrovni jako v předchozích letech  a to i přesto, že 

je stále složitější jeho úspěšné naplnění, což je způsobeno 

zejména velkou konkurencí při získávání stavebních 

zakázek.

V oblasti zákaznických služeb došlo, díky přesunu 

zákaznického centra Příbram do prostor vlastního areálu 

společnosti, ke zlepšení poskytovaných služeb. Společnost 

tak zajistila zákazníkům veškerý komfort při řešení 

kompletních vodohospodářských služeb na jednom místě. 

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 a recertifi kačním auditem 

všech čtyř implementovaných systémů řízení. Tento audit 

skončil s výborným výsledkem, jelikož nebyla shledána ani 

jedna neshoda či nedostatek.  

Společnost eviduje zásadní organizační změnu, kdy, 

vlivem centralizace technologických útvarů s PVK došlo 

ke zrušení pozice technického ředitele.

Významnou a podstatnou událostí roku 2017 byl prodej 

100% podílu ve společnosti VODOSPOL s. r. o., 

který  byl schválen dne 26. 9. 2017 na 47. jednání 

představenstva 1. SčV.

Hospodaření společnosti je kontinuálně vyhodnocováno 

na poradách vedení a výsledky jsou pravidelně 

předkládány představenstvu společnosti a dozorčí radě.  

Hospodářská a fi nanční situace je stabilní a nevykazuje 

žádné negativní jevy. Veškeré podrobné informace 

o komplexním hospodaření jsou obsaženy ve výroční 

zprávě.
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Předpokládaný vývoj společnosti

Hlavním cílem společnosti je naplnění plánovaných 

výsledků roku 2018, 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 stavomontážních 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 udržení vývoje nákladů na předpokládané 

úrovni. 

V rámci jejich optimalizace je i nadále počítáno 

s pokračujícím efektem centralizace technologických 

útvarů se společností PVK a se zvyšováním efektivity 

vyplývající z přestěhování zákaznického centra v Příbrami 

do vlastního areálu společnosti.  

Neméně významnou oblastí je péče o zaměstnance 

a to jak v oblasti zvyšování jejich kvalifi kace, 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 

fi rmy. 
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Výrok auditora
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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  280 515 - 53 694  226 821  246 950

B. Dlouhodobý majetek 2  83 110 - 45 809  37 301  39 066

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  3  17 177 - 11 663  5 514  2 697

B.I.2. Ocenitelná práva 4  17 177 - 11 663  5 514  1 084

B.I.2.1. Software 5  16 804 - 11 397  5 407   912

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 6   373 -  266   107   172

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7        1 613

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8        1 613

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 9  65 333 - 34 146  31 187  25 124

B.II.1. Pozemky a stavby 10  23 248 - 10 365  12 883  7 859

B.II.1.1. Pozemky 11   632     632   632

B.II.1.2. Stavby 12  22 616 - 10 365  12 251  7 227

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 13  40 947 - 23 781  17 166  14 892

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 14   38     38   38

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 15   38     38   38

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16  1 100    1 100  2 335

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17  1 100    1 100  2 335

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 18   600     600  11 245

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 19        11 245

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20   600     600  

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 21   600     600  

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2017

(v tisících Kč)

1. SčV, a.s.

  

Ke Kablu 971

10000 Praha 10

Česká republika

a

475 49 793
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1. SčV, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2017

 
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 22  186 698 - 7 885  178 813  192 206

C.I. Zásoby 23  9 940    9 940  8 705

C.I.1. Materiál 24  8 203    8 203  7 904

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 25  1 730    1 730   794

C.I.3. Výrobky a zboží 26   7     7   7

C.I.3.2. Zboží 27   7     7   7

C.II. Pohledávky 28  176 643 - 7 885  168 758  182 777

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 29  2 015    2 015  1 968

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 30  1 096    1 096  1 107

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 31   919     919   861

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 32  174 628 - 7 885  166 743  180 809

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 33  41 291 - 7 885  33 406  29 371

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 34  29 997    29 997  62 307

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 35  103 340    103 340  89 131

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 36   80     80   80

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 37  2 599    2 599  1 897

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 38  4 644    4 644  4 603

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 39  96 017    96 017  82 551

C.III. Krátkodobý finanční majetek 40         600

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 41         600

C.IV. Peněžní prostředky 42   115     115   124

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 43   115     115   124

D. Časové rozlišení aktiv 44  10 707    10 707  15 678

D.1. Náklady příštích období 45  10 707    10 707  15 678

a
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1. SčV, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2017

 
Označ. P A S I V A řád. Běžné 

účetní 
období

Minulé 
účetní 
období

   b  c  5  6

PASIVA CELKEM 46  226 821  246 950

A. Vlastní kapitál           47  79 349  108 182

A.I. Základní kapitál 48  5 000  5 000

A.I.1. Základní kapitál              49  5 000  5 000

A.II. Ážio a kapitálové fondy 50  2 121  2 121

A.II.2. Kapitálové fondy 51  2 121  2 121

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 52  2 121  2 121

A.III. Fondy ze zisku 53   609   481

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 54   609   481

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 55  48 143  78 142

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 56  48 143  78 142

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 57  23 476  22 438

B. + C. Cizí zdroje 58  147 472  138 768

B. Rezervy 59   588  1 579

B.4. Ostatní rezervy 60   588  1 579

C. Závazky 61  146 884  137 189

C.II. Krátkodobé závazky  62  146 884  137 189

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 63  90 018  74 141

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 64  29 749  31 086

C.II.8. Závazky ostatní 65  27 117  31 962

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 66  7 286  6 836

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 67  4 319  4 166

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 68  1 650  1 543

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 69  13 469  18 992

C.II.8.7. Jiné závazky 70   393   425

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  499 737  479 822

II. Tržby za prodej zboží 2  7 823  3 911

A. Výkonová spotřeba 3  375 852  341 893

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4  6 867  3 338

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5  123 611  114 980

A.3. Služby 6  245 374  223 575

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 -  936  5 856

C. Aktivace (-) 8 -  96 -  55

D. Osobní náklady 9  107 710  100 649

D.1. Mzdové náklady 10  76 560  71 309

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 
náklady 11  31 150  29 340

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12  25 600  23 960

D.2.2. Ostatní náklady 13  5 550  5 380

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14  4 983  3 869

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 15  5 178  3 736

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku - trvalé 16  5 178  3 736

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 17 -  195   133

III. Ostatní provozní výnosy 18  1 486  2 194

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 19   12   124

III.2. Tržby z prodaného materiálu 20   523  1 230

III.3. Jiné provozní výnosy 21   951   840

F. Ostatní provozní náklady 22  4 004  5 552

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 23   448  1 201

F.3. Daně a poplatky 24   647   650

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 25 -  991   400

F.5. Jiné provozní náklady 26  3 900  3 301

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 27  17 529  28 163

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

1. SčV, a.s.
Ke Kablu 971
10000 Praha 10

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 2017

 
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   

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 30  11 245   

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 31   3   5

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající 
osoba 32   3   5

J. Nákladové úroky a podobné náklady 33   1   

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

K. Ostatní finanční náklady 35   318   337

* Finanční výsledek hospodaření 36  9 439 -  332

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 37  26 968  27 831

L. Daň z příjmů 38  3 492  5 393

L.1. Daň z příjmů splatná 39  3 550  4 975

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 40 -  58   418

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 41  23 476  22 438

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 42  23 476  22 438

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + 
VII. 43  530 049  485 932

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   124   120
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  26 968  27 831

A.1. Úpravy o nepeněžní operace - 6 248  4 141

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  5 178  3 737

  A.1.2. Změna stavu: - 1 186   533

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek - 1 186   533

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv - 9 767 -  124

  A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -  2 -  5

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

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního  20 720  31 972
      kapitálu, finančními a mimořádnými položkami

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  29 379  3 153

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení  20 319 - 5 771

  A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení  9 695  4 144

  A.2.3. Změna stavu zásob - 1 235  4 780

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

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními  50 099  35 125
        a mimořádnými položkami

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -  1  

A.4. Přijaté úroky   3   5

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 4 626 - 7 578

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  45 475  27 552
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv - 14 058 - 8 012

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 10 508 - 7 351

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku - 3 550 -  661

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  21 012   124

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku   12   124

  B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku  21 000  

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  6 954 - 7 888
Peněžní toky z finančních činností

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 52 438 - 19 660

  C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy - 52 438 - 19 660

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 52 438 - 19 660
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -  9   4
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období   115   124

10000 Praha 10
475 49 793 Česká republika

  

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosincem 2017

(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 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

Základní kapitál 
Ostatní 

kapitálové fondy
Statutární a 

ostatní fondy
Nerozdělený 

zisk minulých let

Výsledek 
hospodaření běžného 

účetního období Celkem
Zůstatek k 1.1.2016 5 000 2 121 438 78 142 19 660 105 361

Příděly fondům -- -- 43 -- -- 43

Podíly na zisku -- -- -- -- -19 660 -19 660

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- 22 438 22 438

Zůstatek k 31.12.2016 5 000 2 121 481 78 142 22 438 108 182

10000 Praha 10

Česká republika

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok končící 31. prosincem 2017

(v tisících Kč)

  

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971

Obchodní firma a sídlo
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