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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

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 

475 49 793

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI: 

5 000 000 Kč

AKCIONÁŘ:

VEOLIA VODA, S.A.    100 %
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Statutární orgány společnosti 
k 31. 12. 2014

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Rostislav Čáp  předseda
Ing. Martin Bernard  člen - vznik členství 1. dubna 2014
Ing. Ivan Eis  člen - vznik členství 1. října 2014

DOZORČÍ RADA

Ing. Petr Slezák  předseda
František Beran
Ing. Pavel Nekl

VÝKONNÉ VEDENÍ

Ing. Ivan Eis  generální a finanční ředitel
Ing. Milan Lánský  technický ředitel
Robert Morávek  provozní ředitel
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Klíčové 
údaje

OBRAT SPOLEČNOSTI:  485  mil. Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:   22 587 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 201

VÝROBA PITNÉ VODY: 3 250 tis. m3

ZTRÁTY VODY: 17,4 %

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÝCH 

ODPADNÍCH VOD: 8 748 tis. m3

K datu sestavení výroční zprávy nejsou společnosti 
známy žádné významné následné události, které by 
ovlivnily výroční zprávu 2014.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Vážení obchodní partneři,

dovoluji si Vám předložit a v krátkosti shrnout výsledky hospodaření společnosti 1. SčV, a.s., za 
uplynulý rok 2014.

S každým rokem jsou na nás kladeny stále větší nároky zejména v souvislosti s vysokou konku-
rencí na obchodním trhu, a proto jsem velmi rád, když mohu konstatovat, že jsme nastavený 
plán hospodaření pro rok 2014 dokázali splnit. I v tomto roce, stejně tak jako v letech minu-
lých, jsme museli čelit poklesu fakturovaných objemů pitné a odpadní vody a to zejména 
u průmyslových podniků. To samozřejmě znamená propad na straně výnosů společnosti. 
Abychom dosáhli splnění plánovaného hospodářského výsledku, musel být tento propad 
výnosů z vodného a stočného eliminován zvýšením objemu ostatních činností společnosti 
zejména v oblasti stavebně-montážních prací a poskytování komplexních vodohospo-
dářských služeb servisním způsobem. Tento nelehký úkol se nám enormní snahou všech 
pracovníků společnosti podařilo splnit. Naší snahou do budoucnosti zůstává i nadále 
měnit image společnosti tak, aby byla co nejširší veřejností chápána jako profesionální 
řešitel jakýchkoli problémů s vodou a nejen jako provozovatel vodovodů a kanalizací.

O profesionalitě společnosti svědčí, mimo jiné, také fakt, že jsme úspěšně absolvovali 
koncesní řízení a obhájili provozování vodohospodářského majetku v obci Dolní Břeža-
ny, která je jednou z klíčových lokalit v regionu Praha-Západ. Další koncesní řízení nás 
čekají i v dalším roce.

Velký důraz je stále kladen na poskytované zákaznické služby, které v uplynulém obdo-
bí zaznamenaly zásadní změnu v oblasti vymáhání pohledávek. Nově nastavená spo-
lupráce s odbornou společností nám umožňuje přenést náklady spojené s vymáháním 
pohledávek pouze na ty zákazníky, kteří nedodržují řádně smluvní platební podmínky. 

Abychom docílili zpětné vazby a měli tak neustálý přehled o kvalitě služeb, uskuteč-
nili jsme již tradiční průzkum spokojenosti zákazníků. Jeho výsledky se nijak výrazně 
neliší od předcházejících let a ukazují tak vyrovnanou spokojenost s poskytovanými 
službami. V letošním roce jsme ale zaregistrovali nízkou znalost značky 1. SčV, a.s., jako 
oblastního provozovatele vodohospodářského majetku. A právě propagací komplexních 
a především kvalitních služeb se budeme snažit dostat naši regionální značku do stále 
většího pozitivního povědomí zákazníků.

Ve druhé polovině roku prošla společnost recertifikačním auditem všech tří systémů ISO. 
Jeho kladný výsledek jen potvrzuje, že systém integrovaného řízení představuje ve společ-
nosti plně funkční řídící nástroj.

Konec roku přinesl další zásadní změnu. Společnost Veolia Voda S.A., jako jedinému akcio-
náři 1. SčV, schválila koupi 100 % obchodního podílu společnosti VODOSPOL s.r.o. 
K 29. 10. 2014 se tak naše společnost stala jeho jediným vlastníkem.

I pro další období nás čekají nelehké úkoly a naším cílem je stálé zvyšování již nastavených 
standardů. Jedině tak můžeme obstát v široké konkurenci a dosáhnout tak plánovaných výsled-
ků hospodaření To vše ale není možné bez vysokého pracovního nasazení a obětavosti zaměst-
nanců, kterým bych chtěl, za jejich vynikající práci v uplynulém roce, poděkovat. Poděkování 
za spolupráci patří i všem vlastníkům infrastrukturního majetku a dalším obchodním partnerům. 

V Příbrami

Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel 

Úvodní slovo 
generálního ředitele
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Organizační struktura akciové společnosti

Představenstvo společnosti

Generání a finanční ředitel společnosti

Úsek technického
ředitele

Útvar nákupu
a logistiky Útvar financí Útvar plánování, cen

a kontrolingu Personální útvar

Asistentka,
tisková mluvčí

Úsek provozního
ředitele

Zákaznický
útvar

Dozorčí rada

Valná hromada
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1. SčV, a.s., je stabilní firmou s dlouholetou tradicí. 

Zajišťuje spolehlivé dodávky vody 
a odkanalizování a čištění odpadních vod v celé řadě 
měst a obcí Středočeského kraje.

Společnost se snaží co nejlépe uspokojovat 
požadavky svých zákazníků a jako člen Veolia Voda
se hlásí k těmto hodnotám: 

» Přístup k zákazníkovi

» Inovace

» Odpovědnost

» Solidarita 

» Výkonnost

Hlavní činnosti 1. SčV, a.s.

Naše služby

Inovace
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Odpovědnost

Zákazníci

Solidarita
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Výroba a distribuce vody 

Celkovým počtem 95 067 obyvatel zásobovaných pitnou vodou 
v okresech Příbram, Praha západ, Praha východ a Kolín se společ-
nost 1. SčV, a.s., řadí k významným vodohospodářským společnos-
tem ve Středočeském kraji. Kromě obyvatel zásobuje společnost 
pitnou vodou i některé významné hospodářské podniky a část 
vody předává dalším vodohospodářským společnostem.

Výroba většiny dodávané pitné vody je zajištěna z vlastních vod-
ních zdrojů společnosti. Zbývající část pitné vody je pak nakupová-
na z vodohospodářských soustav jiných společností. 

Převážná část dodávané pitné vody, ať již vyráběné z vlastních 
zdrojů nebo přebírané od jiných subjektů, má svůj původ ve vodě 
povrchové. Nejvýznamnějšími povrchovými vodními zdroji spo-
lečnosti jsou vodárenské nádrže v Brdech zásobující pitnou vodou 
město Příbram a okolní obce. V menší míře jsou pak využívány vodní nádrže Vltavské 
kaskády a potok Mastník, který je hlavním zdrojem pitné vody pro město Sedlčany. 
Přebíraná pitná voda, využívaná zejména k zásobování měst a obcí Říčanska 
a Jesenicka, pochází z vodárenské nádrže Želivka. Zdroje podzemní vody jsou zpravi-
dla využívány pro zásobování menších obcí na Sedlčansku. Z větších sídel jsou pitnou 
vodou výhradně z podzemních zdrojů zásobována města Mníšek pod Brdy a Český 
Brod.

Počet zásobovaných obyvatel 95 067

Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) 807

Počet vodovodních přípojek 22 690

Délka vodovodních přípojek v km 300

Počet čerpacích stanic 25

Počet vodojemů 38

Kapacita vodojemů tis. m3 36

Počet úpraven vod 14

Voda vyrobená v tis. m3 3 250

z toho v úpravnách povrchových vod 2 809

z toho v úpravnách podzemních vod 230

z toho v místech, kde probíhá pouze desinfekce 211

Počet fakturačních vodoměrů 21 528

Mimo vlastní provozované lokality zajišťuje společnost 1. SčV, a.s., 
odbornou pomoc a spolupráci při výrobě a distribuci pitné vody  
ve více než deseti dalších obcích a osadách.
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K úpravě parametrů jímané surové vody na vodu pitnou vyžívá společnost 
14 komplexních úpraven vod a dalších několik staveb sloužících jen pro desinfek-
ci zdrojové vody.  Největšími provozovanými úpravnami jsou ÚV Kozičín, Hatě 
a Hvězdička s klasickými jedno či dvoustupňovými postupy úpravy povrchové 
vody. Největší provozovanou úpravnou podzemní vody je pak úpravna vody 
v Mníšku pod Brdy s provzdušněním a dvoustupňovým odstraňováním železa 
a manganu. V případě malých lokálních zdrojů podzemní vody na Sedlčansku 
jsou společností využívány i speciální technologické postupy k zajištění vyhovu-
jící kvality dodávané pitné vody. Jedná se například o technologie pro odstraňo-
vání dusičnanů iontovou výměnou, sorpční technologie pro odstraňování arsenu 
a antimonu, filtraci vody přes granulované aktivní uhlí pro zachytávání pesticid-
ních látek či desinfekci vody UV zářením. 

Pitnou vodu zákazníkům distribuuje společnost prostřednictvím vodovodních sítí 
dosahujících celkové délky 807 km. Provozované vodovodní sítě jsou tvořeny po-
trubím od nejmenších profilů až do profilu DN 600 a zastoupeny jsou prakticky 
všechny využívané materiály. Péče o vodovodní potrubí, vodojemy a další prvky 
distribučních soustav jsou nedílnou součástí činnosti společnosti.
Své bohaté zkušenosti s výrobou a distribucí pitné vody uplatňuje společnost 
formou metodického vedení a poradenství, které nabízí a poskytuje fyzickým i 
právnickým osobám.

Hospodaření s vodou 

V roce 2014 se podařilo společnosti dosáhnout významného úspěchu v oblasti hospodaření s pitnou 
vodou. U obou klíčových ukazatelů efektivity hospodaření, tj. u celkového objemu ztrát vody a také 
u jejich procentuálního podílu na celkovém objemu vody k realizaci, došlo oproti roku 2013 k vý-
znamnému zlepšení. Objem ztrát vody se oproti roku 2013 snížil o 143 tis. m3. 1. SčV, a.s., se tak 
podařilo v průběhu roku postupně snižovat podíl ztrát až na konečných 17,4 %. Na zlepšení úrovně 
hospodaření s vodou se podílí průzkum a diagnostika vodovodní sítě, rozšiřování vodárenského 
dispečinku a pravidelná údržba vodovodní sítě. V rámci systematického přístupu ke snižování ztrát 
vody, bylo pracovníky společnosti prověřeno 323 km z 807 km vodovodní sítě, což představuje 40 % 
provozované vodovodní sítě.

2010 2011 2012 2013 2014

Výroba celkem 3 850 3 690 3 582 3 400 3 250

Voda předaná 326 301 292 287 303

Voda převzatá 2 253 2 338 2 467 2 346 2 334

Voda k realizaci průmyslová 543 623 632 592 504

Voda k realizaci 5 776 5 727 5 757 5 459 5 281

Voda fakturovaná 4 458 4 544 4 508 4 349 4 309

Voda nefakturovaná 1 318 1 183 1 248 1 110 972

Procento vody nefakturované 22,8 20,7 21,7 20,3 18,4

Ztráty vody 1 242 1 118 1 200 1 062 919

Procento ztrát vody 21,5 19,5 20,8 19,5 17,4
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Kvalita pitné vody 

Kvalita dodávané pitné vody a její další zlepšování je u společnosti 1. SčV, a.s., nejvyšší prioritou. 
Společnost má zaveden důsledný systém kontroly kvality pitné vody v celém procesu její výroby
a distribuce. Kontrolní systém vychází z platných legislativních požadavků a v některých případech 
jde i nad jejich rámec tak, aby byla zodpovědně podchycena všechna klíčová kontrolní místa od 
vodních zdrojů přes úpravny vody, vodojemy, vodovodní sítě až po vodovodní kohoutky spotřebite-
lů a mohly být zaznamenány a vyhodnocovány jakékoliv změny či trendy v kvalitě dodávané pitné 
vody. 

Realizaci vlastní kontroly zajišťují výhradně akreditované laboratoře (laboratoř 1. SčV, a.s., a 
Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o.) a jejich akreditovaní subdodavatelé. Tím je garantována 
maximální odbornost, spolehlivost a věrohodnost získávaných výsledků. Preciznost a důležitost 
prováděné kontroly kvality vody dokládá nejlépe počet odebraných vzorků a provedených analýz. 
Jen u pitné vody bylo v roce 2014 odebráno 1 362 vzorků a z nich provedeno 16 276 analýz. Další 
stovky vzorků pak byly odebrány z vodních zdrojů a jednotlivých klíčových míst úpraven vody. Pře-
hled počtu odebraných vzorků, provedených analýz a podíl vyhovujících parametrů s rozdělením 
na jednotlivé kontrolované oblasti (úpravny vody a sítě) je uveden v následující tabulce.

12

Celkový počet vzorků na mikro-
biologické a biologické analýzy/ 

počet parametrů

Celkový počet vzorků 
na chemické analýzy/ 

počet parametrů

% vyhovujících 
parametrů

ÚV a zdroje 292 / 1576 305 / 5696 99,26

Distribuční síť 379/ 1903 386 / 7101 99,37

Poměr distribuované vody v roce 2014

Voda vyrobená - 
vlastní zdroje

54 %Voda převzatá
38 %

Voda průmyslová
8 %
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Z provedených kontrol vyplynulo, že ve více než 99 % případů nebyly v kvalitě dodá-
vané či vyráběné pitné vody shledány žádné nedostatky a kvalita vody plně odpoví-
dala požadavkům na kvalitu pitné vody dle  Vyhl. MZd. č. 252/2004 Sb., v platném 
znění. Navíc se proti předchozímu roku podařilo podíl vyhovujících kontrol opět mír-
ně zvýšit.  Výsledky tak znovu potvrdily velmi dobrou kvalitu dodávané pitné vody
i úspěšnost naplňování stanovených cílů v této oblasti.

Podobně jako v roce 2013 zahrnoval malý počet zjištěných nevyhovujících výsledků 
zejména vzorky odebrané v době závad či havárií zařízení pro úpravu a desinfekci 
pitné vody a vzorky odebrané v lokalitách ovlivňovaných špatným stavem a korozí 
dosud neobnoveného původního vodovodního potrubí.

I v roce 2014 pokračovala příprava či realizace opatření pro zlepšení kvality dodáva-
né pitné vody.  Zejména byla zahájena realizace výstavby přivaděče kvalitní pitné 

vody pro město Sedlčany z vodárenské soustavy 
Želivka a pokračovala také příprava nového přivaděče 
pitné vody pro město Mníšek pod Brdy.  

Pro město Český Brod byl vypracován generel záso-
bování pitnou vodou, jehož součástí bylo i posouzení 
kvality vody a návrh celkové koncepce zásobování 
města kvalitní pitnou vodou. 

Pro lokalitu Pořešice byl připraven návrh nové tech-
nologické linky pro snižování koncentrací arsenu a 
dusičnanů v pitné vodě. V neposlední řadě pak naše 
společnost přispěla svými zkušenostmi ke zlepšení 
kvality vody i v dalších lokalitách, kde obcím vypomá-
há v oblasti vodního hospodářství. V obci Jesenice 
u Sedlčan jsme se zasadili o vybudování nové linky 
pro odstraňování manganu z pitné vody a zajistili 
jsme dodávku a zprovoznění zařízení pro odstraňová-
ní dusičnanů z pitné vody dodávané v osadě Kosobu-
dy. 
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Poruchy a havárie na vodovodní síti

Výskyt poruch a havárií na provozované vodovodní síti se oproti roku 2013 výrazně 
nezměnil. Pracovníci společnosti v roce 2014 odstranili celkem 309 poruch a havárií 
na vodovodní síti. Z celkového počtu bylo 197 poruch a havárií na hlavních řadech. 
Zbylých 75 poruch a havárií bylo detekováno a odstraněno na přípojkách. 

Dlouhodobě nejčastějšími příčinami vzniku poruch nebo havárií na vodovodních 
sítích, ale i vodovodních přípojkách jsou zejména koroze potrubí, dynamické namá-
hání a nekvalitní materiál používaný v minulosti. Vzhledem k těmto příčinám patří 
mezi hlavní způsoby omezování počtu poruch a havárií především postupná výmě-
na původních nevhodných materiálů za odolnější. Delší životnost nejen nových, ale 
především starších materiálů zajišťuje také optimalizace tlakových poměrů 
v distribuční síti.

Odvádění a čištění odpadních vod 

Z hlediska ochrany životního prostředí zaujímá 1. SčV, a.s., ve Středočeském kraji zásad-
ní roli, neboť službu odvádění a čištění odpadních vod zajišťuje pro 81 546 obyvatel. 
Společnost provozuje 33 komunálních čistíren odpadních vod, které v roce 2014 vyčis-
tily celkem 8 748 tis. m3 odpadní vody. Pokles objemu vyčištěné odpadní vody v tomto 
roce je oproti roku 2013 zapříčiněn menší vydatností srážek než v roce 2013, kdy byly, 
mimo jiné, koncem května a v červnu zaznamenány extrémní srážkové úhrny, které 
způsobily také rozsáhlé povodně. Pro dalších 25 čistíren společnost zajišťuje provozně-
technické činnosti v rámci uzavřené servisní smlouvy. V průběhu roku 2014 začala spo-
lečnost 1. SčV, a.s., zajišťovat provozně-technické činnosti u dalších tří obecních čistíren 
odpadních vod (Buková u Příbramě, Obory, Třebovle).

K přivádění odpadní vody na provozované čistírny slouží stoková síť v celkové délce 
567 km, na kterou je napojeno 18 580 přípojek jednotlivých nemovitostí. 

Počet obyvatel napojených na kanalizaci 81 546

Délka kanalizační sítě v km 567

Počet kanalizačních přípojek 18 580

Počet čerpacích stanic 63

Počet čistíren odpadních vod 33

Množství vyčištěné odpadní vody v tis. m3 8 748

Množství vyčištěné vody

Poruchy a havárie na vodovodní síti
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Dodržování kvalitativních limitů na odtoku z čistíren 
odpadních vod je prvořadým cílem všech pracovníků, kteří 
se na procesu odvádění a čištění odpadních vod podílejí. 
Kvalita odpadních vod je v souladu se zákonnými požadav-
ky pravidelně sledována vlastní akreditovanou laboratoří. 
Výsledky každé analýzy pečlivě vyhodnocujeme a využívá-
me při řízení ČOV. Díky tomu se ve společnosti 
1. SčV, a.s., daří plnit požadované limity a často dosahovat 
i vyšší kvality vypouštěných odpadních vod. 

Dobré výsledky v oblasti kvality vypouštěné odpadní vody 
nám umožňují pracovat i na dalších aspektech provozu čis-
tíren odpadních vod. Zásadní roli hraje kontinuální sledo-
vání spotřeby elektrické energie, která je měsíčně vyhod-
nocována. V případě překročení plánovaných hodnot jsou 
analyzovány příčiny a následně jsou stanovena nápravná 
opatření. Kontinuálně ale vyhodnocujeme také další fak-
tory s dopadem na životní prostředí jako je produkce kalu 
nebo spotřeba chemikálií. Vždy se pak snažíme o efektivní 
provoz ČOV s minimalizací negativních vlivů 
na životní prostředí.

Kvalita vypouštěných odpadních vod 

Poruchy a havárie na kanalizační síti

V roce 2014 došlo, oproti roku předešlému, k poklesu výskytu počtu poruch 
a havárií na kanalizační síti. Příznivě se tak projevuje zvýšená kontrola 
a údržba kanalizační sítě.  V průběhu roku bylo strojně vyčištěno  
cca 112 km potrubí a prohlédnuto téměř 28 km kanalizace.

Na provozované kanalizační síti došlo k 86 poruchám nebo haváriím, což je 
o 26 méně, než v roce předchozím. Z tohoto celkového počtu bylo 
41 poruch na kanalizačních řadech a 45 na kanalizačních přípojkách. Všech-
ny vzniklé havárie a poruchy se podařilo odstranit.

Poruchy a havárie na kanalizační síti
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Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

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

Laboratoř OV 2 277 11 200 2 320 12 160 2 322 12 480

Laboratoř PIV 2 163 28 500 2 686 31 340 2 573 31 220

Laboratoř 1. SčV, a.s. 4 440 39 700 5 006 43 500 4 895 43 700
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Laboratoř  

Po úpravách prostor, které předcházely v minulém roce, zahájila 
laboratoř rok 2014 vybavením mikrobiologické laboratoře moder-
ním laboratorním nábytkem. Nové uspořádání laboratoře 
a rozšíření pracovních ploch umožnilo zpracování vyššího počtu 
vzorků určených k mikrobiologickému rozboru spolu se splněním 
požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 na prostory a prostředí.

V rámci externí kontroly kvality se laboratoř zapojila do systému 
Zkoušení způsobilosti laboratoří a zúčastnila se všech programů 
zkoušení způsobilosti (PT), na které je akreditována.

V dubnu proběhl pravidelný dozorový audit a mimořádný dozoro-
vý audit posuzovatelů ČIA o.p.s. Praha, během kterého byly posou-
zeny dvě nové metody zkoušení vzorků vod ke koupání: Stanovení 
ozonu a Stanovení bakterií r. Legionella sp. Na základě výsledku 
bylo Laboratoři 1. SčV, a.s., vydáno nové Osvědčení o akreditaci 
s přílohou rozšířenou o posouzené metody.

V průběhu roku laboratoř oslovila další subjekty, které se zabývají stavební činností zdrojů vody nebo 
provozováním veřejných vodovodů. Byla jim zaslána nabídka na laboratorní práce, které v průběhu roku 
využily některé obce, soukromé firmy a zemědělské farmy. Pomoc při kontrole kvality pitné vody nabídla 
laboratoř obci Kamýk nad Vltavou a Zduchovice, kterým přívalové deště zaplavily zdroje pitné vody v létě 
2014.

V roce 2014 analyzovala Laboratoř 1. SčV, a. s., Příbram celkem 4 895 vzorků a stanovila přibližně 
43 700 ukazatelů. Laboratoř pitných vod provedla rozbor 2 573 vzorků, tj. 31 220 analýz. Z tohoto počtu 
bylo 1 197 vzorků analyzováno pro externí zákazníky. Laboratoř odpadních vod provedla rozbor celkem 
2 322 vzorků, tj. 12 480 analýz. Z tohoto počtu bylo analyzováno 1 105 vzorků pro externí zákazníky.
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Externí služby

Prodej a instalace úpraven vod a domovních fi ltrů 

V rámci projektu zajišťování komplexních služeb v oblasti vodního hospodář-
ství rozšířila společnost 1. SčV, a.s., portfolio činností o dodávku zařízení 
pro úpravu vod. Oblast zahrnuje jak komunální úpravny, tak i dodávku domov-
ních filtrů pro jednotlivé domácnosti, či objekty.  Realizaci zakázek zajišťujeme 
ve spolupráci se společností CULLIGAN Czech s.r.o., která je dodavatelem znač-
kových technologických zařízení. V roce 2014 realizovala naše společnost 
v této oblasti 3 zakázky a to instalaci změkčovacího filtru pro rodinný dům 
v Pacově, instalaci komplexní úpravny vody (mechanická, filtrace, odstranění 
dusičnanů, odstranění arsenu, odstranění pesticidních látek, desinfekce) 
pro víceúčelový obecní objekt v Petrovicích a instalaci filtru pro odstraňování 
dusičnanů v úpravně vody pro osadu Kosobudy. 

Odborné posudky ke kvalitě pitné vody, návrh 
řešení

Společnost 1. SčV, a.s., je partnerem rovněž obyvatelům, kteří 
nejsou napojeni na veřejné vodovody, nemohou tak odebírat 
kvalitní pitnou vodu z veřejné vodovodní sítě a jsou tedy od-
kázáni na vlastní, mnohdy méně kvalitní, vodní zdroje. Pokud 
si tito zákazníci nechají u naší laboratoře provést akreditova-
nou kontrolu kvality vody ve své studni, zpracujeme k výsled-
kům odborný posudek spolu s návrhem technického řešení 
zajištění vyhovující kvality vody. Toto řešení jsme připraveni 
v případě zájmu dodat na klíč. Vypracovali jsme celkem 
20 odborných posudků k rozborům z individuálních studní. 
Odborné poradenství a pomoc nabízíme také právnickým 
subjektům a obcím. V roce 2014 jsme poskytovali odborné 
poradenství obci Všeradice při přípravě projektu úpravny vody 
a obci Bratkovice při řešení problematiky stavu jejich vodních 
zdrojů.

Budování studní a vrtů

Aby byla společnost 1. SčV, a.s., schopna uspokojit i případné zájemce o vybudování 
vlastních vodních zdrojů (studní či vrtů) rozšířila vnitřní předpisy a procesy i o tento typ 
služeb. V  souvislosti s tím byl vypracován přehled případných smluvních partnerů, 
s jejichž pomocí budou služby realizovány. 
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Prodej domovních ČOV

1. SčV, a.s., uzavřela smlouvu se společností ENVI-PUR, s.r.o. a stala 
se tak autorizovaným prodejcem domovních ČOV tohoto výrobce. 
K tomuto kroku nás dovedly především zkušenosti z poradenství 
u domovních ČOV a to na základě zjištění,  že řada výrobců dodává 
občanům nekvalitní výrobky s často značně zavádějícími informa-
cemi. Domovní ČOV zajišťujeme tzv. na klíč dle potřeb zájemce. 
Zajistíme zpracování projektové dokumentace, hydrogeologický 
posudek, montáž a oživení ČOV a samozřejmě také následnou 
kontrolu včetně vzorkování. V roce 2014 proběhla příprava dvou 
pilotních projektů domovních ČOV s předpokládanou realizací 
v roce 2015.

Poradenská činnost v oblasti odpadních vod

Již zavedené servisní a poradenské služby pro obce se daří rozšířit i na služby pro 
fyzické osoby a společnosti. 1. SčV, a.s., se tak stala spolehlivým partnerem v sou-
vislosti s řešením provozu domovních ČOV, kde se nám podařilo několik těchto ČOV 
uvést do provozu s plněním veškerých platných limitů. Jako příklad může sloužit ČOV 
u domova seniorů v Pečicích, kde bylo třeba realizovat vyčištění a nové zaočkování 
technologie a kde byly navrženy rovněž úpravy ČOV, po kterých došlo k zásadnímu 
zlepšení provozu. Úspěšnou službou se stalo také poradenství při rekonstrukcích 
ČOV, v rámci čehož naše společnost zajišťovala několik posudků na projekty, kdy na-
vrhované změny mohou významně zlepšit a zlevnit provoz ČOV v budoucnu. Zajíma-
vým příkladem netypické služby je poradenství při havarijních situacích na rybnících 
s úhynem ryb, při kterém provádíme přímo na místě základní měření, zajišťujeme 
odběry vzorků a pomoc s řešením situace. 

Bazénové vody

Zcela novou oblastí, jíž se společnost v rámci poskyto-
vání komplexních služeb zabývá, je kontrola kvality a 
úprava bazénové vody. V roce 2014 společnost zajišťo-
vala kontrolu bazénové vody pro Hotel Orlík 
a také pro Wellnes OD Dvořáček v Příbrami. V těchto 
zařízeních jsme získávali cenné praktické zkušenosti, 
pomohli jsme zde vyřešit potíže s kvalitou koupa-
cích vod a zlepšili jsme technologické postupy jejich 
úpravy. Pro potřeby poskytování komplexních služeb 
v této oblasti jsme rozšířili i činnost laboratoře.
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INOVACE

Provozní oblast Příbram

Ve městě Příbram proběhla rozsáhlá obnova vodovodní sítě v souvislosti 
s rekonstrukcí ulic 28. října, Školní a Riegrova. V rámci obnovy došlo k výměně 
úsekových šoupat, hydrantů, dešťových vpustí v některých případech proběhla 
kompletní výměna vodovodního potrubí, dešťové a splaškové kanalizace včetně 
domovních přípojek. Při výstavbě sběrného dvora V Lukách a rekonstrukci mostu 
Litavka  byly provedeny přeložky vodovodních řadů a výměny armatur v ulicích 
Evropská, Jinecká a Ke Stadionu.

V obci Modřovice byla, z důvodu havarijního stavu,  provedena výměna části 
vodovodního řadu včetně úsekových šoupat. Další etapa výměny azbestocemen-
tového vodovodního potrubí pokračovala v obci Tisová a Vysoká Pec. Prodloužení 
vodovodního řadu se dočkali obyvatelé obce Konětopy. Na konci roku proběhla 
kompletní rekonstrukce vodovodního přivaděče z vodojemu Orlov, který zásobu-

je obyvatele obce Podlesí. Vyměněny byly téměř 2 km vodovodního potrubí. 

V oblasti pitných vod pokračovaly na provozní oblasti Příbram přípravné práce pro provedení celkové rekonstrukce a moderni-
zace ÚV Hvězdička. Významnou událostí roku 2014 bylo zahájení rekonstrukce ČOV Mníšek pod Brdy, která již byla na hranici 
své kapacity. Provedení rekonstrukce umožní obnovit napojování obyvatel města Mníšek pod Brdy na stokovou síť a přispěje 
tak ke zlepšení životního prostředí. V oblasti menších ČOV se podařilo úspěšně zvládnout výměnu aeračních elementů na 
ČOV Nečín, které byly již za hranicí životnosti. V obci Milín došlo k zahájení prací souvisejích s výstavbou kalové koncovky ČOV.

Provozní oblast Český Brod

V Českém Brodě vodohospodáři zrekonstruovali vodovodní řad v ulici Žitomírská, kde 
zároveň provedli  propojení (zokruhování) tohoto řadu s vodovodním řadem v ulici 
Želivského. Zároveň opravili kanalizační potrubí, to vše v rámci obnovy  komunikací.
V obci Přehvozdí proběhla výstavba nového vodovodního přivaděče z Kostelce nad 
Černými lesy, která byla zrealizovaná včetně dochlorovací stanice. Tato investice obce 
Přehvozdí zajistila dostatečné dodávky kvalitní  pitné vody obyvatelům  a nahradila 
tak již nevyhovující úpravnu vody. 

1. SčV, a.s., získala pod servisní dozor první čistírnu se separací kalu pomocí membrá-
nových modulů. ČOV Třebovle byla uvedena do zkušebního provozu v listopadu 2014 
a 1. SčV, a.s., dozoruje jeho průběh. Dle prozatímních výsledků ČOV bez problému 
plní předepsané limity. 

Na ČOV Sedlčany byla provedena výměna již zastaralého 
a nedostatečně funkčního řídícího systému. Nově instalo-
vaný systém je napojen na centrální dispečink 1. SčV, a.s., 
a dokáže okamžitě reagovat na zjištěné problémy v době, 
kdy je ČOV bez obsluhy.  V obci Petrovice byla rozšířena 
stávající vodovodní  a kanalizační síť o nově  vybudovaný 
vodovodní a kanalizační řad pro lokalitu u školy.

Mezi zajímavé provozní inovace patří dávkování přípravku 
společnosti VTA na ČOV Křečovice Tato ČOV je specifická 
tím, že není napojena na stokovou síť a bez dávkování spe-
ciálního koagulantu a flokulantu zde nebylo možno udržet 
dostatečnou kvalitu vyčištěné odpadní vody. 

Provozní oblast Sedlčany
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Provozní oblast Říčany a Jesenice

Po téměř dvou letech skončila výstavba nového  vodojemu 
v Olivově ulici v Říčanech, který se stal akumulační provozní záso-
bárnou pitné vody pro město s dostatečnou kapacitou i pro případ 
odstávky na hlavním přivaděči z přehrady Želivka. V souběhu 
s touto stavbou došlo k posílení a rekonstrukci automatické tlako-
vé stanice a propojovacích potrubí pro horní tlakové pásmo. 

Z důvodu stáří  a špatného technického stavu byla v ulicích K Pod-
jezdu a Bezručova provedena výměna vodovodního potrubí včetně 
armatur, a v ulicích Štefánikova a Rýdlova proběhla rekonstrukce 
vodovodního řadu DN 250 včetně všech armatur a přípojek.
Na ČOV Říčany vodohospodáři vyměnili dosluhující míchadlo 
přebytečného kalu. 

Společnost 1. SčV, a.s., intenzivně spolupracovala na přípravě 
a rekonstrukcích některých klíčových čistíren odpadních vod. Mezi 
nejvýznamnější v této oblasti patří probíhající rekonstrukce ČOV 
Dolní Břežany, která byla rozšířena na kapacitu 5 000 EO. Celá ČOV 
bude nově řízena autonomním řídícím systémem. Do zkušebního 
provozu bude uvedena počátkem roku 2015.

Také na ČOV Hodkovice došlo ke změně koncepce a ČOV byla rozšířena na kapacitu 2000 EO. ČOV byla 
dovybavena řídícím systémem s regulací obsahu kyslíku přes kyslíkové sondy, řízením odtahu vratného 
a přebytečného kalu. První etapa bude uvedena do zkušebního provozu také počátkem roku 2015. 
V druhé etapě bude osazena i kalová koncovka.

Obě rekonstruované ČOV umožňují dosáhnout lepší kvality vyčištěné odpadní vody a zvyšují své kapa-
citní možnosti.
 

Certifi kace ISO 

Po dozorových auditech v letech 2012 a 2013 absolvovala 
společnost 1. SčV, a.s., v roce 2014 recertifikační audit všech tří 
implementovaných systémů integrovaného systému řízení - 
managementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Výsledek tohoto rozsáhlého a 
komplexního auditu byl obdobně jako u jemu předcházejících 
dozorových auditů vynikající. Tým auditorů nalezl jediný nedo-
statek, který byl spíše administrativní povahy. 
Tento výsledek potvrzuje, že systém integrovaného řízení před-
stavuje ve společnosti plně funkční nástroj pro zajištění plnění 
všech požadavků na jakost, životní prostředí a bezpečnost 
práce a ochranu zdraví při práci.



Zvyšování hodnot 
Program zvyšování hodnoty se za dobu sedmi let jeho aktivního využívání stal organickou součástí ří-
dících mechanismů společnosti. Tento systém založený na stanovení klíčových hodnotících ukazatelů 

a jejich vyhodnocování prováděném na pravidelných měsíčních poradách byl i v roce 2014 
nesporným přínosem pro naplňování stanovených cílů společnosti v oblasti ekonomické, 
provozní i technické. Díky svojí vazbě na integrovaný systém řízení a odměňování zaměst-
nanců společnosti rovněž významně přispěl k rozvoji, motivaci a zvyšující se efektivitě 
nejen společnosti jako celku, ale i jejích jednotlivých pracovníků. 

Oblast informačních technologií

V roce 2014 byl kladen zásadní důraz na bezpečnost dat. V rámci rozpracovaných úkolů do-
šlo ke sjednocení datové sítě s cílem zjednodušení a zpřehlednění systému řízení uživatel-
ských účtů. Na poli hardware vybavení došlo ke generační výměně serverového prostředí. 
Stávající systémy již plně fungují na bázi virtuálního prostředí. Dalším krokem v roce 2014 
bylo začlenění a obnova softwaru operačního systému stanic Windows 8.1 a kancelářského 
balíku Office 2013. S přesahem do roku 2015 byla zahájena rekonstrukce optických kabelo-
vých tras.
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Odpadové hospodářství  
V roce 2014 vyprodukovala 1. SčV, a.s., celkem  cca 13 000 t odpadů, což je množ-
ství asi o 3 000 t vyšší než v minulém období. Za tímto nárůstem stojí především 
výrazně vyšší produkce čistírenských kalů, které představují 92 % všech produ-
kovaných odpadů. Na nárůstu produkce kalů v tomto roce se podílelo především 
vyšší zatížení některých ČOV a také vyšší množství zpracovávaných dovážených 
odpadních vod. Čistírny odpadních vod produkují také shrabky a písky, které tvoří 
dalších 6 % produkovaných odpadů. 

Z ostatních činností naší společnosti jako jsou opravy, údržba, administrativa 
vzniká pouze minimální množství odpadů. Podíl nebezpečných odpadů je v naší 
společnosti dlouhodobě minimální a likvidují se pouze odpady z laboratoře, obaly 
od chemických látek a přípravků nebo nepoužitelné oleje apod. 
Velkou roli v hospodárném nakládání s přírodními zdroji hraje také třídění 
a recyklace odpadů. V roce 2014 se nám podařilo navýšit množství vytříděných 
separovaných složek (papír, plasty, sklo) na 4,4 t a to především díky již téměř 
výhradnímu využívání nádob na tříděný odpad. Zde je třeba ocenit odpovědný 
přístup všech zaměstnanců společnosti ke třídění odpadů. 

Společnost klade maximální důraz na správné a transparentní nakládání s odpa-
dy. Se všemi dodavateli služby likvidace odpadů jsou proto uzavřeny smlouvy, kte-
ré garantují zákonné nakládání s odpady i po jejich převzetí oprávněnou osobou. 
U několika ČOV se podařilo změnit dodavatele služby likvidace kalů a tyto kaly 
jsou nyní za přísné kontroly v souladu s platnou legislativou aplikovány na ze-

mědělské pozemky. Dochází tím nejen k úspoře fosilních paliv zkrácením přepravních vzdáleností, ale 
také k pozitivnímu ovlivnění kvality půdy, která je v dnešní době ohrožována řadou faktorů. Společnost 
1. SčV, a.s., však není pouze producentem odpadů, ale provozuje také zařízení na jejich zpracování. 
Na ČOV Příbram probíhá ekologická likvidace kalů z čištění průmyslových odpadních vod a také jedlých 
tuků a olejů z jejich lapačů v restauračních provozech. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 » 1. SčV, a.s.

22

Zákaznický útvar 1. SčV, a.s., zabezpečuje služby spojené 
s dodávkou vody a odkanalizováním pro 25 595 odběrných 
míst. Zákazníci nás mohou navštívit osobně na kontaktních 
místech v Jesenici, Říčanech, Českém Brodě, Mníšku 
pod Brdy, Sedlčanech a v zákaznickém centru v Příbrami.

Počet osobních návštěv sice oproti minulému roku mírně 
klesl, ale v souvislosti se změnou legislativy očekáváme 
v dalším období nárůst klientů. Od ledna 2014 vstoupil 
v platnost nový občanský zákoník a novela zákona o vodo-
vodech a kanalizacích a změny v těchto zákonech vyžadují 

provedení změn v odběratelských smlouvách. Všechny 
odběratelské smlouvy musí být uvedeny do souladu se 
zákonem do 1. 1. 2024. 

V roce 2014 se podařilo dokončit převedení pololetních 
odečtových cyklů na roční odečty. Na provedené změny 
cyklu jsme nezaznamenali žádné negativní ohlasy ze strany 
zákazníků, předepsané zálohy respektují. V souvislosti 
s úhradou záloh došlo k navýšení bezhotovostních pla-
teb, největší počet úhrad bylo v tomto roce uskutečněno 
formou bankovního převodu, který činil 50 % z celkového 
objemu. Další oblíbenou službou je platba prostřednictvím 
SIPO se 44 %. Zbytek úhrad byl proveden hotovostně přes 
terminály Sazky a složenky České pošty. 

Skutečnost, že zákazníci vítají implementaci moderních 
služeb, je vidět na aktivním využití nabízených produktů.  

Zasílání faktur emailem má nastaveno na svých zákaznic-
kých účtech 5 406 zákazníků. V roce 2014 bylo emailem 
odesláno 6 805 faktur, což představuje 17 % z celkového 
počtu odeslaných faktur. K 31. 12. 2014 si zákazníci založili 
již 2 796 internetových zákaznických účtů. 

Majitelé telefonů se systémy iOS nebo Android OS mohou 
využívat aplikace Moje voda a Moje Voda Plus. Díky aplikaci 
Moje voda Plus má zákazník nepřetržitý a zabezpečený 
přístup ke svému elektronickému zákaznickému účtu. 
Aplikace Moje Voda je určena nejen zákazníkům, ale všem 
spotřebitelům a poskytuje přehled odstávek vody a aktuál-
ních havárií zobrazených v mapách.

Každoročně přibývá počet zákazníků, kteří požádají o 
registraci v systému SMS INFO. V případě havárie rozesílá 
dispečink společnosti na telefonní čísla zákazníků zaregis-

trovaných k této službě sms zprávy zdarma. Služba SMS 
INFO doručí nejrychlejší informace přímo do mobilu. 
K 31. 12. 2014 bylo k této službě zaregistrováno 3 085 zá-
kazníků naší společnosti. Na zaregistrovaná telefonní čísla 
bylo v roce 2014 odesláno 3 706 sms. 

Webové stránky společnosti byly koncem roku upraveny, 
aby se přehledně zobrazovaly nejen v počítači, ale i v table-
tech a v mobilních telefonech.

Přes webové stránky má zákazník možnost zarezervovat 
svůj čas pro vyřízení záležitostí na zákaznickém centru 
i mimo úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek. Po potvrzení této 
rezervace ze strany společnosti má zákazník zaručeno, že 
v uvedeném čase bude obsloužen. V roce 2014 využilo 
rezervační systém 38 klientů.

Nadále zůstává oblíbeným komunikačním zdrojem kontakt-
ní centrum pro telefonické dotazy, které je k dispozici 24 ho-
din denně 7 dní v týdnu. Na kontaktní centrum se obrátilo se 

Zákaznická centra

Moderní zákaznické služby

ZÁKAZNÍCI



23

Společnost provádí každoročně průzkum spokojennosti 
zákazníků, jehož cílem je zjištění informací týkajících se 
spokojenosti zákazníků s úrovní našich služeb, s kvalitou 
dodávané vody a mírou jejího užívání, s poskytovanými 
informacemi nebo přístupem zaměstnanců. Průzkum pro-
vedla společnost již podesáté.

Cílovou skupinou byli individuální zákazníci a majitelé 
rodinných domků, správci bytových domů, bytová družstva 
a firmy. Na 96 % dotázaných projevilo vysokou celkovou 
spokojenost s úrovní služeb, hodnocení je tak srovnatelné 
s výsledky minulého roku. S kvalitou pitné vody je spokoje-
no 94 % zákazníků, tam představuje nárůst o 3 %. S ply-
nulostí dodávek vody je spokojeno 98 %. Na vysoké úrovni 
je podle klientů chování zaměstnanců. Oproti minulému 
roku společnost eviduje nárůst spokojenosti s množstvím 

i kvalitou poskytovaných informací. Naopak společnost 
zaznamenala nízkou znalost názvu dodavatele vodohospo-
dářských služeb v provozovaném regionu.

Desetiminutový dotazník se týkal také využívání vody 
z vodovodu k pití. Tu podle průzkumu pije 84 % zákazníků 
1. SčV, a.s.  

Závěry průzkumu společnost  zohledňuje při dalším 
směřování jak zákaznické komunikace a dalším zlepšování 
poskytovaných služeb, tak především na rozšíření povědo-
mí regionální značky  společnosti.

Průzkum společnost realizuje ve spolupráci s nezávislou ex-
terní agenturou IBRS - International Business and Research 
Services s.r.o. 

Průzkum spokojenosti

svými požadavky celkem 6 941 zákazníků, přehled nejčastěj-
ších dotazů a počet hovorů je uveden v následující tabulce:

Zvýšený počet hovorů byl zaznamenán v oblasti pohle-
dávek a to zejména z důvodu zavedení nového způsobu 
vymáhání pohledávek prostřednictvím firmy Tarakan. K to-
muto kroku přistoupila naše společnost kvůli snaze omezit 
navyšování nákladů, které společnost vynakládá v důsledku 
neuhrazených plateb za vodné a stočné.

Náklady jsou nově vyúčtovány přímo dlužníkovi formou 
paušálního poplatku. S ohledem na skutečnost, že dlužná 
částka není řádně v den splatnosti uhrazena, je pohledáv-
ka předána k vymáhání společnosti Tarakan a.s., a to na 
základě uzavřené mandátní smlouvy. Věřitel dlužníka se tak 
nemění, společnost 1. SčV, a.s., využívá na základě smluvní-
ho ujednání pro tuto činnost externí odbornou společnost. 
Pohledávka je v tomto případě navýšena o legitimní ná-
klady spojené s jejím vymáháním. Tím dochází k přenesení 
nákladů na vymáhání pohledávek pouze na ty odběratele, 
kteří nedodrželi předepsanou dobu splatnosti.

Nadále úspěšně pokračoval i projekt regionalizace, který 
byl ve skupině Veolia Voda zahájen v lednu 2012 s cílem 
obsloužit zákazníky společností Pražské vodovody a kana-
lizace, a.s., Středočeské vodárny, a.s., 1. SčV, a.s., na kte-
rémkoli kontaktním místě uvedených společností. Nejvíce 
navštěvované  je v souvislosti s tímto projektem Zákaznické 
centrum Dykova v Praze.

01. Všeobecné informace 751

02. Dodávka vody 1 216

03. Odvádění odpadních vod 136

04. Pohledávky 634

05. Odečty 237

06. Přípojky 166

07. Měřidla 226

08. Faktura 2 336

09. Smlouvy 814

10. Náhrada škody, sleva 16

11. Služby, ostatní dotazy 409
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ODPOVĚDNOST

Lidské zdroje

Společnost 1. SčV, a.s., potvrdila ekonomickou stabilitu a jistotu stálého místa 
a mzdy pro své zaměstnance. Od  nich pak očekává kvalitní pracovní výkony, 
zodpovědnost a loajalitu. Jsou to právě lidské zdroje, loajální, motivovaní 
a vzdělaní zaměstnanci, kteří pomáhají rozvíjet společnost a zlepšovat její dob-
ré jméno. Etika, dodržování norem ISO, bezpečnost práce, společenská odpověd-
nost a rozvoj životního prostředí jsou hodnoty, na kterých společnost staví své 
odpovědné podnikání.
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Struktura zaměstnanosti

K 31. 12. 2014 ve společnosti pracovalo 201 zaměstnanců, z toho 126 mužů (63 %) a 75 žen (37 %). 
Společnost evidovala 8 zaměstnanců se zdravotním postižením (4 %).

V průběhu  roku odešlo 16 zaměstnanců a nově jich nastoupilo 19. Počet zaměstnanců se nepa-
trně navýšil z důvodu rozšíření útvaru zpracovávajícího výběrová řízení a projekty  stavomontážní 
činnosti. 

Počet zaměstnanců v posledních pěti letech, věková struktura zaměstnanců a struktura zaměstna-
nosti dle délky pracovního poměru jsou znázorněny v následujících grafech.

Délka zaměstnání ve společnosti
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Sociální oblast

Díky výborné spolupráci s odborovou organizací byla kolektivní smlouva na rok 2014  podepsána 
v termínu do konce roku  včetně dodatků, ve kterých je řešen mzdový systém, systém penzijního 
připojištění a čerpání sociálních nákladů.

K motivaci zaměstnanců slouží  kontrolingové nástroje a řada zaměstnaneckých benefitů ze soci-
álních nákladů. Mezi nejdůležitější patří příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo 
životní pojištění, na které bylo v roce 2014 vyplaceno téměř 1 800 tis. Kč a poskytování stravenek, 
kde náklady  činily 2 555 tis. Kč. Dalším významným  benefitem je možnost využívat tzv. zaměst-
nanecké telefony pro sebe i rodinné příslušníky. Poskytováním příspěvku na cvičení, masáže 
a další sportovní činnosti se snaží společnost podporovat péči zaměstnanců o své zdraví. K tomu 
přispívá ještě možnost očkování zaměstnanců proti chřipce a klíšťové encefalitidě hrazené také 
ze sociálních nákladů. Nezapomínáme ani na děti zaměstnanců a poskytujeme příspěvek na dět-
skou rekreaci a každý rok ve spolupráci s odborovou organizací pořádáme celodenní výlet ke Dni 
dětí. V roce 2014 byla částka vynaložených  prostředků  v sociální oblasti celkem 805 tis. Kč 

Velmi zajímavá je pro zaměstnance také možnost využití bezúročných návratných půjček na 
bytové účely nebo nákup vybavení domácnosti, které jsou poskytovány ze zůstatku sociálního 
fondu.
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Struktura zaměstnanců dle věku
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BOZP

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců zůstává stále jedním z nejdůležitějších úkolů  
v oblasti lidských zdrojů. Systematický přístup ke vzdělání přináší řadu výhod, zvyšuje 
motivaci a stabilitu zaměstnanců. V roce 2014 vynaložila společnost na školení částku 
786 tisíc korun, z toho 21 % činily náklady na školení povinná ze zákona, 77 % na ško-
lení k prohloubení kvalifikace, dlouhodobější kurzy a ostatní vzdělávací aktivity a 2 %  
jazykové vzdělávání. 

Hlavním organizátorem vzdělávacích aktivit byl i v roce 2014 na základě partnerské 
smlouvy Institut environmentálních služeb, a.s. (IES) a pro školení povinná ze zákona je 
to firma Seva Controls s.r.o. 

Společnost 1. SčV, a.s., 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 za-
městnanců dle kolektivní smlouvy a to zejména v rizikových 
oblastech. Nemocnost ve společnosti je dlouhodobě na nízké 
úrovni, v roce 2014 to bylo 1,7 % z fondu pracovní doby.

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 od-
borná školení (profesionální řidiči, elektro, obsluha kotelen, 
chlorovacích zařízení, tlakových nádob apod). 

Během roku probíhají kontroly dodržování bezpečnosti práce 
příslušnými vedoucími zaměstnanci a vedením společnosti 
v souladu s vnitřní legislativou. Jednou ročně probíhá prověr-
ka dodržování BOZP téměř na všech objektech a pracovištích 
společnosti, kterou provádí předseda odborové organizace 
za účasti bezpečnostního technika firmy Seva Controls s.r.o., 
vykonávající pro naši společnost všechny povinné činnosti 
v oblasti BOZP a PO. Po této prověrce jsou vyhodnoceny 
závady a neshody, jejichž odstranění je dále kontrolováno. 
Zaznamenáváme i skoronehody, které jsou vyhodnocovány 
a jejich příčiny odstraněny.

Vysokou zodpovědnost zaměstnavatele i zaměstnanců 
dokazuje fakt, že společnost za rok 2014 neeviduje žádný 
pracovní úraz.
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Interní komunikace

Prostřednictvím interní komunikace se společnost snaží získat 
podporu zaměstnanců pro dosažení společných cílů. Zajišťuje 
informovanost a propojenost mezi vedením společnosti a za-
městnanci. Nejdůležitějším a nejrychlejším nástrojem komu-
nikace ve společnosti je intranet, který i v roce 2014 přinášel 
zaměstnancům novinky ze všech oblastí. Jsou zde k dispozici 
také důležitá provozní data a zásadní dokumenty. 

Zaměstnance, kteří nemají přístup k PC informují  jejich nadří-
zení na pracovních poradách. Odborová organizace každoročně 
pořádá výroční konferenci, které se mohou zúčastnit všichni 
zaměstnanci společnosti. Zde  je generální ředitel společnosti 
seznámí s hospodářským výsledkem za uplynulý rok a představí 
cíle roku nadcházejícího a zodpoví případné dotazy.

Informace a zajímavosti z celé skupiny Veolia Voda přináší 
zaměstnancům časopis Voda je život, kam pravidelně naše 

společnost přispívá s aktuálními událostmi. 
V posledním čtvrtletí roku společnost vydala 
interní elektronický časopis pro zaměstnance, 
který vystihuje podrobnější dění ve společnos-
ti. Jeho vydávání je plánováno minimálně 4x 
do roka.  
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Osvětové a vzdělávací programy

pro děti

Podchytit environmentální přístup k životu a podpořit 
toto myšlení již u mladé generace se snažíme pořá-
dáním vzdělávacích akcí. Nejčastější jsou exkurze na 
úpravnách pitných vod a čistírnách vod odpadních, 
které navštěvují studenti v průběhu roku v rámci ce-
lého provozovaného regionu v Příbrami, Sedlčanech, 
Říčanech, Jesenici a v Českém Brodě. Veřejnosti jsou 
tyto objekty přístupné při příležitosti dne otevřených 
dveří v souvislosti s oslavami Světového dne vody. 
Zájemci mají možnost se seznámit s celým procesem 
úpravy pitné vody a procesem čištění vody odpadní.

Podpora kulturních akcí

1. SčV, a.s.,  podporuje společenský a sportovní život 
měst a obcí provozovaného regionu. V rámci svých 
možností se snaží pomáhat, kde je potřeba. Kromě 
již stávajích závazků, mezi které patří podpora Běhu 
města Příbrami, Koloběžkové Grand Prix v Říčanech, 
či kulturní akce Sukovy Sedlčany a rekonstrukce bitvy 
na Slivici, společnost pomáhá  i ostatním dobrovol-
ným organizacím. V letošním roce jsme finančně pod-
pořili akce dobrovolných hasičů či přispěli na konání 
sportovních her v rámci oslav Dětského dne v menších 
obcích. Kromě finanční podpory poskytuje společnost 
při akcích služby vodního baru, kde podává zdarma 
kohoutkovou vodu v rámci podpory využívání vody 
z vodovodu.  

Kohoutková? Stačí říct!

Již sedmým rokem pokračoval projekt na podporu 
podávání kohoutkové vody v restauracích. 

Restaurace, které se do projektu zapojí získají zdarma 
originální karafy, ve kterých vodu podávají. Zároveň 
jsou uvedeny na webu www.kohoutkova.cz, kde jsou 
dostupné veškeré informace k propagaci kohoutkové 
vody. V současné době evidujeme 25 restaurací 
v námi provozovaném regionu.
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MiNiGRANTY
I v letošním roce rozdělila společnost 1. SčV, a.s., prostřednic-
tvím Nadačního fondu Veolia přes 200 tis. korun na veřejně  
prospěšné projekty. Za sedm let trvání projektu MiNiGRANTů 
podpořila 1. SčV, a.s.,  prostřednictvím svých zaměstnanců 
30 projektů za téměř jeden milion korun. 

Letos se o minigranty v rámci 1. SčV, a.s., přihlásilo třináct žada-
telů, ze kterých bylo vybráno šest projektů a rozděleno 
226 tis. Kč. Patří k nim například podpora alternativní výuky, 
osvěta zaměřená na ochranu přírody, či pomoc handicapovaným 
lidem. Finanční podporu dostal například Dům pod hrází v Peči-
cích, kde získané peníze použijí na schodolez, který tak umožní 
uživatelům domova překonávat schody  a poskytne jim volný 
pohyb po domově. Další grant pomohl částečně zkvalitnit život 
i 16ti leté Veronice, která se narodila s Downovým syndromem.  

Firemní dobrovolnictví
V roce 2014 společnost uspořádala dva projekty v rámci firem-
ního dobrovolnictví.

Na jaře konali zaměstnanci 1. SčV, a.s. dobro v zařízení pro seni-
ory v Domově pod hrází, o.p.s. v Pečicích-Pečičkách, kde pomá-
hali jak s přestavbou požární nádrže v přírodní jezírko, tak 
s úklidem celého areálu.  V rámci sportovního odpoledne někte-
ří poskytovali asistenční služby méně pohyblivým seniorům. 

Na podzim dobrovolníci navštívili obecně prospěšnou společ-
nost MELA v Sedlčanech, jejímž posláním je nabízet podporu 
a pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením 
a s psychiatrickým onemocněním. Dobrovolníci vyklidili a vy-
malovali nové prostory pro využití chráněného bydlení 
a chráněných dílen. 

Voda pro Afriku
Společnost  se podílí také na projektu Voda pro Afriku, který 
pomáhá získat prodejem karaf finance na opravy studní 
a vrtů v Etiopii. Již pátým rokem organizovala 1. SčV, a.s., spolu 
s Nadačním fondem Veolia charitativní prodej karaf s africkým 
motivem. Stoprocentní výtěžek z prodeje křišťálových karaf 
páté edice činil v tomto roce 600 tis. Kč.

Za pět ročníků projektu Voda pro Afriku věnovali jeho organizá-
toři společnosti Člověk v tísni již více než 2,5 milionu korun. 

V roce 2014 společnosti skupiny Veolia Voda včetně 1. SčV, a.s., 
navíc poskytly ve prospěch sbírky Skutečná pomoc 160 tis. Kč 
jako dar za rozeslaná novoročních přání s motivem afrického 
projektu. 
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Zpráva o podnikatelské činnosti

Představenstvo 1. SčV, a.s., se na svých pravidelných zase-
dáních zabývalo hospodařením společnosti a podrobně 
hodnotilo výsledky činnosti na základě materiálů předkláda-
ných generálním a finančním ředitelem. Kompletní výsledky 
hodnoceného roku lze považovat za velmi dobré, jelikož jsou 
v souladu s nastaveným plánem roku 2014.

I přes pokles realizovaného objemu vodného a nižší dosa-
žené ceny u vodného i stočného nedošlo k zásadním změ-
nám na hospodářském výsledku, a to především z důvodu 
nárůstu realizovaného objemu stavomontážních prací. Nelze 
opomenout spolu s tím související snížení nákladů, kterými 
jsou minimalizace spotřeby zejména osobních nákladů, 
elektrické energie a služeb.

Ke splnění hospodářského výsledku přispěla i realizace, již 
v minulém roce zavedených, nových služeb, mezi které patří 
zejména prodej materiálu třetím osobám, laboratorní služby, 
realizace domácích ČOV, či služby kamerového vozu.  

I přesto, že společnost čelí četné konkurenci, podařilo se v 
koncesním řízení obhájit provozování vodohospodářského 
majetku v obci Dolní Břežany, která je jednou z klíčových 
lokalit. 

V oblasti zákaznických služeb vykazuje společnost výborné 
výsledky, které dokladují pravidelné průzkumy spokojenosti 
zákazníků.

Bezpečnost  a ochrana zdraví při práci je zajišťována, plněna 
a dodržována na všech úsecích na velmi dobré úrovni, což 
dokazuje nulový počet pracovních úrazů.

1. SčV, a.s.,  má zaveden integrovaný systém  řízení jakosti 
managementu a v roce 2014 proběhl recertifikační audit 
všech tří implementovaných systémů integrovaného systé-
mu řízení - managementu jakosti, životního prostředí 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tým auditorů v rám-
ci provádění auditu nalezl jediný nedostatek, který byl spíše 
administrativní povahy.

Hospodářská a finanční situace je stabilní a nevykazuje žád-
né okolnosti signalizující jakékoliv negativní projevy. Veškeré 
podrobnosti jsou obsaženy ve výroční zprávě a podrobné 
informace o hospodářském stavu společnosti jsou uvedeny 
v účetní závěrce.

Finanční část
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Předpokládaný vývoj společnosti

Zásadním cílem společnosti pro rok 2015 je zajištění dosaže-
ní plánovaného výsledku hospodaření. Toho lze dosáhnout 
především udržením stávajících klíčových smluv nebo jejich 
obnovou úspěšným zvládnutím koncesní soutěže a zvýše-
ním obratu z neregulovaného trhu. Významným úkolem je 
tudíž obhájení stávající smlouvy s městem Mníšek pod Brdy, 
kde je očekáváno vyhlášení výběrového řízení.

Za klíčovou strategii nutno považovat navýšení obratu 
v oblasti neregulovaného trhu, kam patří zejména outsou-
rcing městům a obcím formou servisních smluv, realizace 
stavebně montážních prací a poskytování dalších odborných 
vodohospodářských služeb, s cílem postupné náhrady ohro-
ženého obratu z municipálních služeb. 

Pro dosažení cílů této strategie je navíc nutno poměrně vý-
znamně změnit image společnosti, aby byla co nejširší veřej-
ností chápána jako profesionální řešitel jakýchkoli problémů 
s vodou a nejen jako provozovatel vodovodů a kanalizací.

Závažným rizikem pro nadcházející rok je další snížení obje-
mu spotřeby pitné vody především na straně průmyslových 
podniků. Jedinou možností jak eliminovat tyto případné 
propady bude opět zvýšením obratu a výsledku hospodaření 
z neregulovaného trhu, zejména ze stavebně montážních  
prací. 

Dalším z cílů je minimalizace počtu pracovních úrazů, kdy 
je velký důraz kladen na bezpodmínečné dodržování všech 
zásad bezpečnosti práce. 

Toho  všeho  nelze dosáhnout bez neustálého zkvalitňování 
a rozšiřování zákaznických služeb, které jsou důležitým ná-
strojem pro udržení pozice na trhu.
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KONTAKTY

Sídlo společnosti

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Tel.: 318 622 631

Fax: 318 633 070

Zákaznická linka: 840 111 322

E-mail: info@1scv.cz

Internet: www.1scv.cz

Výroční zpráva sestavena 20. 5. 2015.


