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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ JMÉNO:  Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

DATUM VZNIKU:  1. 10. 1993

VZNIK:  Akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace, je právním nástupcem 
 státního podniku Severočeské vodovody a kanalizace
 v rozsahu, který je dán privatizačním projektem. 

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  490 99 451

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  CZ 49099451

 Společnost vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu
 v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 465

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:  584 271 000 Kč

AKCIONÁŘI:  VEOLIA VODA S.A.   50,1 %

 Severočeská vodárenská společnost a. s.   49,1 %

 Ostatní: 0,8 % 

SÍDLO SPOLEČNOSTI: 415 50 Teplice, Přítkovská 1689 
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2012

Představenstvo

Ing. Rostislav Čáp předseda představenstva
Ing. Philippe Guitard místopředseda představenstva
Ing. Bronislav Špičák místopředseda představenstva 
Ing. Martin Bernard člen představenstva
Ing. Etienne Marie Patrice Petit člen představenstva
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA člen představenstva
Ing. Ivo Sušický, CSc. člen představenstva 

Dozorčí rada

Petr Polák  předseda dozorčí rady 
Ing. Milan Kuchař místopředseda dozorčí rady 
Ing. Jana Michalová členka dozorčí rady
Pavel Páša  člen dozorčí rady
Mgr. Jan Kubata člen dozorčí rady 
Ing. Jan Kerner člen dozorčí rady 

Výkonné vedení

Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA generální ředitel
Ing. Aleš Neruda finanční ředitel
Ing. Jaroslav Živec, MBA provozní ředitel
Ing. Milan Hruša technický ředitel
Mgr. Lenka Štíbrová, MBA personální ředitelka
Ing. Iveta Kardianová ředitelka komunikace a marketingu
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KLÍČOVÉ ÚDAJE

Obrat společnosti:   4   mld. Kč

Hospodářský výsledek: 416 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 1 728 

Výroba vody:   76 776 tis. m3

Ztráty vody:   19 958 tis. m3

Množství vyčištěné vody:  100 868 tis. m3

Počet havárií na vodovodních řadech:   4 965

Počet havárií na kanalizačních řadech:  1 798

Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou:  1 133 015

Délka vodovodních řadů:  9 392

Počet přípojek:  206 238

Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 925 482

Délka kanalizačních řadů:            4 162

Počet kanalizačních přípojek:  125 640

Počet provozovaných úpraven vod:          69

Počet provozovaných čistíren odpadních vod: 218
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážené dámy, vá-
žení pánové,

je mi ctí, že Vás 
mohu ve struč-

nosti seznámit se 
souhrnem událostí ka-

lendářního roku 2012 společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

První měsíce roku 2012 si vyžádaly vynaložení 
značných sil všech provozních pracovníků. Silné, 
dlouhotrvající mrazy ztrojnásobily počet havárií 
na vodovodních i kanalizačních řadech. Ve větši-
ně případů se podařilo opravit havárie v krátkém 
časovém intervalu a obnovit tak dodávku vody 
v tentýž den, kdy byla přerušena. Byl to vstříc-
ný krok k našim zákazníkům, neboť klimatické 
podmínky neumožňovaly poskytnout náhradní 
zásobování prostřednictvím cisteren. Naši kole-
gové z provozů pracovali dlouho do noci, či celou 
noc, stejně tak kolegové z dispečinku a kontakt-
ního centra, které v danou dobu zaznamenávalo 
vysoký nárůst počtu příchozích hovorů. 

Zatímco první pololetí roku 2012 se z hlediska 
hospodaření jevilo stabilním, ve druhé polovině 
roku došlo k  poklesu prodeje objemu vodného a 
stočného u průmyslových zákazníků. Pro dosaže-
ní hospodářského výsledku společnosti se tento 
pokles prodeje podařilo vyrovnat díky realizaci 
externích zakázek a rovněž díky úsporným opat-
řením.  

V roce 2012 byla ve společnosti schválena nová 
kolekce pracovních oděvů respektující požadav-
ky zejména na bezpečnost, pohodlnost obleče-
ní, moderní materiály a kvalitu provedení. Barvy 
oblečení plně odpovídají grafickému manuálu 
společnosti.  

Společnost nezapomínala ani na svou sociál-
ní zodpovědnost, kterou se již několik let pre-
zentuje. V roce 2012 bylo zorganizováno 5 akcí
v rámci firemního dobrovolnictví. Ve spolupráci 
s představiteli Libereckého kraje se společnost 
již druhým rokem ujala organizace předávání 
cen dobrovolníkům Křesadlo 2012. V polovině 
roku byl ve spolupráci s Nadačním fondem Veo-
lia zaměstnancům společnosti nabídnut projekt 
Minigranty. Celkem 27 žádostem byl udělen Mi-
nigrant v celkové hodnotě 750 tisíc Kč.  

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
v loňském roce úspěšně prošla dvěma kontrolní-
mi audity. V měsíci březnu byly všechny činnosti 
společnosti prověřeny mezinárodním environ-
mentálním auditem. Nebyl shledán žádný ne-
dostatek. Stejně tak při naplňování požadavků 
stanovených v normách ISO v  oblastech jakosti, 
environmentální a v oblasti bezpečnosti práce si 
společnost udržela mezinárodní certifikaci CQS.

V září a v říjnu byl proveden průzkum spokoje-
nosti našich zákazníků a já bych tímto chtěl nám 
všem poblahopřát k výsledkům, kterých se nám 
podařilo dosáhnout. Průzkum, v rámci kterého 
bylo telefonicky osloveno a dotazováno 700 na-
šich zákazníků, prokázal vysokou spokojenost
s našimi službami, s naší profesionalitou, kvali-
tou dodávané pitné vody i s vystupováním na-
šich zaměstnanců.

Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnan-
cům společnosti za úspěšně zvládnutý rok 2012. 

Ing. Rostislav Čáp
Předseda představenstva
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA k 31. 12. 2012

Představenstvo společnosti

Generání ředitel společnosti

Akcionáři společnosti

Dozorčí rada společnosti

Útvar informačních 
technologií Útvar právní

Útvar ISŘ a vnitřního
auditu

Útvar kontroly
jakosti

Provozní ředitel 
společnosti

Útvar rozvoje Centrální dispečink

Útvar inženýrských 
činností

Centrální údržba
a doprava

Útvar technicko
provozní činnosti

Útvar projekce Útvar podpory
výroby

Operativní útvar Útvar plánu a financíÚtvar BOZP, PO a 
krizového plánování

Útvar komunikace
a marketingu

Útvar personální
a mzdový

Útvar infor. soustavy
a daní

Zákaznický útvar

Útvar nákupu
a logistiky

Finanční ředitel 
společnosti

Personální ředitel 
společnosti

Ředitelka komunikace
a marketingu

Technický ředitel 
společnosti

Oblastní závod 
Liberec

Oblastní závod
Ústí n. L.

Oblastní závod 
Most

Oblastní závod
Turnov

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Spokojenost zákazníků
V říjnu 2012 provedla nezávislá výzkumná agen-
tura IBRS - International Business and Research 
Services s.r.o. telefonický průzkum spokojenosti 
zákazníků s úrovní služeb poskytovaných spo-
lečností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Výzkumu se zúčastnilo 700 respondentů z Ús-
teckého a Libereckého kraje z řad majitelů rodin-
ných domů, správců bytových domů či bytových 
družstev, průmyslových zákazníků a firem.  

Celkově bylo se službami, které nabízí společ-
nost spokojeno 96 % respondentů, což je nad 
úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných 
segmentů, který dosahuje 88 %. Vysoká spoko-
jenost je především u bytových družstev a firem

shodně 98 %. Velký nárůst spokojenosti o celých 
6 % oproti loňskému roku byl zaznamenán i u in-
dividuálních zákazníků.

NAŠE SLUŽBY
ZAJIŠŤUJEME PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY 
KOMPLEXNÍ SERVIS

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

  velice spokojen/a - 36,6 %

  spokojen/a - 59,2 %

  spíše nespokojen/a - 4,1 %

  zcela nespokojen/a - 0,1 %

Výhled hospodaření do roku 2013
Společnost bude poskytovat služby na profesionální úrovni i v roce 2013. 
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Délka vodovodní sítě km 9 392 

Počet vodovodních přípojek  počet 206 238

Délka vodovodních přípojek km 2 192

Počet čerpacích stanic počet 327 

Počet vodojemů počet 1 125 

Počet úpraven vod počet 69 

Počet zásobovaných obyvatel počet 1 133 015

Voda vyrobená tis. m3 76 776

Voda k realizaci tis. m3 78 632

Voda fakturovaná tis. m3 55 144

              Domácnosti tis. m3 33 357

              Ostatní tis. m3 21 787

Voda nefakturovaná tis. m3 23 488

Voda pro vlastní potřebu tis. m3 3 530

Ztráty vody v trubní síti tis. m3 19 958

Celkový počet měřidel počet 217 377

Specifická spotřeba pitné vody l/obyv./den 80
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Naše služby
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je druhou největší vodohos-
podářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představuje 
největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis
v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a 
čištění odpadních vod. V roce 2012 společnost zásobovala 1 133 015 
obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje, Roztok u Prahy a 
Špindlerova Mlýna.

Délka kanalizační sítě km 4 162 

Počet kanalizačních přípojek počet 125 640

Délka kanalizačních přípojek km 1 273

Počet čerpacích stanic počet 523 

Počet čistíren odpadních vod počet 218 

Počet obyvatel napojených na kanalizaci počet 925 482

Počet obyvatel napojených na ČOV počet 912 264

Množství čištěných odpadních vod tis. m3 100 868

Množství produkovaných kalů t suš. 18 424

Odpadní voda fakturovaná tis. m3 49 916



Odpadní voda

Podobný vývoj jako prodej vody zaznamenal také objem vody fakturované odkanalizované, 
kde došlo také k významnému poklesu, který byl částečně redukován úspěšným odhalová-
ním nelegálních přípojek do kanalizace. Poklesl také celkový objem vody vyčištěné v ČOV, 
avšak tento pokles byl větší měrou ovlivněn nižším úhrnem ročních srážek a tím nižším 
nátokem srážkových vod na ČOV.
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Výroba vody
V roce 2012 došlo k opětovnému výraznému poklesu objemu výroby vody, celkem
o 2 123 tis. m3, což znamenalo pokles o 2,69 %. Ovlivnil jej jeden negativní faktor
a to další významný pokles prodeje vody a vody fakturované a jeden faktor pozitivní 
a to pokračující pokles vody nefakturované a ztrát vody. Prodej vody poklesl o 3,2 % a 
to jak v oblasti domácností, tak i u ostatních odběratelů. Pokles prodeje vody domác-
nostem způsobil pokles specifické spotřeby na hodnotu 80 l/osobu/den.
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Poruchovost
V roce 2012 jsme zaznamenali zvýšenou po-
ruchovost na vodovodních i kanalizačních řa-
dech. Hlavním důvodem byla dlouhá a silná 
vlna mrazů v únoru, kdy poruchovost dosáhla 
2,5 násobku obvyklého počtu poruch v tom-
to období. Silný mráz v zimních měsících ne-
umožňoval poskytovat náhradní zásobování 
prostřednictvím cisteren v případě poruchy 

na vodovodním řadu a tak se hledala provizor-
ní řešení zásobování. V možných případech došlo 

k přepojení zásobování dotčené lokality na vedlejší 
vodovodní řad. Zaměstnanci provozu rychle řešili každou opravu poruchy, čímž se 

podařilo obnovit dodávku vody v rámci havárie tentýž den. Při příznivějších povětr-
nostních podmínkách byla dodávka vody poskytována mobilními cisternami. 

V rámci průzkumu spokojenosti zákazníka měli zákazní-
ci možnost vyjádřit se k plynulosti dodávek vody. Plných
99 % respondentů je s plynulostí dodávky vody spokoje-
no. K nárůstu spokojenosti došlo i u segmentu bytových 
družstev o 3 %. Ze zákazníků, kteří se setkali s přeruše-
ním dodávky vody, je 83 % spokojeno s rychlostí obnove-
ní dodávek vody.

Zaměstnanci společnosti projevili svou odbornost i při 
řešení plánovaných odstávek. Největší plánovanou od-
stávkou roku 2012 bylo přerušení dodávky vody pro
12 570 obyvatel a 99 firem, institucí a úřadů města Žat-
ce a blízkého okolí. Odstávka byla nezbytná pro výměnu 
nefunkčních šoupat na hlavních vodovodních řadech ve-
doucích z vodojemu Horní tlakové pásmo – Čeradice a 
z vodojemu Střední tlakové pásmo. Zmíněné vodojemy 
zásobují celkem 96 ulic města Žatce a obce Bezděkov, 
Rybňany, Libočany a Zálužice.
Plánovaná oprava vodovodního řadu byla velkého 
rozsahu a vyžádala si investici v hodnotě 1,4 mil. Kč.
Na výměně šoupat pracovalo 32 zaměstnanců společnosti 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a 18 zaměstnanců 
externích firem. Opravy nešlo rozdělit na více částí do více 
termínů, neboť dané vodovodní řady jsou u vodojemu 
Středního tlakového pásma propojeny. Po dobu odstávky 
bylo zásobování vodou zajištěno prostřednictvím 16 ciste-
ren (10 kontejnerů a 6 mobilních cisteren).
Přerušení dodávky vody týkající se bezmála 13 tisíc obyvatel 
města Žatce bylo naplánováno na 24 hodin. Vzhledem k vý-
borné přípravě akce, skvělé koordinaci prací a v neposlední 
řadě vysokému pracovnímu nasazení všech zúčastněných se 
podařilo opravy na řadu zvládnout za 9,5 hodiny a následně 
obnovit dodávku vody obyvatelům postižených lokalit. 

5 000

500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500

0
2007 2008 2009 2010 2011

3 338

4 452 4  619

Havárie (poruchy) na vodovodních a kanalizačních sítích

284 283

1 076
1 611

1 405

  Havárie
na vodovodních 
řadech

  Havárie
na kanalizačních 
řadech

3 291

3 864

2012

1 798

4 965

Jak jste celkově spokojen/a s plynulostí dodávek
pitné vody?

  velice spokojen/a - 57,2 %

  spokojen/a - 42 %

  spíše nespokojen/a - 0,7 %

  zcela nespokojen/a - 0,1 %



Struktura zákazníků

Z globálního pohledu je dlouhodobě největší kategorie „Trva-
lé bydlení“, a to jak z hlediska počtu (79,5 %), tak i z hlediska 
objemu prodané vody (61,4 %). V počtu zákazníků tvoří nej-
větší podíl individuální zákazníci.

Objem prodané vody v roce 2012 podle zařazení 
zákazníků:

Trvalé bydlení 61,4 %

Ostatní podnikání 12,4 %

Průmysl 8,6 %

Rekreace,sport,kultura 3,7 %

Obchody a služby 2,4 %

Školství 2,3 %

Hotely,ubytovny,restaurace 1,9 %

Zdravotnictví 1,9 %

Úřady a instituce 1,7 %

Zemědělství,lesnictví a voda 1,3 %

Objekty sociálního charakteru 1,2 %

Ostatní 1,2 %

TOP odběratelé
Pořadí Název

1. PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

2. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

3. ACTHERM,spol. s r.o. / Město Chomutov

4. Stavební bytové družstvo Krušnohor

5. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

6. Teplárna Liberec, a.s.

7. ČEZ Teplárenská, a.s.

8. Krajská zdravotní, a.s.

9. Bytové družstvo DRUŽBA

10. Stavební bytové družstvo Chomutov
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Jak jste konkrétně spokojen/a s kvalitou
pitné vody?

  velice spokojen/a - 39 %

  spokojen/a - 54,3 %

  spíše nespokojen/a - 5,9 %

  zcela nespokojen/a - 0,8 %

Spokojenost s kvalitou vody zákazníků společnosti Severočeské vodovody a ka-
nalizace, a.s. dokládá i výsledek průzkumu spokojenosti. Plných 93 % oslovených 
zákazníků je spokojeno s kvalitou dodávané pitné vody. S tím souvisí i nárůst 
pití vody z kohoutku o 5 % zejména v segmentu domácností. Vodu z kohoutku 
používá ke konzumaci 91 % oslovených zákazníků. 
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Kontrola kvality vody 

Kvalita pitné, odpadní vody a kalů je zajišťována útvarem kontroly 
jakosti prostřednictvím 4 akreditovaných středisek laboratoří. 

Všechna čtyři střediska laboratoří jsou akreditována Českým institutem pro akre-
ditaci, o.p.s (ČIA) podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, která je v souladu s ČSN ISO 
9001:2001. Akreditace se vztahuje na odběry a analýzy vody pitné, surové, povrchové, 
podzemní vody, odpadních vod, vod ke koupání, bazénových a technologických vod, teplé 
vody, kalů, odpadů, sedimentů a vodných výluhů.  Laboratoře jsou pro svou činnost vybaveny 
nejmodernější technikou. 

V roce 2012 bylo v laboratořích společnosti provedeno: 
• 459 965 analýz vyráběné a pitné vody 
• 208 317 analýz odpadní vody a odpadů.

Laboratoře společnosti provádí rozbory i pro externí zákazníky. Objem externích výkonů 
útvaru se v roce 2012 zvýšil z 11 613 tis. Kč na 12 712 tis.Kč. 
Kvalita pitné vody dlouhodobě vykazuje zlepšující se trend, což dokládají následující grafy. 
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0,00
2008 2009 2010 2011

1,00

2,00

3,00

2007

1,45 1,20 1,28 1,23 1,06

2012

0,91

% nevyhovujících chemických analýz

0,00
2008 2009 2010 2011

1,00

2,00

3,00

2007

1,54 1,48 1,52 1,35

0,43

2012

0,33



14

Rezervační systém šetří čas 
zákazníků
I v roce 2012 měli zákazníci společnosti možnost využít 
rezervační systém pro návštěvu zákaznických center a 
ušetřit si tak čas strávený případným čekáním. Na inter-
netových stránkách společnosti si lze předem objednat 
termín návštěvy vybraného zákaznického centra a být 
tak obslouženi bez čekání.  Potvrzení rezervace obdrží 
zákazník mailem. Odpovědí na tento mail potvrdí závaz-
nost rezervace. Rezervační systém v roce 2012 využilo 
127 zákazníků.

Mobilní zákaznické centrum
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
v roce 2012 již druhým rokem nabízela služby mo-
bilního zákaznického centra, které umožňuje zá-
kazníkům z oblasti Šluknovského výběžku zajistit 
si dodávku vody, upravit si smlouvu o dodávce 
vody a odkanalizování, či vyřídit si jiné obchodní 
záležitosti se společností. 
Mobilní zákaznické centrum je určeno zákazníkům 
jednotlivých obcí Šluknovského výběžku, kam je 
špatná dostupnost. Společnost se tak snaží vyjít vstříc 
zákazníkům, kteří nemusí nikam vyjíždět, ale na zákaz-
nické centrum si počkají přímo u nich v obci. Mobilní 
zákaznické centrum poskytuje stejný servis služeb jako 
zděná zákaznická centra. Jen, vzhledem k bezpečnosti, 
nepřijímá hotovost.

Služby pro naše zákazníky jsou
vždy na dosah

SčVK provozují v rámci svého působení 16 zákaznických center, kde si zá-
kazníci mohou osobně vyřídit své požadavky. Spokojenost s vyřízením poža-

davku na zákaznickém centru vyjádřilo v průzkumu spokojenosti zákazníka 95 % 
respondentů, kteří v roce 2012 navštívili jedno z center společnosti. 

Umístění zákaznických center je dostupné jak veřejnými dopravními prostředky, cent-
ra jsou v blízkosti stanice autobusu, tak i nabízí možnost parkování vozidel v blízkosti 
centra.  

Nejčastěji se v těchto místech projednávají záležitosti spojené se smlouvou o dodávce 
vody a odvádění odpadních vod, faktury, platby a pohledávky. Osobní návštěvu, vzhle-
dem k nutnosti podpisu, volí zákazník, který potřebuje uzavřít či ukončit smlouvu se 
společností. V ostatních případech lze využít i neustále se rozšiřujícího servisu kon-

taktního centra prostřednictvím zákaznické linky 840 111 111. Spokojenost s vyřízením 
požadavku po telefonu vyjádřilo 89 % respondentů. 
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Společnost reagovala na narůstající zájem
o moderní způsoby komunikace
Jednou z otázek průzkumu spokojenosti zákazníka, provedeném 
v říjnu 2012, byla i spokojenost s množstvím a formou informací, 
které se jim dostává. S dostatkem informací i jejich kvalitou jsou 
nejvíce spokojeni zástupci bytových družstev 84 %.  
Preference jednotlivých způsobů poskytování informací se liší 
podle segmentů . U individuálních zákazníků se preferovaný způ-
sob odvíjí od věku a vzdělání respondentů  – mladší a s vyšším 
vzděláním preferují elektronickou formu komunikace (internet, 
SMS, e-mail), naopak starší upř ednostňují tradiční formy - ze-
jména brožury a letáky.

Zasílání faktur emailem
V roce 2012 společnost nabízela zákazníkům zasílání 
faktur emailem. Za rok 2012 bylo 9.328 faktur za vodné 
a stočné odesláno emailem. To představuje 3,83 % celko-
vého počtu odeslaných faktur.

Zákaznický účet na internetu
V roce 2012 bylo i nadále zákazníkům nabízeno zavedení 
zákaznického účtu na webových stránkách společnosti. 
Zaregistrováním tohoto účtu získá zákazník možnost 
prohlížení si svých dat ze zákaznického informačního 
systému, přehled o svých měřících místech, odběrech, 
zaplacených zálohách a spotřebách, platebním styku či 
smlouvě. Prostřednictvím tohoto účtu má zákazník mož-
nost elektronické komunikace se společností. 
K 31. 12. 2012 si svůj zákaznický účet zaregistrovalo
11 175 zákazníků.

Okamžité informace prostřednictvím 
SMS INFO
Zájmem společnosti je informovat zákazníky o dodáv-
kách vody, kvalitě vody a zejména o případných haváriích 
vody a s tím souvisejícím přerušením dodávky vody. Služ-
ba SMS INFO umožňuje okamžitě informovat zákazníky 
z postižené lokality prostřednictvím zaslání sms zprávy 
na zaregistrované telefonní číslo. V průběhu celého roku 
nabízela společnost zákazníkům registraci k této službě. 
K 31. 12. 2012 bylo ke službě SMS INFO zaregistrováno 
20 580 zákazníků což je meziroční nárůst o 3990 zákaz-
níků.

Jaký způsob poskytování informací
Vám vyhovuje?
Pozn. Více možných odpovědí

  internet - 39 %

  zákaznická tel. linka - 43,6 %

  SMS zprávy - 22,1 %

  e-mail - 21,6 %

  brožury, letáky, časopisy - 45,3 %

  média (TV, tisk, noviny) - 36,1 %
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Moderní formy úhrady faktury
za vodné a stočné
Společnost nabízí zákazníkům více možností 
jak uhradit fakturu za vodné a stočné. Stále nej-
snadnější formou úhrady faktury je pro zákaz-
níky využívající internetové bankovnictví převod 
finanční částky na účet společnosti. 

V roce 2012 byla obnovena služba placení v hotovosti 
prostřednictvím terminálů společnosti Sazka. Jedná se o levnější způ-
sob úhrady faktury za vodné a stočné. Pomocí čárového kódu uvedené-
ho na fakturách lze zaplatit na všech terminálech společnosti Sazka. 
Terminály jsou umístěny v trafikách, supermarketech i v menších ob-
chodních řetězcích a ve srovnání se složenkou je placení nejen levnější, 
ale vzhledem k delší otevírací době také pohodlnější. 

Vzhledem ke stále oblíbenější formě bezhotovostní platby, společnost 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2012 přistoupila k roz-
šíření platebních terminálů na dalších dvou zákaznických centrech. 
Kartou lze platit na zákaznickém centru v Ústí nad Labem,  Liberci, Li-
toměřicích a v Teplicích.

Voda pro zalévání zahrad
I v roce 2012 společnost poskytovala úlevu na stočném zákazní-
kům, kteří užívají vodu k zalévání zahrad, a tato voda tedy není 
následně po spotřebování odváděna do kanalizace. Jednalo se
o zákazníky, kteří takto prokazatelně spotřebují množství vody 
vyšší než 30 m3/rok a dle § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb.
v platném znění jim tato úleva může být poskytnuta. 

Pro možnost naměření takto spotřebované vody společnost 
navrhovala odběratelům osazení podružného vodoměru pro 
měření spotřebovaného množství vody. Podružný vodoměr je 
stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, v platném znění.  

K 31. 12. 2012 využilo této služby 4126 smluvních zákazníků. 
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Inženýrsko - projektová činnost
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Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. nabí-
zí svým zákazníkům i služby z oblasti Inženýrsko-projek-
tové činnosti. V roce 2012 byly tyto služby převážně za-
měřeny na rekonstrukce vodovodů a kanalizací, na malé 
čistírny odpadních vod ve velikostní kategorii do 2000 
ekvivalentních obyvatel, odstraňování volných kanalizač-
ních výustí, rekonstrukce vodojemů a malých úpraven 
vod. 
V roce 2012 společnost získala ocenění v soutěži Vodo-
hospodářská stavba roku 2011. V kategorii staveb pro 
zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních 
vod s IN do 50 mil. Kč získala ocenění stavba Jablonné
v Podještědí – rekonstrukce ČOV.

Nejvýznamnější zakázky v roce 2012

Dokončené realizace staveb v roce 2012
Mikulášovice - náhrada zdroje 
Česká Kamenice - intenzifikace ČOV
Mimoň - přečerpávání na ČOV Hradčany a rekonstrukce 
ČOV Hradčany
Zdislava - zásobení pitnou vodou
Liberec - Selská - rekonstrukce shybky
Tisá, ÚV Rájec - úprava technologie - 1. část
Polepy, ČS Křešice - rekonstrukce strojní části
Most, ČOV Chanov - rekonstrukce hrubého předčištění
Rybniště, ČOV - rekonstrukce

Významné stavby vyprojektované v roce 2012
Litoměřice, ČOV - rekonstrukce kalového hospodářství
Litoměřice, ČOV - rekonstrukce aktivačních nádrží 
Hoštka, ČOV Hoštka - rekonstrukce
Horní Police, Podlesí VDJ - rekonstrukce
Tanvald, Šumburk Wolkerova č. 622 - odstranění výusti JB 43



V roce 2012 společnost Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s. pokračovala ve snaze o naplnění 
požadavků stanovených v normách ISO, kon-
krétně v  oblasti jakosti ČSN EN ISO 9001:2009,
v oblasti Environmentální požadavky normy ČSN 
EN ISO 14001:2005 a v oblasti bezpečnosti prá-
ce, normy ČSN OHSAS 18001:2008. Společnost 
si udržela mezinárodní certifikaci CQS ve všech 
třech oblastech a poprvé v historii bylo v hod-

nocení uvedené certifikační autoritou uvedeno 
„bez nalezených nedostatků“.
Společnost v roce 2012 také provedla velmi ná-
ročné zpracování podkladů vynucených legisla-
tivou, konkrétně zákonem 167/2008 O předchá-
zení ekologické újmě, kdy bylo zpracováno více 
než 6000 dokumentů k prováděným činnostem 
spadajícím do požadavků tohoto zákona.  

ODPOVĚDNOST
ODPOVĚDNOST VŮČI ZAMĚSTNANCŮM
A ZÁKAZNÍKŮM

18
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BOZP 2012 
V roce 2012 společnost SčVK věnovala značnou pozor-
nost a úsilí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Společnost se zaměřila na aplikaci systému řízení 
BOZP do všech manažerských případů. Příprava a reali-
zace vzdělávacích modulů vznikala na základě spoluprá-
ce s manažery a příslušnými segmenty zaměstnanců 
tak, aby obsah vzdělávacích aktivit odpovídal potřebám 
zabezpečení zaměstnanců a byly zajištěny firemní cíle 
hlavních i pomocných činností ve společnosti v oblasti 
BOZP a PO. Nové předpisy vycházející z analýz a výsledků 
kontrolní činnosti BOZP byly implementovány do řídící 
dokumentace společnosti. Výsledkem byl úspěch vyslo-
vený dozorovým auditem společnosti dle ISO 9001, ISO 
14001 a OHSAS 18001 v říjnu 2012.

Programy BOZP
Společnost SčVK v roce 2012 pokračovala v plnění dlou-
hodobých programů z minulých let, jejichž hlavním cílem 
je snižování rizikovosti činností a zvýšení bezpečnostních 
standardů ve společnosti. Odpovědní zaměstnanci spo-
lečnosti prováděli celodenní kontroly na základě zpraco-
vaného plánu a s účastí TOP managementu společnosti. 
Vedení společnosti se zúčastnilo 7 kontrol BOZP s cílem 
zvýšit povědomí zaměstnanců o zájmu vedení společ-
nosti při řešení problematiky BOZP. 

Útvar BOZP, PO a krizového plánování společnosti SčVK 
navázal v souladu s kolektivní smlouvou na program pre-
vence vzniku nemoci z povolání. Ve spolupráci se státní-
mi orgány ochrany zdraví zajistil očkování zaměstnanců, 
kteří mají pracoviště v oblastech se zvýšeným výskytem 
klíšťové encefalitidy. Náklady za očkování v roce 2012 či-
nily 120 tisíc Kč. 

Kontroly BOZP
Dodržování BOZP v roce 2012 zajišťovala společnost dle 
plánu kontrol, který je zahrnut do systému vnitřních 
auditů. Plán kontrol doplnily namátkové, neohlášené 
kontroly. Ke zjištěným závadám byla přijímána opatření, 
která byla projednána a byly stanoveny termíny a odpo-
vědnosti k zajištění nápravy. Systém kontrol byl sledován 
a pravidelně vyhodnocován. Dle zákonných požadavků 
proběhly za účasti zástupců zaměstnanců a odborových 
svazů veřejné prověrky BOZP. 
Pověření zaměstnanci společnosti vykonali v roce 2012 
celkem 211 kontrol BOZP a PO. 8 kontrol uskutečnil
v roce 2012 státní odborný dozor. Kontrolami nebyly 
zjištěny žádné závažné závady. Drobné nedostatky byly
v daných termínech odstraněny. Státní odborný dozor 
neudělil společnosti žádnou sankci.  



Bezpečnější práce odečítačů
V roce 2012 došlo k rozšíření technologie dálkových odečtů, která odstraňuje rizika 
bezpečnosti práce při odečtech vodoměrů. K 31. 12. 2012 bylo dálkovým odečtem 
vybaveno 2 060 fakturačních vodoměrů.
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Nové bezpečnější pracovní oděvy zaměstnanců
Společnost v roce 2012 přistoupila po vyhodnocení rizik 
k významné změně v sortimentu osobních ochranných 
pracovních prostředků pro zaměstnance. Výběr OOPP 
provedla na základě požadavků na vyšší bezpečnost, ži-
votnost a v neposlední řadě na kvalitu materiálu a zho-
tovení oděvů. Všichni zaměstnanci pracující v terénu a 
na komunikacích obdrželi oděvy s vysokou viditelností. 

Prvek vysoké viditelnosti pracovních oděvů významně 
snížil rizika bezpečnosti práce při pohybu zaměstnance 
na komunikacích a v nepřehledném terénu. Z dlouho-
dobého hlediska nebude dále docházet k navyšování 
nákladů na OOPP z důvodu změny sortimentu. Zvýšená 
kvalita znamená delší životnost OOPP.
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Zameškané pracovní dny v důsledku pracovních úrazů
rok 2007 2008 2009 2010 2011 2011

počet prac. dnů - cíle 758 743 732 722 712 702

snížení o počet dnů 6 15 11 10 10 10

% 0,8 2 1,5 1,5 1,5 1,5

skutečnost počet prac. dnů 1532 461 242 626 629 778

Průzkum firemního klimatu

Pracovní úrazovost
Hlavním ukazatelem stavu BOZP je vývoj pracovní úrazovosti. V roce 2012 došlo
k 19 pracovním úrazům. 
Ve srovnání s výsledky roku 2011 se jednalo o mírný nárůst počtu pracovních úra-
zů. Příčinou byl zvýšený výskyt pádů zaměstnanců na zledovatělém povrchu teré-
nu v období dlouhotrvajícího mrazivého počasí v počátku roku 2012.
Celková závažnost pracovních úrazů vyjádřená počtem zameškaných pracovních 
dnů souvisejících s dobou léčení následků pracovního úrazu vykazuje 778 zameška-
ných pracovních dnů. V přepočtu na jeden pracovní úraz došlo k poklesu závažnosti 
následků úrazů. 
Všechny pracovní úrazy byly prošetřeny. Byly stanoveny příčiny vzniku úrazů a byla 
přijata opatření pro zabránění opakování příčin vzniku úrazů. I přes mírný nárůst 
počtu úrazů jsou plněny stanovené dlouhodobé cíle ve snižování pracovní úrazovosti 
zaměstnanců. 

V první polovině roku 2012 proběhl ve společnosti průzkum firemního klimatu.  Tento statistický průzkum volně navázal 
na průzkum provedený v roce 2002.  Oblastmi, na které se zaměřil, byly názory na řízení a vedení společnosti, informo-
vanost a komunikaci ve firmě, odměňování a celková personální a sociální politika, pracovní podmínky a nakonec mezi-
lidské vztahy a celková spokojenost. 
Celkem se sešlo 1 414 vyplněných dotazníků. Vzhledem k tak velkému počtu dotázaných, podává výsledek průzkumu 
věrohodný obrázek o fungování společnosti. Odpovědi poukázaly na hlavní přednosti způsobu řízení, kterými jsou kva-

litní mezilidské vztahy, organizace práce a osobní kvality a odbornost vedení. Naproti tomu re-
zervy se nacházejí v nedostatečném využití podnětů od zaměstnanců zdola a v nedostateč-

ném finančním ohodnocení práce. Je zde vidět pozitivní posun od posledního průzkumu
v roce 2002 – výrazně větší část zaměstnanců je spokojena s perspektivou i se způsobem 
a výsledky řízení.

Pracovní úrazy
rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

počet úrazů - cíle 28 26 25 24 23 22

snížení o počet úrazů 1 2 1 1 1 1

% 3,5 7 4 4 4 4

skutečnost počet úrazů 28 21 12 22 15 19

0

10 %

20 %

30 %

40 %

ano spíše ano nevím, nemohu
posoudit

spíše ne ne

Je společnost SčVK dobře řízena?

  2002

  2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

množství
informací
k mé práci

možnost podávat 
informace a 

náměty směrem 
vzhůru

možnost
vyjádřit vlastní 

názor

jak se kdo 
zabývá mým 

názorem

zpětná 
informace pro 

mne o odezvě na 
můj názor

Jak jsem spokojen s informacemi? (nižší hodnota značí vyšší spokojenost)

  2002

  2012

2,50



22

Zaměstnanci společnosti

Vzdělávání
Stejně jako v předešlých letech i v roce 2012 společnost kladla důraz na vzdělávání 
zaměstnanců. Jednotlivé školení a semináře probíhaly dle stanoveného plánu 
vzdělávání. V roce 2012 se prvně uskutečnil rozvojový program Technika – Voda 
- Ekologie  určený pro mistry vodovodů a kanalizací. Tohoto programu se zúčast-
nilo 40 zaměstnanců. 
V průběhu roku 2012 se zaměstnanci zúčastnili rozvojového programu Personál-
ní management. Dále byly uspořádány Zákaznické semináře na téma Konfliktní 
zákazník. V souladu s nástupnickými plány zahájilo13 zaměstnanců bakalářské stu-
dium (kombinovanou formou) v oboru podniková ekonomika a management se zamě-
řením na vodní hospodářství při Moravské vysoké škole Olomouc a IES.
Vzdělávacími programy prošlo v roce 2012 celkem 6 607 zaměstnanců. Proškoleno bylo 
50 609 hodin. BOZP bylo věnováno 4 953 hodin. Průměrně v SČVK připadá 5 proškole-
ných dnů na každého zaměstnance.

Z toho proškolení muži 5 406

Z toho proškolené ženy 1 201

Vedoucí zaměstnanci 1 385

Vedoucí muži 1 102

Vedoucí ženy 283

Ostatních zaměstnanců 5 222

Ostatní muži  4 304

Ostatní ženy 918

Počet odpracovaných let k 31. 12. 2012
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Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2012 
dosáhl počtu 1 728. Z toho bylo 1 281 mužů 
a 447 žen. Průměrný věk zaměstnanců činil 
46 let.
Věková pyramida a délka zaměstnání u spo-
lečnosti je znázorněna v grafech ve fyzic-
kém stavu k 31. 12. 2012, který činil 1725 
osob.
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Interní komunikace
Nejrychlejším informačním kanálem pro 
sdělování informací zaměstnancům se v roce 
2012 osvědčil SMS Info. Díky tomuto pro-
duktu je možné během chvilky rozeslat SMS 
zprávu cca 1200 zaměstnancům. Nabídka 
společnosti pro zaměstnance během chvíle 

dostihne pracovníky z kanceláří, ale i zaměst-
nance přímo v provozech. Tento informační kanál 

byl využit zejména při sdělování nabídek k účasti za-
městnanců na projektech, jako jsou Minigranty Nadačního fondu Veolia a 
výzev k účasti na sportovních a společenských akcích společnosti.
Vzhledem k omezené možnosti rozsahu sdělení sms zprávy i nadále zů-
stal hlavním poskytovatelem zpráv pro zaměstnance Intranet společnosti.
V roce 2012 se prostřednictvím intranetu lidé dozvídali zajímavá sdělení 
o benefitech společnosti, akcích a důležité informace k provozu, techno-
logiím či postupům. 

Magazín společnosti
V roce 2012, stejně jako v předešlých letech, společnost 
vydala pět čísel firemního magazínu. Informovala za-
městnance o provozních novinkách, o bezpečnosti práce, 
o benefitech pro zaměstnance skupiny Veolia Voda, o ak-
tivitách uspořádaných pro školy, města a obce. Magazín 
vychází v nákladu 2000 ks a dostává jej každý zaměstna-
nec i zaměstnanci dceřiné společnosti Vodohospodářská 
společnost Sokolov, s.r.o.

Setkávání zaměstnanců
Nedílnou součástí interní komunikace byla i v roce 
2012 setkávání zaměstnanců. Přispívají ke vzájemné-
mu poznání pracovníků z různých oblastí společnosti
i k výměně praktických zkušeností. V roce 2012 proběhlo 
společenské setkání v rámci oslav Světového dne vody a 
vánoční setkání. Na základě velkého zájmu zaměstnan-
ců o sport se každým rokem organizují sportovní hry 
pro zaměstnance společnosti. V roce 2012 byly spor-
tovní hry uspořádány v Harrachově a zúčastnilo se jich 
200 zaměstnanců. Na podzim 2012 bylo zorganizováno 
sportovní setkání pro pěší i cyklisty  - „Harrachovský při-
vaděč“, na který přijelo 62 zaměstnanců. 
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Rekreační zařízení společnosti – Víceúčelové 
zařízení Bedřichov
V roce 2012 přijížděli zaměstnanci společnosti a další zájemci do Víceúčelové-
ho zařízení v Bedřichově za odpočinkem, vzděláním, na porady či na rekondiční 
pobyt. Ubytování ve třech třílůžkových a 12 dvoulůžkových pokojích využilo bě-
hem roku celkem 1959 lidí. Největší nápor návštěvníků byl v měsících březnu 
202, červnu 230 a v listopadu 268. Bedřichov slouží hlavně pro potřeby školení, 
výjezdních porad a seminářů. V roce 2012 se zde uskutečnilo 49 jedno, dvou, 
ale i třídenních akcí. Z toho 39 zorganizovali zaměstnanci společnosti a 10 jiné 
subjekty. Kromě pobytových a školících služeb poskytuje Bedřichov i služby stra-
vovací.

Rekreační zařízení Harrachov
Rok 2012 byl druhým rokem znovuobnovení rekre-
ačních pobytů pro zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky. Ubytování v pěti dvoulůžkových po-
kojích a ve dvou dvoulůžkových apartmánech
s možností přistýlek využilo v roce 2012 celkem 
233 rekreantů. K rekreaci sloužily zaměstnancům 
v roce 2012 i dvě malá zařízení v oblastech Sloup - 
osada Maxov a Holany u České Lípy. Obě zařízení po-
skytují zaměstnancům ubytování v rekreačních chatách. V roce 
2012, během letních měsíců se rekreovalo ve Sloupu 27 a v Holanech 13 osob, 
to je 40 zaměstnanců se svými rodinami.  

Dalším z benefitů zaměstnanců společnosti bylo i v roce 
2012 využití zvýhodněných tarifů mobilních hovorů pro ro-
dinné příslušníky.  Každý ze zaměstnanců měl možnost čer-
pat službu pro sebe a další čtyři rodinné příslušníky. Celkem 
společnost registrovala 2139 zaměstnaneckých čísel.
Mobilní komunikace je v dnešní době zcela nenahradi-
telná i při každodenním pracovním životě. Pro své za-
městnance společnost využívá služeb Telefonicy O2. Na 
základě Rámcové smlouvy
s Telefónicou O2 a jejich Gold partnerem společností 
E-Pro firma zajišťuje nákup mobilních telefonů a aktivaci 
služeb ve dvou programech, služebním a pro rodinné pří-
slušníky. V loňském roce tak bylo vyřízeno 317 požadav-

ků na nákup služebních mobilních telefonů a modemů. 
Aktivována byla řada služeb od posílání MMS zpráv, přes 
roamingy po internetové připojení ať prostřednictvím 
telefonů tak modemů. V rámci bezpečnosti a úspor byly 
provedeny blokace některých nových služeb operátora.  
Společnost eviduje u operátora Telefonicy O2 2459 slu-
žebních mobilních čísel. Prostřednictvím operátora je za-
jišťována i služba hlídání objektů a sledování aut

Benefity společnosti
Kolektivní smlouva pro rok 2012 podepsaná vedením společnosti a vedením zástupců odborových organizací umožnila 
zaměstnancům společnosti čerpání týdne dovolené navíc pro zotavenou. Tento týden mohli zaměstnanci strávit na re-
kondičních pobytech v lázních Poděbrady, Luhačovice, Bechyně a Bedřichov. Nabídky využilo celkem 334 zaměstnanců. 
Největší zájem byl o lázně Bechyně, kam vyjelo celkem 134 lidí. V Luhačovicích odpočívalo 78 lidí, 29 zaměstnanců vyu-
žilo nabídky v Poděbradech a do Bedřichova přijelo 93 lidí.

Benefit pro zaměstnance  - zvýhodněné tarify pro rodinné příslušníky
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Sociální odpovědnost společnosti
V roce 2012 byl realizován 5. ročník Minigrantů Nadačního fondu Veolia. Pro 
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. byl opravdu úspěšný. Nadač-
ní fond podpořil prostřednictvím Minigrantů 27 subjektů celkovou částkou 801 
805 korun. 
Minigranty jsou jako forma podpory rok od roku populárnější. Každým rokem 
stoupá zájem zaměstnanců o tento druh podpory aktivity v jejich městě či blíz-
kém okolí. Ve znamení motta „Pomoz a bude ti pomoženo“ požádalo v roce 2012 
o Minigrant 70 zaměstnanců. I velikost finanční pomoci se navýšila. Zatímco
v prvním ročníku Minigrantů byly podpořeny tři projekty celkovou částkou 75 ti-
síc Kč., v pátém ročníku bylo podpořeno 27 aktivit celkovým finančním obnosem 
ve výši 801 805 Kč.  

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
i v roce 2012 pomáhala, kde to bylo zapotřebí. Již pátým 
rokem umožnila zaměstnancům zúčastňovat se akcí
z oblasti firemního dobrovolnictví. Místo finanční po-
moci tak mnoha občanským sdružením Ústeckého 
a Libereckého kraje pomohla prostřednictvím práce 
zaměstnanců a zapůjčením techniky. V roce 2012 se
v rámci firemního dobrovolnictví zorganizovalo celkem 
pět akcí.  
První firemní dobrovolnictví roku 2012 se uskutečnilo
v dubnu. Zaměstnanci SčVK pomohli vysadit mladé vrb-
ky v areálu mateřské školy Kytička v Litoměřicích, v Ma-
sarykově ulici. Projekt pod názvem Lesní školka pomůže 
dětem na několik let dopředu. Až vrbky dorostou, budou 
se z nich plést přírodní domky a prolézačky. 
V přírodě zůstali i dobrovolníci na Českolipsku, kteří
v rámci Dne Země sázeli stromky s žáky Základní školy 
Slovanka na čistírně odpadních vod v České Lípě. V rámci 
ekologického programu Stromy pro život® společnosti 

Office Depot, která za každých 50 prodaných balíků pa-
píru poskytne 1 strom pro vysazení, bylo žáky základní 
školy společně se zaměstnanci společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. vysazeno celkem 60 stromů.
Liberečtí již tradičně zavítali do sdružení D. R. A. K., kde se 
na konci měsíce května chopili hrabiček, vidlí, křovinoře-
zů a motyček, aby dráčatům pomohli uklidit zahradu. 
Nezapomnělo se ani na seniory z Domova důchodců Po-
hoda v Turnově. S pomocí dobrovolníků se opět mohli vy-
dat po stopách svého mládí prostředím Českého ráje. 
Firemní dobrovolnictví roku 2012 bylo zakončeno v Ka-
dani, kde zaměstnanci SčVK pomohli vyklidit sklepní 
prostory v Rodinném centru Radka. 
Firemní dobrovolnictví je forma pomoci společnosti okol-
nímu prostředí, ve kterém působí. Vytváří příležitost pro 
dobré skutky a radost ze sdílení, která k dobrovolnictví 
neodmyslitelně patří. Prostřednictvím jednotlivých akcí 
má společnost možnost pomoci potřebným vlastními 
silami. 



Petanquová hřiště
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) myslela v roce 2012
i na seniory.  Společně s Nadačním fondem Veolia uspořádala v září již třetí ročník 
turnaje seniorů v pétanque. Putovního turnaje, který se konal pod záštitou primá-
tora města Děčína, se zúčastnilo 5 družstev. Senioři společně s družstvem slože-
ným z vedení města, zástupců SčVK a Nadačního fondu Veolia tak mohli vyzkoušet 
další z postavených hřišť tentokrát v Děčíně, Kamenické ulici. 
Senioři mají o nenáročnou hru v pétanque velký zájem.  Nabídku k účasti na turna-
ji SčVK posílá všem domovům seniorů, kterým bylo hřiště věnováno.  

Projekt „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!“
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) se před pěti lety zapojily, spo-
lečně s dalšími společnostmi skupiny Veolia Voda ČR, do projektu „Čerstvá ko-
houtková? Stačí říct!“ Již pět let se restaurace, pohostinství a kavárny, které 
mají zájem zařadit se do projektu, registrují na www.kohoutkova.cz. Od vodo-
hospodářských společností dostanou originální kara-
fy k servírování vody. Restaurace si mohou vybrat
i typ karaf, který jim více vyhovuje. Jedna karafa je
z dílny českého designéra Daniela Piršče a druhá od 
designéra Jiřího Pelcla. Každé restauraci, která se 
do projektu přihlásí, provedou SčVK rozbor vody. 
Pokud výsledky rozboru potvrdí, že pitná voda je
v pořádku, obdrží gastronomický podnik certifikát 
s výsledky rozboru. 
Úkolem tohoto projektu je vrátit čerstvou pitnou 
vodu do jídelníčku lidí. Prostřednictvím SčVK se do pro-
jektu kohoutkové zapojilo k dnešnímu dni celkem 138 
gastronomických podniků. 53 z Libereckého kraje a 85 z kraje Ústeckého.
Návrat pitné vody do jídelníčku a na stoly si pochvalují lékaři i hygienici. Pitná voda, 
v oblastech kde působí společnost SčVK, je kvalitní a vhodná k dodržování pitného 
režimu.      
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Křesadlo 2012
Již druhým rokem se společnost Severočeské vodovody a kanalizace, 

a.s. stala garantem a hlavním organizátorem slavnostního večera Kře-
sadlo – předávání ocenění dobrovolníkům Libereckého kraje. 

Záštitu nad předáváním cen převzali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a pri-
mátorka města Liberce Martina Rosenbergová. 12. prosince na slavnostním večeru
v Malém divadle F. X. Šaldy v Liberci převzalo 6 vybraných dobrovolníků ocenění z rukou 
představitelů Libereckého kraje a vedení společnosti. 

V roce 2012 bylo na ocenění Křesadlo nominováno 24 dobrovolníků, kteří aktivně a 
nezištně pomáhají ve svém okolí, což představuje dvojnásobek nominací oproti roku 
2011. 
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Osvěta významu pitné vody
U příležitosti Světového dne vody každoročně oteví-
rají Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. brány do 
úpraven a čistíren vod.  V roce 2012 byla první brána 
pro veřejnost otevřena v sobotu 24. března a to brána 
Úpravny vody Holedeč. Zájemci z řad široké veřejnosti 
měli možnost vidět prostředí, kde se upravuje voda. Úprav-
nou je provedli odborníci, kteří zodpověděli zvídavé otázky návštěvníků a přiblížili jim proces úpravy vody. Tyto exkurze i 
na dalších úpravnách probíhaly až do konce října.

Exkurze na úpravnách vody pro děti
Společnost v roce 2012 připravila i exkurze na úpravnách vody pro malé návštěvníky. Aby i děti seznámila s jednotlivý-
mi procesy úpravy vody, zvolila netradiční průvodce. Ve středu 19. září na úpravně vody Hradiště a v sobotu 21. září na 
úpravně vody Souš seznamovaly veřejnost s jednotlivými procesy úpravy vody pohádkové bytosti. Výklad o tom, jak se 
upravuje voda a kudy teče, než doteče přímo do domácností odběratelů, při cestě úpravnou vyprávěli vodníci, čaroděj-
nice a jiné pohádkové bytosti. 
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Světový den vody
Svátek vody připomněla společnost i studentům střed-
ních škol. Nabídla jim účast ve výchovně vzdělávací 
soutěži „I love kohoutková“. Cílem projektu „I love ko-
houtková“ bylo zvýšení environmentálního povědomí
u studentů středních škol a zároveň propagace pitné vody 
z vodovodu jako nápoje každodenní potřeby, který je šetr-
ný vůči přírodě (bez plastových obalů a dopravy).
Úkolem studentů bylo vytvořit krátké video (délka 30 s – 
3 min) ve formátu AVI, MOV, MPG či WMV, ve kterém vyjá-
dří svůj pozitivní vztah ke kohoutkové vodě. Video mohlo 
být animované či hrané a muselo obsahovat důvody, proč 
je dobré pít vodu z kohoutku. Do soutěže se mohli přihlá-
sit studenti středních škol ve věku 15 - 18 let, a to buď jako 
jednotlivci nebo ve 2 – 4 členných skupinkách. 

Videa byla hodnocena nejdříve v regionálních kolech a 
posléze v kole celostátním dle několika kritérií – obsahu, 
kreativity, originality, kvality zpracování a technického 
provedení.

Vodní bar
V průběhu roku se společnost zúčastnila několika spo-
lečenských, kulturních či sportovních akcí konaných 
pro veřejnost ve městech Ústeckého a Libereckého 
kraje. Prezentovala se Vodním barem, u kterého se ná-
vštěvníci mohli občerstvit lahodným nápojem z vody. 
Byla jim nabídnuta registrace ke službě SMS INFO a 
dozvěděli se spoustu dalších novinek o službách spo-
lečnosti.     



Zkvalitnění analýz vzorků
V rámci zlepšování služeb zákazníkům, za úče-
lem zrychlit a zkvalitnit stanovení stopové ana-
lýzy na pracovišti ve středisku laboratoří Most, 
byl v roce 2012 pořízen přístroj OES-ICP. Tech-
nika emisní spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem umožňuje analyzovat téměř všechny 
prvky periodické tabulky, které je možno převést 
do roztoku s citlivostí od jednotek ppb do stov-
ky ppm. Analytická metoda byla akreditována
při dozorové návštěvě ČIA v srpnu 2012.

INOVACE
NOVINKY, OBNOVITELNÉ ZDROJE
REKONSTRUKCE, TECHNICKÁ VYLEPŠENÍ
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Aplikace filtrační náplně Filtralite
v Úpravně vody Bedřichov
V roce 2012 byl v Úpravně vody Bedřichov aplikován nový filtrační ma-
teriál Filtralite Mono-Multi, který nahradil pískovou náplň. Materiál Filtralite byl 
použit ve dvou vrstvách o různých zrnitostech. Výhodou materiálu je výrazné pro-
dloužení filtračních cyklů a tím snížení nákladů na praní filtrů (prací voda a elektrická 
energie). Další výhodou je nízká hmotnost filtrační náplně, což umožňuje použití dvouvrs-
tvých filtrů bez nutnosti výměny stávajících pracích čerpadel za výkonnější.  

Úpravna vody Bedřichov – využití provozních analyzátorů 
nového typu – čítače částic
V roce 2012 byly v Úpravně vody Bedřichov instalovány čtyři analyzátory počtů a velikost-
ní distribuce částic. Tyto analyzátory jsou nainstalovány za jednotlivými filtry. Umožňují 
sledovat pronikající částice, jejich počet a velikost a usnadňují tak sledování kvality vody 
a chodu filtrace. Výhodou je, že lze přesně určit konec filtračního cyklu příp. poruchu fil-
tru (např. nedovřená klapka, porucha mezidna). Čítače částic tak významně přispívají
k procesu optimalizace úpravy vody. 

Čistírna odpadních vod Bystřany - instalace systému 
míchání anaerobních nádrží ROTAMIX 
Nahrazením dosavadního míchání mezofilní anaerobní stabilizace aktivovaného 
kalu pomocí bioplynu systémem Rotamix došlo k pozitivnímu ovlivnění hned ně-
kolika technologických parametrů. Nejmarkantněji tomu bylo u produkce bioplynu, 
kdy za sledované roční období došlo k navýšení jeho denní produkce o cca 442 m3

z 1504 na 1946 m3, což je navýšení o cca 28,9 %. 

Z toho vyplývá i zvýšení množství vyráběné elektrické energie o cca 370 kWh/d, to 
odpovídá nárůstu o 20,3 %. Instalace technologie Rotamix se také kladně projevila 
na snížení množství vyprodukovaného stabilizovaného kalu o 30 tun 100 % sušiny 
(pokles o 26,2 %).
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Rekontrukce Čistírny 
odpadních vod Hradčany
Dne 30. 11. 2012 proběhlo slavnostní ukonče-
ní rekonstrukce Čistírny odpadních vod (ČOV) 
Hradčany a uvedení ČOV do zkušebního provozu 
v délce 12 měsíců. ČOV pro 9000 ekvivalentních 
obyvatel je zajímavá zejména velikostí spádového 
území, kdy výhledově by se na ČOV Hradčany mělo na-
pojit Brniště, Velký Grunov a Luhov. V současné době ČOV 
čistí odpadní vody z Mimoně a Hradčan.
V současné době jsou odpadní vody z Mimoně přečerpávány prodlou-
ženým výtlačným řadem 2 x DN 220, délky cca 1,3 km mimo objekt 
stávajícího integrovaného hrubého předčištění v Mimoni až na přítok 
na ČOV Hradčany. Trasa prochází územím NATURA 2000 (lokalita Horní 
Ploučnice) a podchází recipient Ploučnice.
Byla zrealizována mechanicko – biologická ČOV s předřazenou denit-
rifikací a nitrifikací ve stávajících nádržích, novými kruhovými dosazo-
vacími nádržemi, aerobní stabilizací kalu, strojním zahuštěním kalu a 
strojním odvodněním kalu. Fosfor je eliminován chemicky, tj. dávková-
ním síranu železitého.



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. • v roce 2012

Zákazníci viděli cisterny v mapách
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vyzkoušela v roce 2012 nový infor-
mační systém. Zobrazení pohybu mobilních cisteren v mapách. Přímo na webových 
stránkách www.scvk.cz si zákazníci, kterých se týkala odstávka vody v měsíci srpnu
v Žatci, mohli vyhledat místo, kde se pohybuje mobilní cis-
terna s náhradní dodávkou pitné vody, nebo ve které ulici 
naleznou stabilní cisternu - kontejner.
Dodávka vody při této velké odstávce byla zajišťována 6 
mobilními cisternami a 10 kontejnery. 
Zkušební provoz informačního systému byl dokon-
čen na sklonku roku 2012 a je připraven k praktické-
mu využití. 
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Vodu v nádrži každoročně zkvalitní vápnění
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. při-
stoupila v dubnu 2012 již po sedmnácté k leteckému 
vápnění vodárenské nádrže Souš v Jizerských horách. 
Vápnění surové vody v nádrži Souš se provádí od roku 
1996. K vápnění se používá přírodní velmi jemně mle-
tý vápenec dopravovaný cisternami z Krkonoš. Kvalita 
substrátu je ověřována běžnými laboratorními rozbory, 
ale i prostřednictvím analýz, které potvrzují, že se jedná
o materiál vhodný k přímému styku s pitnou vodou. Pou-
žilo se 95 tun tohoto kvalitního materiálu. 
Stejně jako v uplynulých letech tak i v roce 2012 bylo cí-
lem akce zkvalitnění surové vody v nádrži. Aplikace vá-
pence vždy zvýší hodnotu pH, alkalitu i vodivost v nádrži. 
Následně dojde ke snížení koncentrace problematických 
látek v surové vodě, zejména hliníku. Vápnění tak přispí-
vá k lepší upravitelnosti vody, což ve finále přinese kvalit-
nější pitnou vodu pro obyvatele Jablonecka.
Pravidelné vápnění má i vedlejší účinky, vytváří vhodné 
prostředí pro vznik silné populace lososovitých druhů 
ryb například sivena amerického a nezanedbatelným vý-

sledkem je i pozvolný návrat původního obyvatele poto-
ků Jizerských hor – pstruha obecného.
Letecký zásah byl proveden nad zdrojem pitné vody, kte-
rý je navíc situován do území Chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory, proto musela být souběžně s leteckou apli-
kací zajištěna i podrobná monitorovací kampaň. V něko-
likahodinových intervalech byly hodnoceny požadované 
změny jakosti vody v nádrži. Pod přísnou kontrolou byly 
také případné doprovodné efekty zásahu. Vedle klasic-
kých laboratorních analýz z odebraných vzorků vody, byla 
pro okamžitá hodnocení nesmírně cenná data získaná 
špičkovým multiparametrálním analyzátorem americké 
firmy YSI. S využitím tohoto systému byly změny v nádrži 
opět zveřejňovány i na internetu, a to pouze s několika-
hodinovým zpožděním. 
Akce byla plně financována společností Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. Zásah byl stejně jako v uply-
nulých letech prováděn v přímé součinnosti se státním 
podnikem Povodí Labe. 
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