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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 

Sídlo společnosti 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Identifikační číslo 

490 99 451

Daňové identifikační číslo 

CZ49099451

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

Základní kapitál společnosti 

584 271 000 Kč

Akcionáři 

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. 50‚1 %  
Severočeská vodárenská společnost a. s. 49‚1 % 

Ostatní 0‚8 %

ZÁKLADNÍ  
ÚDAJE
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STATUTÁRNÍ  
ORGÁNY  

SPOLEČNOSTI 
PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Martin Bernard, MBA předseda představenstva
Ing. Philippe Guitard místopředseda představenstva
Ing. Bronislav Špičák místopředseda představenstva

MUDr. Tomáš Indra, MBA člen představenstva
Ing. Milan Kuchař člen představenstva
Ing. Aleš Neruda člen představenstva

Mgr. Eva Vasse Kučerová členka představenstva
Ing. David Votava člen představenstva (od 30. 9. 2017)

DOZORČÍ RADA

Ing. Jiří Kittner předseda dozorčí rady
Ing. Rostislav Čáp místopředseda dozorčí rady

Ing. Jana Michalová členka dozorčí rady
Pavel Páša člen dozorčí rady

Martin Mata, MBA člen dozorčí rady (do 27. 4. 2017)
Tibor Batthyány člen dozorčí rady

Ing. Věra Nechybová člen dozorčí rady (od 27. 4. 2017)

VÝKONNÉ VEDENÍ

Ing. Milan Kuchař generální ředitel
Ing. Aleš Neruda finanční ředitel
Ing. Ota Stehno provozní ředitel

Ing. Milan Hruša ředitel rozvoje a investic
Ing. Jana Michalová technická ředitelka

Mgr. Lenka Štíbrová, MBA personální ředitelka
Ing. Iveta Kardianová, MBA ředitelka komunikace a marketingu
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KLÍČOVÉ  
ÚDAJE

Obrat společnosti 

4‚97 mld. Kč
Hospodářský výsledek 

418 mil. Kč
Počet zaměstnanců 

1714
Výroba vody 

72 015 tis. m³
Ztráty vody 

17 029 tis. m³
Množství vyčištěné vody 

101 296 tis. m³
Počet havárií na vodovodních řadech 

4 596
Počet havárií na kanalizačních řadech 

1 561
 

Počet zásobovaných obyvatel  
pitnou vodou 

1 150 977
Délka vodovodních řadů 

9 648 km
Počet vodovodních přípojek 

211 888
Počet obyvatel napojených  

na kanalizaci 

951 061
Délka kanalizačních řadů 

4 350 km
Počet kanalizačních přípojek 

130 201
Počet provozovaných úpraven vod 

81
Počet provozovaných čistíren  

odpadních vod 

211 
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Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi malé ohlédnutí 
za uplynulým rokem 2017. 

Podnikatelský rok 2017 společnosti 
Severočeské vodovody a kanalizace, 

a. s., lze zhodnotit jako rok stabilní, 
bez mimořádných výkyvů. 

Po celý rok 2017 jsme zákazníkům Ústeckého 
a Libereckého kraje, města Roztoky a Špindlerova 
Mlýna poskytovali plynulé zásobování kvalitní pitnou 
vodou. Zaměstnanci společnosti opravili 4 596 havárii 
na vodovodních řadech vždy s cílem eliminace dopadu 
rozsahu havárie na omezení dodávky vody. Poradili si 
i s opravami havárií v nestandardních podmínkách. Již 
v počátku roku opravili havárii na přivaděči pro město 
Ústí nad Labem, který se nachází 15 metrů nad řekou na 
přemostění mezi obcemi Libochovany a Prackovice. V říjnu 
obstáli i v zásobování zákazníků v kalamitním stavu. 

EDITORIAL PŘEDSEDY 
PŘEDSTAVENSTVA
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Při vichřici došlo k výpadku elektrické energie v obou 
krajích provozovaného území. V důsledku toho byly 
všechny velké úpravny Ústeckého a Libereckého kraje, 
čerpací stanice a čistírny odpadních vod bez dodávek 
proudu. Zaměstnanci řešili koordinaci elektrocentrál 
a s tím spojené zajištění všech hlavních zdrojů. Až na 
drobné výjimky nebyla přerušena dodávka vody. 

Po celý rok 2017 byl při každodenní činnosti 
zaměstnanců kladen důraz na bezpečnost práce. 
Zaměstnancům bylo připomínáno dodržování 
bezpečnostních postupů a maximální využití ochranných 
prostředků. V září byl ve společnosti stejně jako v ostatních 
filiálkách společnosti Veolia vyhlášen týden bezpečnosti, 
který má velký význam pro prevenci úrazů. 

Kvalitu poskytovaných služeb prověřil v roce 2017 
každoročně prováděný průzkum spokojenosti zákazníka. 
Ze sedmi set dotazovaných zákazníků 97 % odpovědělo, že 
jsou spokojeni s kvalitou služeb společnosti. Sdružení VHS 
Turnov se v roce 2017 obrátilo na zástupce jednotlivých 
obcí ve sdružení s anketou, zjišťující posouzení provozování 
vodohospodářského majetku. Více než polovina 
oslovených se vyjádřila, že SčVK provádí velmi spolehlivou 
práci. 

Na přelomu měsíců října a listopadu byl ve společnosti 
proveden recertifikační audit, který ve výsledku ocenil 
celkový systém ISŘ. Společnost získala diamantový 
certifikát ISO za plnění norem v oblasti kvality, BOZP, 
životního prostředí a managementu energií. 

Za všechnu tuto práci patří zaměstnancům velký 
dík. Stejně tak bych rád poděkoval zástupcům obou 
hlavních akcionářů, kteří po celý rok 2017 vedli intenzivní 
jednání o fungování společnosti po roce 2020. Výsledkem 
těchto jednání je dohoda, která umožňuje kontinuální 
provozování vodohospodářské infrastruktury s využitím 
stávajícího personálního potenciálu. 

Dovolte mi všem poděkovat za 
odvedenou práci v roce 2017. 

Ing. Martin Bernard, MBA
předseda představenstva 
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ORGANIZAČNÍ  
STRUKTURA

Generální ředitel

Úsek provozního  
ředitele

Operativní útvar Operativní útvarOperativní útvar

Oblastní závod Liberec Zákaznický útvarÚtvar BOZP, PO 
a krizového plánování

Oblastní závod Turnov Útvar informační  
soustavy a daníÚtvar personální  

a mzdový
Oblastní závod Most

Útvar plánu a financí

Oblastní závod Ústí n. L.
Útvar logistiky a nákupu

Útvar centrální  
údržby a dopravy

Centrální dispečink

Úsek personálního  
ředitele

Úsek finančního  
ředitele

Operativní útvar, ISŘ Právní útvar

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 
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Operativní útvar
Operativní útvar

Operativní útvar

Útvar kontroly jakosti
Útvar komunikace  

a marketingu

Útvar rozvoje

Útvar inženýrských 
činností

Útvar projekce

Útvar technicko 
provozní činnosti

Oddělení ekologie

Technologické oddělení 
pitné vody a sítě

Technologické oddělení 
odpadní vody

Oddělení GIS

Oddělení hodnocení 
stavu kanalizační sítě

Úsek technického 
ředitele

Úsek ředitele  
komunikace  

a marketingu

Úsek ředitele  
rozvoje a investic

Útvar informačních 
technologií

Obchodní útvar

K 31. PROSINCI 
2017
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NAŠE SLUŽBY

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury 
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 
v roce 2017 poskytovala služby 1 150 977 obyvatelům 
Ústeckého a Libereckého kraje, města Roztoky u Prahy 
a Špindlerova Mlýna. 

Společnost evidovala 217 591 odběrných míst  
u 183 540 smluvních zákazníků  

v následujícím členění:

137 828
Domácnosti – individuální zákazníci

 8 877
Domácnosti – bytové domy, družstva

 36 835
Ostatní

Objem prodané vody v roce 2017  
podle zařazení zákazníků

60‚91 %
Trvalé bydlení

12‚14 %
Ostatní podnikání

8‚81 %
Průmysl

3‚63 %
Rekreace‚ sport‚ kultura

2‚29 %
Hotely‚ ubytovny‚ restaurace

2‚28 %
Obchody a služby

2‚12 %
Školství

2‚06 %
Zemědělství‚ lesnictví a voda

1‚71 %
Zdravotnictví

1‚58 %
Úřady a instituce

1‚17 %
Objekty sociálního charakteru

0‚94 %
Stavby‚ demolice

0‚36 %
Ostatní
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Top odběratelé
Severočeská teplárenská, a. s.
Tepelné hospodářství města 

Ústí nad Labem s. r. o.
ACTHERM, spol. s r.o.

Okresní stavební bytové 
družstvo Česká Lípa

Stavební bytové družstvo  
„Mír“ Teplice

Krajská zdravotní, a. s.
ČEZ Teplárenská, a. s.

Vězeňská služba České 
republiky

Bytové družstvo DRUŽBA
Teplárna Liberec, a. s.

Struktura zákazníků, rozdělení objemu prodané vody 
podle zařazení zákazníků ani největší odběratelé se 
významně nemění. Dochází pouze k drobným změnám 
mezi jednotlivými segmenty a partnery.

Se zákazníky bylo v roce 2017 uzavřeno 
17 547 jednotných smluv. Všechny odběratelské 
smlouvy musí být uvedeny do souladu se zákonem 
o vodovodech a kanalizacích do 1. 1. 2024.

Služby společnosti byly v roce 2017 
prověřeny třemi způsoby

Vodohospodářské sdružení VHS Turnov, jehož 
majetek společnost Severočeské vodovody a kanalizace, 
a. s. provozuje, se obrátilo na přelomu měsíce května 
a června 2017 na zástupce jednotlivých obcí s anketou – 
Posouzení provozování majetku. Cílem této ankety bylo 
zmapovat názory zástupců měst a obcí pro budoucí 
činnost sdružení a zejména pro rozhodování, jak 
provozovat majetek od roku 2021.

Na otázky spolehlivosti provozovatele při dodávce 
pitné vody a odkanalizování, rychlosti havarijní opravy 
a dlouhodobé kvality provozních činností nebyla 
zaznamenána ani jedna negativní odpověď. Polovina 
dotázaných zástupců se vyjádřila, že SčVK provádí velmi 
spolehlivou práci, s výtečnou kvalitou, bezproblémově, 
tak jak to má být. Druhá polovina zástupců uvedla, že 
je vše v pořádku a pokud ne, tak se jedná o výjimečné 
drobnosti. Oceněna byla i komunikace provozovatele. 
Zástupci se vyjádřili, že pokud je třeba něco řešit, 
provozovatel vždy komunikuje a je nalezeno schůdné 
řešení. Provozování vodohospodářské infrastruktury 
bylo shledáno jako kvalitní s přáním stejné kvality i pro 
další roky. 

Druhou prověrkou činnosti společnosti byl 
každoroční průzkum spokojenosti zákazníků, který 
v říjnu 2017 provedla nezávislá agentura IBRS. Průzkum 
byl proveden prostřednictvím 700 telefonních 
rozhovorů. 600 rozhovorů bylo vedeno s individuálními 
zákazníky, majiteli rodinných domů. 50 rozhovorů 
se správci bytových domů, členy bytových družstev 
a 50 s průmyslovými zákazníky, zástupci různých firem. 
Celkový výsledek byl pro společnost velmi pozitivní. 
97 % zákazníků je spokojeno s plynulostí dodávek vody 
a v případě havárie s rychlostí obnovení dodávek vody. 
S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 96 % 
a s profesionalitou zaměstnanců společnosti 98 % 
dotázaných. Průzkum například i ukázal, že webové 
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stránky společnosti navštěvují častěji zástupci bytových 
družstev. O 3 % narostl (na 92 %) oproti loňskému roku 
počet zákazníků, kteří vyjádřili spokojenost s dostatkem 
informací. Individuální zákazníci volí ke komunikaci 
se SčVK raději zákaznickou linku, ale firmy a bytová 
družstva preferují internet. S vyřízením požadavků na 
zákaznických centrech společnosti vyjádřilo spokojenost 
98 % zákazníků. Společnost SčVK si nechává provést 
průzkum spokojenosti zákazníka již dvanáct let a na 
základě jeho výsledků nabízí služby s vyšším komfortem 
pro zákazníka. 

Třetí prověrkou kvality služeb společnosti byl 
recertifikační audit systému jakosti dle ČSN EN ISO 
9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 
18001:2008 a ČSN EN 50001:2012, který byl ve 
společnosti proveden v termínu od 31. 10. do 3. 11. 2017 
a jeho výsledkem bylo ocenění služeb společnosti 
a získání diamantového certifikátu ISO za plnění 
norem v oblasti kvality, BOZP, životního prostředí 
a managementu energií. 

Z průzkumu spokojenosti zákazníka každoročně vyplývá, 
že zákazníci společnosti si přejí být informováni o dění 
týkající se dodávky pitné vody. K tomuto společnost 
využívá více informačních kanálů. 

Jedním, zákazníky každodenně využívaným 
informačním kanálem, jsou webové stránky společnosti. 
Obsahují aktuality, obchodní, technické informace, ale 
i vstup do zákaznických stránek, kde si smluvní zákazníci 
mají možnost založit zákaznický účet a mít tak dokonalý 
přehled o spotřebě vody na svém odběrném místě, 
či více místech, zaplacených zálohách a vyúčtování. 
K 31. 12. 2017 bylo pro tento účel zaregistrováno 
37 366 odběrných míst zákazníků. Od 31. 12. 2016 došlo 
k nárůstu registrace o 5 778 odběrných míst. 

Zájem o elektronickou komunikaci se společností 
potvrdilo i narůstající procento zákazníků, kteří si přejí 
zasílat fakturu za vodné a stočné e-mailem. V roce 

2017 bylo odesláno 43 565 faktur e-mailem z celkového 
počtu 245 368. To představuje 17, 75 %. V roce 2016 bylo 
elektronicky odesláno 14‚78 % faktur. 

Na webových stránkách společnosti mají zákazníci 
také možnost využít rezervačního systému před 
plánovanou návštěvou zákaznického centra. Tento 
systém umožňuje rezervovat si přesný termín schůzky 
a tím eliminovat čas strávený v čekárně zákaznického 
centra. I v roce 2017 došlo k nárůstu zákazníků, kteří si 
rezervovali svůj termín. 

Počet zákazníků, kteří využili  
rezervační systém:

2017

2016

2015

Pro osobní kontakt mohli zákazníci zvolit kterékoliv ze 
13 zákaznických center a 3 kontaktních míst. V oblasti 
Šluknovského výběžku byly služby společnosti nabízeny 
i v mobilním zákaznickém centru projíždějícím obcemi 
dle předem stanoveného harmonogramu, který je 
také na webových stránkách společnosti. Všechna 
zákaznická centra pracovala podle postupů stanovených 
v dokumentaci systému jakosti podle norem EN ISO 
9000:2000. Oblast služeb zákazníkům je ve společnosti 
certifikována již od prosince 2001.

Dalším informačním kanálem bylo kontaktní 
centrum společnosti. V roce 2017 obsloužilo 
108 658 telefonních hovorů zákazníků. 

V případě havárií zákazníci oceňují především 
včasné informace. K tomuto slouží služba SMS INFO, 
která neprodleně odešle informace o případné 
odstávce vody v příslušné oblasti na zaregistrovaná 

470

326

259
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telefonní čísla. Zákazníci, kteří se zaregistrují ke 
službě SMS INFO, tak mají přehled o haváriích na jimi 
zaevidovaných adresách. K získávání SMS zpráv bylo 
k 31. 12. 2017 zaregistrováno 37 548 uživatelů, což 
představuje nárůst 3 215 registrací v roce 2017. Na 
zaregistrovaná telefonní čísla společnost v roce 2017 
odeslala 71 280 SMS zpráv. 

I přes narůstající oblíbenost elektronické  
komunikace jsou stále zákazníci, kteří chtějí získávat 
informace o společnosti v tištěné podobě. Společnost 
pamatuje i na tyto zákazníky a vydává letáky, které 
byly i v roce 2017 k dispozici na zákaznických centrech, 
kontaktních místech a v mobilním zákaznickém 
centru. Souhrn informací o společnosti bylo možné 
najít i v zákaznickém časopise „Voda pro Vás“, který 
společnost distribuovala prostřednictvím deníků 
k zákazníkům v závěru roku 2017. 

Výroba vody, prodej vody,  
voda nefakturovaná
V roce 2017 došlo po 2 letech příznivého vývoje v prodeji 
vody opět k určitému poklesu. Prodej vody klesl proti 
roku 2016 celkem o 614 tis. m3, přičemž na poklesu 
se podílely rovnoměrně jak domácnosti, tak ostatní 
kategorie odběrů. I tak lze konstatovat, že se prodej 
vody v posledních letech stabilizuje. I přes pokles 
prodeje vody však stoupla výroba vody. Celkový nárůst 
činil 448 tis. m3. Tento nárůst výroby byl způsoben 
zvýšeným objemem vody nefakturované, a to jak ztrát 
vody, tak i vlastní spotřeby. Kondice některých řadů 
se projevila zejména nárůstem dlouhodobých obtížně 
dohledatelných úniků vody a také bylo nutno ve zvýšené 
míře některé sítě intenzivněji odkalovat z důvodu 
udržení kvality vody na síti.

 2016
SČVK

2017
SČVK

Délka vodovodní sítě km 9 628 9 648

Počet vodovodních přípojek počet 210 974 211 888

Délka vodovodních přípojek km 2 110 2 119

Počet čerpacích stanic počet 292 293

Počet vodojemů počet 1 082 1 069

Počet úpraven vod počet 81 81

Počet zásobovaných obyvatel počet 1 152 959 1 150 977

Voda vyrobená tis.m 71 567 72 015

Voda k realizaci tis.m 73 294 73 778

Voda fakturovaná tis.m 54 269 53 655

– Domácnosti tis.m 37 657 37 298 

– Ostatní tis.m 16 612 16 357

Voda nefakturovaná tis.m 19 025 20 123

Voda pro vlastní potřebu tis.m 2 841 3 094

Ztráty vody v trubní síti tis.m 16 184 17 029

Celkový počet měřidel počet 233 130 235 673

Specifická spotřeba pitné l/obyv./den 89 89



Výroční zpráva 2017  Naše služby 15

Odpadní voda

U odpadní vody došlo k nepatrnému poklesu fakturace, 
výrazně nižšímu než u pitné vody, o pouhých 36 tis. m. 
Do výsledku se promítlo také systematické dohledávání 
nelegálních přípojek. Množství čištěných odpadních vod 

vzrostlo v roce 2017 výrazněji, což bylo dáno celkově 
vyššími srážkovými úhrny. To se promítlo ve zvýšení 
nátoku srážkových vod na čistírny odpadních vod.

 2016
SČVK

2017
SČVK

Délka kanalizační sítě km 4 335 4 350

Počet kanalizačních přípojek počet 129 325 130 201

Délka kanalizačních přípojek km  1 293  1 302

Počet čerpacích stanic počet 563 574

Počet čistíren odpadních vod počet 212 211

Počet obyvatel napojených na kanalizaci počet 950 584 951 061

Počet obyvatel napojených na ČOV počet 942 834 944 037

Množství čištěných odpadních vod tis.m 95 606 101 296

Množství produkovaných kalů t suš. 18 546 16 304

Odpadní voda fakturovaná tis.m 49 203 49 167

Poruchovost
Poruchovost na vodovodních řadech byla z pohledu 
počtu poruch přibližně na stejné úrovni, ale potýkali 
jsme se především s obtížně dohledatelnými 

dlouhodobými úniky. Poruchovost na kanalizačních 
řadech byla v roce 2017 prakticky na stejné úrovni jako 
v předchozím roce. 
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Výměny vodoměrů

V roce 2017 provozní zaměstnanci SčVK vyměnili 
44 257 vodoměrů u zákazníků v rámci celého 
provozovaného území. Nejčastějším důvodem k výměně 
byla končící platnost ověření. Z tohoto důvodu se jich 
vyměnilo 41 090. I přes časté upozorňování zákazníků 
na nutnou ochranu vodoměru před mrazem došlo v roce 
2017 k poškození 258 vodoměrů mrazem.

Kontrola kvality vody 

Kontrolu kvality vody zajišťuje akreditovaná zkušební 
laboratoř č. 1372.3 Útvar kontroly jakosti v rozsahu 
udělené akreditace: chemické, fyzikální, mikrobiologické 
a biologické rozbory pitných, bazénových a teplých vod, 
odpadních vod, kalů, odpadů, vodných výluhů, sedimentů 
a samostatné vzorkování vod, odpadů, kalů a sedimentů.

V únoru 2017 absolvovala všechna akreditovaná 
pracoviště Útvaru kontroly jakosti (ÚKJ) proces 
reakreditace ČIA jak na úrovni technických, tak 
systémových činností. Bylo vydáno nové Osvědčení 
o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, která je 
v souladu s ČSN ISO 9001:2009, s platností do 16. 3. 2022. 

V oblasti kontroly pitných vod laboratoře 
průběžně spolupracovaly s jednotlivými provozy při 
kontrole kvality vody po odstávkách a v průběhu 
stavebně-technických a montážních zásahů 
na vodohospodářských stavbách dle směrnice 
S.06.20 D. Celkem bylo provedeno 1 532 těchto odběrů, 
které jsou prováděny nad rámec ročních plánů kontroly 
kvality pitných vod.

V oblasti odpadních vod ÚKJ pokračoval ve 
spolupráci s dalšími provozy všech oblastních závodů 
na dalším rozšiřování monitoringu průmyslových 
producentů odpadních vod včetně mapování 
a odhalování významných zdrojů kontaminace (např. 
původ chromu v kalu na ČOV Hrádek nad Nisou, 
prokázání nadlimitních hodnot u vypouštěných OV 
z pivovaru Cvikov, aj.). Jsou tak připravovány zásadní 
podklady k následnému vyjednávání o podmínkách 
vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. 

Plán investic pro rok 2017 byl splněn v plném rozsahu. 
Na jeho základě došlo k obnově laboratorní měřicí 
techniky v laboratoři Most (plynový chromatograf Agilent), 
laboratorního zařízení (myčky sušárny, termostaty) 
a vzorkovací techniky (automatické mobilní vzorkovače, 
vzorkovací vozy a jejich vybavení pro terénní práce).

Důvod akce Celkem

Jiný 855

Mechanicky nebo jinak poškozený vodoměr 60

Nečitelný 47

Nefunkční přenos dat 18

Porucha funkce – vadný číselník 10

Poškozen horkou vodou 1

Poškozen mrazem 258

Poškozená plomba 1

Končící platnost ověření 41 090

Přemístění vodoměru 2

Přeplombování 114

Rekonstrukce 35

Stojící vodoměr 1 062

Tekoucí vodoměr 26

Ucpaný vodoměr 16

Úřední přezkoušení 298

Velmi nutná výměna 69

Výměna za impulsní vodoměr 10

Výměna za rádiový přenos 43

Změna průměru vodoměru 73

Změna typu měřidla 140

Ztráta 29

Celkový součet 44 257
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V roce 2017 bylo v laboratořích společnosti 
provedeno celkem: 

483 546 analýz v laboratořích pitných vod 

200 367 analýz v laboratořích odpadních vod

Útvar kontroly jakosti provádí rozbory i pro externí 
zákazníky. V roce 2017 byl objem externích výkonů 
útvaru 13 266 tis. Kč. 

Kvalita pitné vody dlouhodobě vykazuje zlepšující se 
trend, což dokládají následující grafy. 
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Čistírny odpadních vod

V roce 2017 se podařilo zrealizovat opatření na vybraných 
strategických ČOV nad 10 000 ekvivalentních obyvatel 
(dále EO) s cílem zajištění stabilní kvality odtoku 
v parametrech Ncelk. a Pcelk. Jednalo se zejména 
o doplnění automatické regulace dodávky vzduchu 
do nitrifikačních nádrží, instalaci analyzátorů N-NH4 
a P-PO4, řízení interní recirkulace podle sond N-NO3, 
výměna PC včetně zastaralého operačního systému 
a vygenerování nové vizualizace u následujících ČOV:

Děčín, Boletice, ČOV – doplnění instrumentace
Klášterec n. O., ČOV – doplnění instrumentace
Žatec, ČOV – doplnění instrumentace
Louny, ČOV – doplnění instrumentace
Kadaň, ČOV – dmychárna a strojní zahuštění
Jirkov, ČOV – stabilizace procesu nitrifikace

V polovině roku 2017 byla zahájena významná stavba 
„Louka u Litvínova – odstranění výustí MO 27, MO 28“, 
jejíž součástí je výstavba nové ČOV na tzv. „zelené louce“ 
pro 496 EO. 

 V roce 2017 byla uvedena do zkušebního provozu po 
rekonstrukci ČOV Hodkovice nad Mohelkou (1840 EO), 
kde byla provedena rekonstrukce jedné biologické linky 
typu tzv. KARUSEL. Jedná se o kruhovou nádrž, kde ve 
vnějším mezikruží je oběhová aktivace a uvnitř kruhová 
dosazovací nádrž s rovným dnem a odsáváním vratného 
a přebytečného kalu. Pět kusů povrchových aerátorů 
typu Kessener bylo nahrazeno jemnobublinnou aerací 
a mícháním s přerušovaným provozem. Dmychárna 
byla umístěna do stávajícího provozního objektu do 
místnosti původní kompresorovny. Z důvodu zajištění 
bezpečnosti provozu byla nabetonována vnější obvodová 
stěna o 0‚4 m a provedena instalace prodlouženého 
shrabovacího mostu v dosazovací nádrži tak, že je pojezd 
po vnější koruně nádrže biologického stupně.
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Nejvýznamnější stavby, na kterých byla 
vykonávána inženýrská činnost, a dokončené 
stavby v roce 2017 
Most, Chanov – Želenice
— rekonstrukce přivaděče DN 600
Cvikov, Nová, Sad 5. května, B. Němcové, Čechova
— rekonstrukce kanalizačního řadu
Děčín, Riegrova
— rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu
Hrádek n. N., Oldřichovská
— rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu
Žďárek
— rekonstrukce vodovodního řadu
Litoměřice, Rooseveltova a okolí 
— rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu
Teplice, Sukova, Křičkova
— rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu
Povrly, Roztoky
—  rekonstrukce vodovodního řadu a odstranění 

kanalizační výusti UL 95
Ploskovice, ČOV
— intenzifikace
Modlany, ČOV
— zkapacitnění
Lubenec, VDJ Záhoří
— rekonstrukce vodojemu
Litoměřice, Masarykova
— výstavba nových šaten

V roce 2017 byla rovněž uvedena do ročního 
zkušebního provozu po rekonstrukci ČOV Výškov 
(380 EO). Na přítoku je nově integrované hrubé 
předčištění a původní kombiblok byl nahrazen 
systémem D-n s přerušovanou jemnobublinnou aerací 
a mícháním. 

Inženýrsko-projektová činnost 
společnosti 
V roce 2017 byly prioritně zajišťovány předprojektové 
a projektové přípravy převážně pro investiční plán 
Severočeské vodárenské společnosti 2018 a útvarem 
inženýrských činností byl zajišťován výkon inženýrské 
činnosti při realizaci staveb investičního plánu SVS 2017 
včetně komplexního obstarání inženýrské činnosti při 
přípravě a realizaci stavebních investic SčVK. 

Útvar rozvoje zpracoval celkem 6 studií 
a technických pomocí, které řešily strategický rozvoj 
vodohospodářské infrastruktury. Zásadní význam měla 
studie Náhrada zdrojů s nedostatečnou vydatností, 
která byla zpracována v rámci „akce sucho“. Útvar 
předložil do komise přípravy investic SVS celkem 
183 investičních záměrů pro zajištění obnovy majetku 
a strategických investic SVS.

Útvar projekce zajistil zpracování celkem 
26 projektových dokumentací pro územní řízení včetně 
obstarání územního rozhodnutí a 125 projektových 
dokumentací pro stavební povolení včetně obstarání 
stavebního povolení.

Útvar inženýrské činnosti v rámci svých středisek 
a detašovaných pracovišť v Libereckém a Ústeckém kraji 
zajistil inženýrskou činnost při realizaci staveb. V roce 
2017 bylo předáno a převzato 159 dokončených staveb.
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Významné stavby vyprojektované v roce 2017
Děčín, Divišova, Máchovo nám., Raisova
— rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Roudnice n. L., Žižkova, Špindlerova třída
— rekonstrukce kanalizace
Úštěk, Rybniční
— rekonstrukce kanalizace
Chabařovice, Roudníky
— rekonstrukce vodovodu
Mimoň, Nádražní, II. část
— rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Ústí n. L., Čelakovského, Příkopy
— rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Chomutov, Palackého, Riegrova, Na Bělidle
— rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Most, Alej B. Němcové, Spojovací, U Školy,  
Kollára, Na Vyhlídce
— rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Cvikov, Alšova, Jiráskova, Nerudova, Nábřežní
— rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Liberec, Metelkova
— rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Ústí n. L., Masarykova
— rekonstrukce kanalizace 
Generel zásobování města Louny pitnou vodou 
a posouzení distribuce vody ve skup. Vdv Louny Jihovýchod
Brandov, ÚV Brandov
— rekonstrukce 
Čížkovice, ČOV
— rekonstrukce, zkapacitnění
Terezín, VDJ Terezín
— rekonstrukce
Liberec, ČOV
— doplnění instrumentace
Snědovice, Sukorady, ČOV
— rekonstrukce
Litoměřice, ČOV
— rekonstrukce hrubého předčištění

Jakost – ISO normy

V termínu od 31. 10. do 3. 11. 2017 byl ve společnosti 
proveden recertifikační audit systému jakosti dle 
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN 
OHSAS 18001:2008 a ČSN EN 50001:2012. Výsledkem 
bylo získání diamantového certifikátu ISO za plnění 
norem v oblasti kvality, BOZP, životního prostředí 
a managementu energií. 

Výhled hospodaření  
do roku 2018
Stejně jako v předešlých letech i v roce 2018 bude 
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 
poskytovat služby na profesionální úrovni. 

Výsledky hospodaření za rok 2017 i schválený 
finanční a obchodní plán jsou základem pro stabilní 
a spolehlivé fungování společnosti v následujícím 
období. Investiční plán zajišťuje nutnou obnovu i rozvoj 
majetku potřebného pro bezproblémové provozování 
pronajaté infrastruktury. Výhled na rok 2018 je stabilní. 
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ODPOVĚDNOST

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
v roce 2017 zaměstnávala 1 714 zaměstnanců na hlavní 
pracovní poměr. Z toho 1 254 mužů a 460 žen. I v roce 
2017 byla věnována značná pozornost a úsilí k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost se 
zaměřila na aplikaci systému řízení BOZP do všech 
manažerských případů.

Věková struktura k 31. 12. 2017
ve fyzických osobách

 MUŽI ŽENY CELKEM

do 20 let 4   4

20–24 let 27 4 31

25–29 let 68 18 86

30–34 let 77 25 102

35–39 let 120 46 166

40–44 let 253 75 328

45–49 let 175 81 256

50–54 let 193 103 296

55–59 let 185 79 264

nad 60 let 152 29 181

celkem 1 254 460 1 714

Průměrný věk zaměstnanců v roce 2017 byl 47 let.

Počet odpracovaných let k 31. 12. 2017
ve fyzických osobách

do 5 let 485

6–10 let 346

11–20 let 357

nad 20 let 526

celkem 1 714

Počet odpracovaných let dle vzdělání

 vysokoškoláci maturita vyučení ostatní

do 5 let 59 156 206 17

do 10 let 43 124 165 12

do 15 let 31 69 80 6

nad 15 let 105 275 322 42

Délka zaměstnání – roky 
podle dosaženého vzdělání
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Doplňován byl sortiment technických prostředků 
k zajištění BOZP zejména k ochraně při práci ve výškách 
a v prostředí s výskytem nebezpečných plynů, dle 
vyhodnocených rizik a nejnovějších poznatků v ochraně 
zdraví a života zaměstnanců.

Akční plán řešil i organizační zabezpečení BOZP 
a kladl důraz na zainteresování všech zaměstnanců do 
problematiky ochrany zdraví a života. Stanoven byl počet 
provedených kontrol různých typů a byl vyhodnocen 
program negativní motivace při vzniku pracovního úrazu 
s konstatováním účinnosti působení všech zaměstnanců 
na rizikové chování jednotlivce.

Ve spolupráci se skupinou Veolia byl organizován již 
každoroční mezinárodní týden bezpečnosti práce. V rámci 
tohoto programu byly pořádány diskusní semináře 
pro všechny zaměstnance, kde byla zdůrazněna nová 
rizika práce, která představují největší ohrožení zdraví 
a života s využitím praktických poznatků skupiny Veolia 
po celém světě. V doprovodném programu obdrželi 
všichni zaměstnanci osobní lékárničku pro použití v práci 
i v soukromí.

 Ve spolupráci se zástupci zaměstnanců byl upraven 
sortiment poskytovaných osobních ochranných 
prostředků s cílem dosáhnout vyššího stupně ochrany 
zaměstnanců při zvýšení komfortu při používání OOPP 
zaměstnanci. Počítá se i s delší životností kvalitnějších 
OOPP, což v delším horizontu použitelnosti povede 
k úsporám při nákupu OOPP. 

V roce 2017 byla věnována značná pozornost a úsilí 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Společnost se zaměřila na pokračování aplikace systému 
řízení BOZP do všech manažerských rozhodování. 
Příprava a realizace vzdělávacích modulů vznikala na 
základě spolupráce s manažery a příslušnými segmenty 
zaměstnanců tak, aby obsah vzdělávacích aktivit 
odpovídal potřebám zabezpečení zaměstnanců a byly 
zajištěny firemní cíle hlavních i podpůrných činností 
ve společnosti v oblasti BOZP a PO. Zejména byly 
implementovány do řídící dokumentace společnosti nové 
předpisy a poznatky z analýz rizik i výsledků kontrolní 
činnosti BOZP. Úspěšnost tohoto úsilí byla potvrzena 
v listopadu 2017 recertifikačním auditem společnosti 
dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Nově byla 
společnost auditována i na normu ISO 50001, kdy byla 
potvrzena kvalita procesů při hospodaření s energií.

Programy a akční plán BOZP

Důležitým prvkem v systému řízení BOZP je stanovení 
programů s jasnými cíli. V roce 2017 pokračovaly práce 
na plnění dlouhodobých programů z minulých let, jejichž 
hlavním cílem bylo snížit rizikovost činností a zvýšit 
bezpečnostní standard ve společnosti. 

Akční plán pro rok 2017 poukázal na momentální 
potřeby řešení problematiky BOZP. Byl zaměřen 
zejména na úkoly v prevenci vzniku nemocí z povolání 
a pracovních úrazů. 

V rámci dlouhodobého akčního plánu byly realizovány 
opravy a úpravy pracovního prostředí vytipovaných 
problematických pracovišť. Realizovány byly opravy 
poškozených komunikačních povrchů, vstupy do 
podzemních objektů, opravy poškozených žebříků 
a stupadel, instalována byla nová zábradlí, opraveny 
byly nevyhovující obslužné lávky a rampy. Doplněním 
instalace zádržných systémů výškových vertikálních 
výstupů bylo eliminováno riziko vážných incidentů. 
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Spolupráce s organizacemi 
odborového svazu
Problematika BOZP, PO je pravidelně projednávána 
ve společné komisi se zástupci zaměstnanců (OS). 
Společnost reaguje na vznášené požadavky, připomínky 
a návrhy z řad zástupců zaměstnanců a tyto zařazuje po 
projednání do plánů a opatření ke zvýšení zabezpečení 
i komfortu zaměstnanců při práci. Plodná spolupráce 
je vyjádřením vzájemné důvěry a podporuje loajalitu 
zaměstnanců vůči společnosti.

Pro vybrané zástupce zaměstnanců z řad odborového 
svazu společnost uspořádala i v uplynulém roce seminář 
BOZP, PO. Absolventi semináře tímto získali odbornou 
kvalifikaci pro výkon pozice zástupce zaměstnanců pro 
oblast BOZP, PO.

Pracovní úrazovost

Hlavním ukazatelem stavu BOZP ve společnosti je 
vývoj pracovní úrazovosti. V roce 2017 došlo k pěti 
pracovním úrazům. Vlivem neustálé pozornosti věnované 
bezpečnosti práce bylo dosaženo nízké pracovní 
úrazovosti vzhledem k počtu zaměstnanců a rozsahu 
vykonávaných prací. Potvrdil se tak dlouhodobý trend 
vysokého bezpečnostního standardu společnosti.

Celková závažnost pracovních úrazů vyjádřena 
počtem zameškaných pracovních dnů vyplývající 
z doby léčení následků pracovních úrazů vykazuje 
736 zameškaných pracovních dnů. Nárůst této hodnoty 
byl způsoben celoroční pracovní neschopností jednoho 
zaměstnance, jako důsledek zdravotních komplikací 
z pracovního úrazu vzniklého již v roce 2014. Všechny 
pracovní úrazy byly vyšetřeny, byly stanoveny příčiny 
vzniku úrazů a byla přijata opatření, aby se zabránilo 
opakování příčin vzniku úrazů. 

Kontroly BOZP

Na základě zpracovaného plánu byly prováděny 
celodenní kontroly s účastí nejvyššího vedení společnosti 
s cílem zvýšit povědomí zaměstnanců o zájmu vedení 
společnosti při řešení problematiky BOZP. V roce 2017 
proběhlo 28 těchto tzv. TOP kontrol BOZP. Zjištěné 
nedostatky byly vyhodnoceny a byla přijata opatření 
k nápravě.

Běžné kontroly BOZP proběhly dle plánu kontrol, který 
je zahrnut do systému vnitřních auditů. Byly doplněny 
namátkovými, neohlášenými kontrolami. Ke zjištěným 
závadám byla přijímána opatření, která byla projednána 
a byly stanoveny termíny a odpovědnosti k zajištění 
nápravy.

Systém kontrol byl sledován a pravidelně 
vyhodnocován.

 Dle zákonných požadavků proběhly veřejné prověrky 
BOZP za účasti zástupců zaměstnanců, ve spolupráci 
s odborovým svazem. 

V roce 2017 bylo vykonáno 242 kontrol BOZP a PO 
pověřenými zaměstnanci. 

Ze strany státního odborného dozoru proběhlo 
16 kontrol. Oblastní inspektorát práce provedl 3 kontroly, 
orgán ochrany veřejného zdraví (KHS) 10 kontrol 
a kontrolní orgán Hasičského záchranného sboru 
3 kontroly. Závažné závady nebyly zjištěny. Drobné 
nedostatky byly v termínech odstraněny. Nebyla udělena 
žádná sankce ze strany státního odborného dozoru. 
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 Pracovní úrazy za rok 2017

ZÁVOD Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ústí nad Labem 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

GŘ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Turnov 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Celkem 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5

Počet zameškaných pracovních dnů v důsledku pracovních úrazů

ZÁVOD Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Ústí nad Labem 0 0 0 11 23 27 21 23 21 22 8 0 156

GŘ 66 60 46 40 43 22 42 46 42 22 22 21 472

Turnov 0 0 0 0 0 0 0 12 21 22 22 21 98

Celkem 60 60 55 52 66 49 63 81 84 66 52 42 736

Úrazovost – počet úrazů

Vývoj pracovní úrazovosti

30

25

20

15

10

5

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29 28
26 25 24 23 22

20

15 14 13 12

29 28

21

12

22

15
19

8
5 5 4 5

skutečnost

cíle



Výroční zpráva 2017  Odpovědnost 25

Řízení pracovní kariéry – představuje složitý systém 
práce s jednotlivými skupinami zaměstnanců, jehož 
cílem je dosáhnout maximální stabilizace, růstu 
a rozvoje našich zaměstnanců. Důležitým faktorem 
je spolupráce personalistů s provozními i „štábními“ 
kolegy na jedné straně a aktivní personální práce na 
straně druhé. Smyslem řízení kariéry je dosáhnout 
splnění očekávání obou stran, tedy zaměstnance 
i zaměstnavatele. Účinným nástrojem již dlouhodobě 
jsou Nástupnické plány, které se kontinuálně aktualizují 
a vedou k neustálému vyhledávání talentů uvnitř 
společnosti.

Kompetenční profil, který se vztahuje ke konkrétním 
pracovním pozicím, nám významně pomáhá určovat 
soubor způsobilostí na dané pracovní pozici.

Management znalostí souvisí jednak s generační 
výměnou personálu a jednak s regionálním rozsahem 
společnosti. Jeho cílem je vytvoření podmínek 
pro výměnu znalostí, informací a zkušeností. 
Vzhledem k rozsahu společnosti je tato kategorie 
pro personální úsek skutečnou výzvou. SČVK věnuje 
vzdělávání zaměstnanců velkorysý prostor. Za rok 
2017 bylo proškoleno 48 767 hodin, což odpovídá 
3‚6 proškoleného dne na jednoho zaměstnance.

Mezioborová spolupráce měla v roce 2017 především 
podobu Inovačních týmů, kam měli přístup 
zaměstnanci, kteří chtěli komunikovat na konkrétní 
témata ze života firmy, bez ohledu na jejich pracovní 
zařazení. Zejména užitečná byla mezigenerační diskuse 
a počátky sdílení zkušeností mezi mladými a staršími. 
Výsledkem těchto týmových setkání byly konkrétní 
výstupy v reálné firemní praxi.

Dálkové odečty vodoměrů 

Technologie dálkových odečtů odstraňuje rizika 
bezpečnosti práce při odečtech vodoměrů ve 
vodoměrných šachtách a zefektivňuje provádění odečtů 
fakturačních vodoměrů.

K 31. 12. bylo 14 969 fakturačních vodoměrů 
vybaveno dálkovým odečtem, z toho 10 847 je 
instalováno v rizikových vodoměrných šachtách a 1 159 
na měsíčně fakturovaných odběrných místech.

V roce 2016 bylo 70 odběrných míst v rámci 
pilotního projektu zapojeno do rádiové sítě pro přenos 
dat z vodoměrů do webové aplikace. 

Personální politika

Personální úsek společnosti dlouhodobě přispívá ke 
zvýšení hodnoty firmy udržováním co nejlepší kondice 
lidského kapitálu. Současně musí reagovat na aktuální 
vývoj trhu práce a potřeby podniku. Personální práce 
v roce 2017 byla zejména zaměřena na tyto aktivity, 
které spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují.

Analýza firemních procesů – významně ovlivňuje 
analýzu pracovních míst. V roce 2017 jsme aktualizovali 
Katalog pracovních pozic a Popisy pracovních míst 
v souladu s procesním pojetím. 

Nábor a výběr zaměstnanců – díky analýze pracovních 
míst úspěšně obsazujeme volná pracovní místa 
profesně vhodnými lidmi. Uvolněnou pozici obsazujeme 
maximálně do tří měsíců. U skupin zaměstnanců s úzkou 
specializací, jako jsou např. ekonomičtí plánovači či 
projektanti, je tento proces delší, což souvisí se stavem 
na trhu práce.
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Všechny činnosti personálního úseku jsou znázorněny: 

Personální 
práce

Cílený nábor  
a výběr

Age  
management

Nástupnické 
plány

Sociální  
a benefitní 

program

Kompetenční 
modely

Motivační 
systém  

a cena práce

Učící se 
organizace

Analýza  
procesů

Mezioborová 
spolupráce

Řízený exit 
management
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Exit management úzce souvisí se stárnutím 
zaměstnanců, cílem je řízení odchodu zaměstnanců do 
starobního důchodu, propojit možnosti firmy a využít 
znalostí a zkušeností starších kolegů a nastavit pravidla 
učící se organizace.

Benefity pro zaměstnance
V průběhu celého roku vedení společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. vedlo konstruktivní jednání 
s odborovou organizací za účelem projednání možných 
zlepšení podmínek pro zaměstnance. 

Kolektivní smlouva pro rok 2017 podepsaná 
vedením společnosti a vedením zástupců odborových 
organizací umožnila zaměstnancům společnosti čerpat 
tři dny zdravotního volna pro řešení náhlých zdravotních 
indispozic.  Této možnosti využilo 1 627 zaměstnanců. 

Motivace – mzdy zaměstnanců jsou dlouhodobě 
navyšovány nad skutečnou inflaci. Ale nejedná se 
pouze o výši mzdy, ale o soubor pobídek ke kvalitní 
a standardně vykonávané práci. V tomto roce jsme 
podrobně analyzovali „cenu práce pro společnost“, byly 
stanoveny náborové mzdy a došlo k přeskupení „firemní 
mzdové pyramidy“. Fluktuace za rok 2017 dosáhla 7‚6 %, 
čím se SčVK řadí mezi nejstabilnější podniky v regionu.

Sociální programy – V roce 2017 zaměstnanci čerpali 
celkem 4 490 dnů zdravotního volna, což činí v průměru 
2‚6 dne na 1 zaměstnance. Byl navýšen příspěvek 
zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní 
pojištění. 

Příspěvek zaměstnavatele na stravování – cena 
stravenky je v hodnotě, která odpovídá reálným 
nákladům na teplé jídlo. V této oblasti patříme 
k nejštědřejším zaměstnavatelům v regionu.

Age management řeší věkovou strukturu našich 
zaměstnanců. Průměrný věk společnosti se blíží  
50 letům. Hlavní úkoly, které souvisí se stárnutím 
zaměstnanců, jsou:
— připravit se na generační výměnu klíčových 

zaměstnanců, realizovat Nástupnické plány
— optimalizovat náklady na školení
— zajistit trvalou výkonnost firmy ve vazbě 

na zapracování nových zaměstnanců  
(Adaptační procesy)

— zajistit management znalostí a mezigenerační  
sdílení znalostí



28 Odpovědnost Výroční zpráva 2017

Rekreační zařízení společnosti 

Víceúčelové středisko Bedřichov
Víceúčelové středisko Bedřichov sloužilo i v roce 2017 
hlavně zaměstnancům SčVK pro školení, výjezdní porady 
a semináře organizované v rámci společnosti. Zázemí 
pro organizování vzdělávacích aktivit poskytovalo 
i ostatním subjektům. 

V roce 2017 bylo středisko s 33 lůžky využíváno 
během celého roku. K rekreačním několikadenním 
pobytům převážně v době jarních a letních 
prázdninových měsíců. V podzimním a zimním období 
jej využívali zaměstnanci společnosti i ostatní hosté 
hlavně ke krátkodobým pobytům od 1 do 4 nocí. 
Ubytovacích služeb zařízení využilo celkem 1 716 hostů. 

Zázemí učebny s audiovizuální technikou využilo 
1 076 lidí, z toho 791 zaměstnanců společnosti v rámci 
porad, seminářů a školení a 285 hostů, účastníků školení 
a seminářů organizovaných jinými organizacemi. 

Rekreační zařízení Harrachov
V průběhu roku 2017 trávilo svůj volný čas v rekreačním 
středisku Harrachov 210 dospělých rekreantů a 76 dětí. 
Nejvíce využité měsíce byly únor, březen, červenec 
a srpen.

V roce 2017 sloužily zaměstnancům k rekreaci i dvě 
chatky v oblasti Radvanec – Maxov u Sloupu v Čechách. 
V letošním roce se v těchto chatkách rekreovalo 32 rodin 
zaměstnanců SčVK. Kromě toho využilo k rekreaci 
6 zaměstnanců s rodinami i prodloužené víkendy před 
zahájením a ukončením sezony v květnu a říjnu. 

Interní komunikace 

V roce 2017 zaměstnávala společnost Severočeské 
vodovody a kanalizace, a. s. 1 714 zaměstnanců 
s pracovištěm po celém provozovaném území. Vzhledem 
k rozlehlosti území a vzdálenostmi mezi jednotlivými 
pracovišti je interní komunikace velmi důležitá. I v roce 
2017 zůstal hlavním informačním kanálem ve společnosti 
intranet, který poskytoval zprávy o organizačních 
změnách ve společnosti. Informoval o plánovaných 
odstávkách elektronické komunikace z důvodu údržby 
serveru. Prostřednictvím intranetu se zaměstnanci 
dozvídali zajímavá sdělení o benefitech společnosti, 
akcích a důležité informace k provozu, technologiím 
či postupům. 

Magazín společnosti
Společnost v roce 2017 vydala čtyři čísla firemního 
magazínu, kde informovala zaměstnance o provozních 
novinkách, o bezpečnosti práce, o benefitech pro 
zaměstnance skupiny Veolia a o aktivitách pořádaných 
pro školy, města a obce. Magazín vychází v nákladu 2 000 
ks a dostává jej každý zaměstnanec i zaměstnanci dceřiné 
společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o.

Setkávání zaměstnanců
Vzhledem k rozlehlosti působení společnosti zůstávají 
i nadále v oblibě setkávání zaměstnanců jako forma 
interní komunikace. V roce 2017 došlo ke 4 setkáním. 
V dubnu se uskutečnilo společenské setkání zaměstnanců 
u příležitosti Světového dne vody. V červnu se sportovci 
společnosti sjeli ve sportovním areálu Kristýna na 
Liberecku. Dvoudenního zápolení se zúčastnilo 143 
sportovců. Na podzim se uskutečnil již tradiční turnaj 
v bowlingu O putovní pohár generálního ředitele. 
Rok 2017 ukončilo listopadové společenské setkání 
zaměstnanců v teplickém Maskaronu.
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Stále s úsměvem
Díky spolupráci s Nadačním fondem Veolia a programu 
Stále s úsměvem se podařila i realizace projektů pro 
seniory v rámci provozovaného území. V Žatci byla 
postavena další scéna s kulturním programem. Byla 
umístěna v klidové zóně, což umožnilo seniorům navštívit 
akci města Žateckou dočesnou. Vzhledem k proudícím, 
tlačícím se davům se tam senioři již dlouhá léta 
neodvážili. Pomohli jsme i klubu důchodců v Novém Boru 
a v Mostě k realizaci jejich aktivit. 

Program „Stále s úsměvem“ nabízí finanční podporu 
projektů, které aktivně zapojují seniory bydlící osaměle 
ve svých bytech a nemají tak příležitost potkávat se 
s druhými lidmi. 

Sociální odpovědnost 
společnosti
Firemní dobrovolnictví
Firemní dobrovolnictví jako forma nefinanční pomoci 
firem ze ziskového sektoru subjektům z neziskového 
sektoru má již ve společnosti svou tradici. V roce 2017 
zaměstnanci společnosti zorganizovali oslavu Dne dětí 
v Ústí nad Labem, podíleli se na zajištění celodenního 
pitného režimu základních škol v Jablonci nad Nisou při 
soutěži Mladý záchranář. Senioři z turnovského domova 
Pohoda využili přítomnosti zaměstnanců SčVK a s jejich 
doprovodem si vyjeli na kozí farmu Pěnčín. Pro Domov 
Na Svobodě Čížkovice zaměstnanci zorganizovali sbírku 
oděvů a obuvi. 

Zaměstnance-dobrovolníky, kteří zajistili doprovod 
vozíčkářům na výletech, pomáhali s pitným režimem, 
zajišťovali sbírku, společnost uvolnila v rámci pracovní 
doby. V projektech, kde to bylo zapotřebí, zapůjčila 
i mechanizaci. 

Minigranty nadačního fondu Veolia
V roce 2017 měli zaměstnanci společnosti již po desáté 
možnost zažádat o Minigrant a získat tak finanční 
podporu pro realizaci projektu, kterého se sami zúčastní. 
V jubilejním ročníku bylo přiděleno celkem 900 727 korun 
32 projektům realizovaným v Ústeckém a Libereckém kraji. 

Kulaté jubileum Minigrantů nabídlo i jednomu 
z projektů, který vybrali zaměstnanci všech společností 
skupiny Veolia, možnost získat i dvojnásobný grant. To se 
podařilo zaměstnanci OZ Turnov. 

Minigranty jako forma podpory jsou stále populární. 
V roce 2017 požádalo o podporu celkem 78 žadatelů 
a 32 jich uspělo. Za deset let udělování Minigrantů 
se pomohlo celkovou finanční částkou 6 346 897 Kč 
k realizaci 211 projektů. 
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Spolupráce se školami 
Spolupráci se školami zahájila společnost hned 
v počátku kalendářního roku 2017. Zaměstnanci 
společnosti připravili soutěž pro děti prvních a druhých 
tříd, které odpoledne tráví ve školních družinách. 
Do školních družin, které se do soutěže přihlásily, 
vodohospodáři zaslali knihy s názvem Příběh vody 
a úkolem soutěžících bylo namalovat obrázek na téma 
příběhu, který jim v družinách četly paní vychovatelky 
z dodané knihy.

Soutěž vzbudila velký zájem. Přihlásilo se 
178 školních družin. Vzhledem k počtu soutěžících 
a obrázků byli u příležitosti Světového dne vody 
vyhlášeni a odměněni vítězové v každém zúčastněném 
okrese. 

Propagace Světového dne vody a s tím spojeného 
významu pitné vody odstartovala v roce 2017 řadu 
exkurzí základních, středních i vysokých škol do 
objektů provozovaných společností. Příslušní odborní 
zaměstnanci provázeli skupinky zájemců objekty 
a ukazovali jim jednotlivé fáze úpravy pitné vody či 
čištění odpadních vod. Celkem se uskutečnilo 59 exkurzí, 
kterých se zúčastnilo více jak 2 500 návštěvníků. 

Význam vody byl připomenut nejen žákům 
základních a středních škol při besedách s odborníky 
společnosti. O organizaci naučných besed projevily 
zájem i kluby seniorů. V průběhu roku 2017 se zástupci 
společnosti zúčastnili 16 besed se žáky škol a 3 besed 
pro seniory a ostatní veřejnost. 

Křesadlo – ocenění pro lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 
se již po sedmé stala partnerem a organizátorem 
slavnostního večera předávání cen dobrovolníkům 
Libereckého kraje. Pod záštitou hejtmana Libereckého 
kraje a primátorky města Česká Lípa se v prosinci 2017 
uskutečnilo předávání cen Křesadlo šesti vybraným 
dobrovolníkům Libereckého kraje. Letošní předávání 
ocenění se poprvé uskutečnilo v sále Kulturního domu 
Crystalex v České Lípě. Křesadlo je oceněním pro 
dobrovolníky, kteří se intenzivně věnují pomoci druhým. 
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Biodiverzita
Stejně jako v předešlých letech, tak i v roce 2017 
zaměstnanci SčVK společně s ochránci přírody opatrovali 
stávající domovy ptákům a úkryty živočichům, kteří se 
v dané oblasti vyskytují.

V okolí Úpraven vod a Čistíren odpadních vod 
roste mnoho rostlin, které zajišťují potravu ptákům 
a ostatním živočichům z okolí. Přirozené podmínky 
pro život ptáků zaměstnanci doplnili vybudováním 
a umístěním ptačích budek. Nezapomněli ani na 
hmyz, pro který vybudovali v areálu úpravny hmyzí 
hotely. Uzavřené objekty SčVK se tak staly oázami pro 
mnoho druhů naší rozmanité fauny a flóry.

Odpovědnost k životnímu 
prostředí a zdravý životní styl
Projekt „Kohoutkovou? Stačí říct!“
V roce 2017 společnost již desátým rokem nabízela 
spolupráci gastronomickým zařízením v rámci projektu 
„Kohoutkovou? Stačí říct!.“ Restaurace, kavárny, 
cukrárny, které se do projektu rozhodnou zapojit, 
navštívil zaměstnanec společnosti – vzorkař, odebral 
vzorek vody z kohoutku a následně laboratoř provedla 
rozbor. Pokud kvalita vody ve všech parametrech 
odpovídala předepsané legislativě, vystavila společnost 
restauraci certifikát a vybavila ji karafami, ve kterých 
gastronomická zařízení nabízejí svým hostům vodu 
z kohoutku. Cílem tohoto projektu je vrátit do povědomí 
lidí, že voda z kohoutku je kvalitní a pitná. Vrátit 
kohoutkovou vodu zpět do jídelníčků. Prostřednictvím 
Kohoutkové je nyní do projektu zapojeno 137 restaurací 
v Ústeckém a 73 v Libereckém kraji.

Konference Zdraví a výživa
Význam a kvalitu pitné vody z kohoutku připomněla 
společnost i na konferenci Výživa a zdraví pořádané 
v měsíci září v Teplicích. V prostorách konání společnost 
umístila Vodní bar, kde nabízela osvěžení vodou 
z kohoutku. 
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INOVACE

Nový elektronický vyjadřovací 
systém společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace, a. s. 
Dne 1. 4. 2017 byl spuštěn pro zákazníky nový 
vyjadřovací systém Severočeských vodovodů 
a kanalizací, a. s. Jedná se o systém elektronického 
(automatického) vyjadřování k existenci sítí v oblastech 
působnosti SčVK. Nový systém umožňuje zákazníkovi 
velmi rychle získat vyjádření k existenci sítí a zároveň 
na stejném místě zažádat o vyjádření navazující – tedy 
k možnosti napojení či k projektové dokumentaci, 
případně jiné typy vyjádření.

Vyjádření k samotné existenci sítí odchází plně 
automaticky po odeslání žádosti zákazníkem a zákazník 
dostává na svoji e-mailovou adresu vyjádření během 
několika minut.

Na webové stránky společnosti www.scvk.cz byla 
v souvislosti se spuštěním nového vyjadřovacího 
systému umístěna nová interaktivní žádost o vyjádření 
(odkaz https://zadosti.scvk.cz). 

Pro zákazníky, kteří nemají možnost odeslat žádost 
elektronicky, zůstala nadále možnost zasílat veškeré 
žádosti poštou, předávat osobně na zákaznických 
centrech SčVK, případně zasílat e-mailovou poštou 
na info@scvk.cz. 

Vodohospodářská společnost Severočeské 
vodovody a kanalizace, a. s. poskytuje své služby 
183 540 smluvním zákazníkům, pro které připravuje 
a následně nabízí nové, moderní, komfortní služby, 
přispívající k jejich spokojenosti.

Nový zákaznický portál 
a mobilní aplikace
V prvním pololetí roku 2017 SčVK spustily pro své 
zákazníky nový zákaznický portál a také novou 
mobilní aplikaci. Kromě modernějšího vzhledu a lepší 
přehlednosti tak uživatelům nově nabídly možnost 
platit faktury online pomocí platební karty VISA 
a MasterCard nebo přes platební tlačítko, které 
funguje jako odkaz do internetového bankovnictví 
s předvyplněným příkazem. 

Uživatelům, kteří již měli přístup do původního 
zákaznického portálu a mobilní aplikace, zůstaly 
po přihlášení do nového prostředí zachované údaje 
a historie spotřeb, faktur, požadavků a dalších údajů. 
Vstup do nového účtu zákaznického portálu byl 
umožněn na internetových stránkách SčVK nebo pomocí 
rozcestníku moje.veolia.cz a do mobilní aplikace po jejím 
stažení přímo v mobilu.

Mobilní aplikace je určena nejen odběratelům, 
ale také spotřebitelům a je k dispozici ke stažení 
pro uživatelská rozhraní Android i iOS. V aplikaci 
pro nepřihlášené uživatele jsou k dispozici informace 
o haváriích a odstávkách a nejbližších kontaktních 
místech dané společnosti. Mobilní aplikace, která je 
v podstatě kopií portálu, je v utilitních společnostech 
naprosto unikátní. 
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Zásobování Prackovic 
a Litochovic 

V roce 2017 navázala společnost Severočeské 
vodovody a kanalizace, a. s. druhou etapou na stavbu 
„Vodovod Prackovice, náhrada zdroje, I. Etapa – Havarijní 
propojení“. První etapa stavby musela být realizována 
v poměrně krátkém časovém úseku v roce 2016, a to 
z důvodu rostoucí obavy poškození stávajících místních 
vodních zdrojů a následného ohrožení zásobování 
obyvatel Prackovic a Litochovic pitnou vodou vzhledem 
k dostavbě dálnice D8. Zejména poté, kdy byla 
prováděna stabilizační opatření ujíždějícího svahu pod 
dálničním mostem. 

 „II. etapa havarijního propojení“ realizovaná v roce 
2017 zahrnovala přivedení pitné vody z Žernoseckého 
přivaděče přímo do vodojemu Prackovice a s tím související 
zajištění dostatečné akumulace ve VDJ Prackovice a VDJ 
Prackovice – dolní pro možnost plynulého zásobování 
obcí Prackovice a Litochovice nad Labem. V rámci tohoto 
propojení bylo vybudováno napříč obcí dalších 612 m 
vodovodního řadu z materiálu PE-HD (PE 100) RC plus, DN/
OD 90 mm – typ 3, částečně bezvýkopovou technologií 
(řízeným vrtáním) a vzhledem ke stávajícím geologickým 
podmínkám převážně otevřeným výkopem. Součástí 
byla i výstavba a následné vystrojení nové armaturní 
komory, distriktní šachty a nového elektrického vedení 
mezi vodojemy. V závěru bylo nutné seřídit instalované 
elektrické zařízení dálkového přenosu pro ovládání 
vodojemů pracovníky dispečinku. 

Řešení nouzových situací 
zákazníků
V roce 2017 nabízely SčVK již druhým rokem 
smluvním zákazníkům zdarma pomoc při řešení 
nouzových situací spojených s únikem vody 
prostřednictvím asistenční služby. Tato služba 
zahrnuje domácí asistenci – odborné práce, směřující 
k odstranění nouzové situace spojené s únikem vody 
za vodoměrem a částečnou refundaci úniku vody. 
Odběratel má nárok na poskytnutí tří asistenčních 
zásahů zdarma v rámci jednoho odběrného místa 
za jeden kalendářní rok. Na refundaci vzniká nárok 
v případě úniku vody větším než 10 m³. Maximální 
limit pro refundaci úniku vody je stanoven na 
15 000 Kč. V roce 2017 byla domácí asistence 
přivolána ke 101 případům a refundace byla 
vyplacena ve 33 případech. Za první dva roky nabízení 
asistenční služby byla pomoc poskytnuta ve 269 
případech a refundace vyplacena 55 zákazníkům. 

Kvalita pitné vody v mapách

V září 2017 byla spuštěna webová aplikace „Kvalita 
pitné vody v mapách“. Zákazníci si mohou v přehledné 
mapě na webových stránkách společnosti vyhledat 
a zobrazit hodnoty ukazatelů: tvrdost, vápník, hořčík, 
dusičnany a fluoridy v pitné vodě ve vodovodech 
provozovaných společností Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s. Pro přehlednost je ve vybrané 
lokalitě vždy zobrazen nejaktuálnější výsledek, tzn. 
hodnoty rozboru z posledního odebíraného vzorku 
z distribuční sítě.
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Nově realizovaná síť požárních 
hydrantů

V roce 2017 společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s. ve spolupráci s HZS Libereckého 
kraje realizovala pilotní program, který si klade za úkol 
zpřesnit hydrantovou síť sloužící pro hasební účely. 
Z původních několika set hydrantů na území samotného 
města Liberec se snížil počet v řádu desítek. V průběhu 
realizace byly nově osazovány výtokové stojany dimenze 
DN 100 na páteřní řady. Došlo k vypracování přehledu 
celého města Liberec a byly určeny body, které budou 
splňovat normu pro požární řád města. Vše bylo 
zaneseno do programu GIS a na webové stránky SčVK, 
kde si nyní může zákazník vyhledat potřebné informace 
k dané lokalitě. Postupně budou dále doplňovány 
všechny obce a města v působnosti SčVK a tím se opět 
zkvalitní služby pro širokou veřejnost.

Oprava havárie ve výškách

Nejen ve výkopu si zaměstnanci SčVK museli poradit 
s opravami havárií. Počátek ledna roku 2017 provázely 
mrazivé dny a teploty dosahovaly až –12 °C. Mrazy 
způsobily havárii na přemostění přes řeku Labe mezi 
obcemi Libochovany a Prackovice. Jedná se o ocelový 
vodovodní řad DN 600, který je umístěn ve výšce cca 
15 m nad řekou na lanovém mostě.

Vzhledem k výšce byli přizváni ke spolupráci 
horolezci, kteří každý den odstraňovali rampouchy, 
aby nedocházelo k přetěžování mostní konstrukce, 
a hasiči, kteří pomohli s vybudováním podvěšeného 
lešení a jistili zaměstnance Severočeských vodovodů 
a kanalizací při samotné opravě. Opravu poruchy bylo 
nutno odložit až na den, kdy mrazy povolily, neboť 
svařování je možné jen do –5 °C. 
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