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Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva

VáÏení akcionáfii, 

leto‰ní jubilejní rok je pro na‰i spoleãnost rokem bilancí, ale i nov˘ch plánÛ. Na leto‰ní valné
hromadû Vám pfiedloÏíme ke schválení nov˘ podnikatelsk˘ zámûr na‰í spoleãnosti do roku 2005.
Navazujeme jím na pfiedchozí zámûr z roku 1996 a vytyãujeme nové úkoly spoleãnosti tak,
abychom se do roku 2005 vyrovnali zemím Evropské unie. Je to velice ambiciozní zámûr, ale
na‰e zku‰enosti a v˘sledky z minul˘ch let dávají pfiedpoklady k jeho splnûní.

V leto‰ním roce splníme první ãasov˘ horizont evropské smûrnice pro stokování - ãi‰tûní
aglomerací nad 15000 obyvatel - tím, Ïe dokonãíme poslední ãistírnu v Dûãínû. Podíl
odkanalizovan˘ch obyvatel v na‰em regionu jsme zv˘‰ili z pÛvodních 71,8% na souãasn˘ch
75,2%. Pro splnûní druhého evropského ãasového horizontu k roku 2005 musíme  vynaloÏit
dal‰ích 1,5 miliardy Kã. 

Ve vodárensk˘ch sluÏbách jsme si vytkli dlouhodob˘ cíl zásobovat z vefiejn˘ch vodovodÛ  93%
obyvatel regionu a  jiÏ letos jsme dosáhli 93,4%. Toto vysoké procento se blíÏí hranici technické
vybavitelnosti, zvlá‰tû pfii vûdomí celostátního ãeského prÛmûru 86% a prÛmûru v evropsk˘ch
zemích, kter˘ nedosahuje ani 83%. K dne‰nímu dni není z celkového poãtu 440 akcionáfisk˘ch
obcí spoleãnosti napojeno na vefiejn˘ vodovod pouze 28 obcí a mûstsk˘ch ãástí, ve kter˘ch Ïije 
7 713 stál˘ch obyvatel. Dal‰í zvy‰ování poãtu obyvatel napojen˘ch na vodovod bude velice
nároãné a nákladné, nicménû budeme o nûj usilovat i nadále.

K roz‰ífiení poãtu vodofikovan˘ch obcí v˘znamnû pfiispívá program spolufinancování obecních
vodohospodáfisk˘ch staveb na‰í spoleãností. Program patfií mezi velmi úspû‰né projekty
spoleãnosti, kter˘ do této doby umoÏnil napojení 10 tisíc obyvatel na vodovod a 15 tisíc obyvatel
na kanalizaãní síÈ. VyuÏilo jej 125 akcionáfiÛ na 193 stavbách a celková ãástka poskytnutá ze
zdrojÛ spoleãnosti ãinila 151 milionÛ Kã.

Dílãí úspûchy jen potvrzují správnost pÛvodního podnikatelského zámûru a dlouhodobého plánu
rozvoje spoleãnosti. I kdyÏ objem státních dotací do Ïivotního prostfiedí v severoãeském kraji
rychle klesal, dokázali jsme realizovat investiãní program ve v˘‰i 4,2 miliardy Kã  a vyfie‰it staré
ekologické dluhy v regionu pfii zachování pomûrnû nízké cenû vody v území. 

Smyslem a cílem podnikání spoleãnosti je dlouhodob˘ rozvoj celého regionu a poskytování
kvalitních sluÏeb za solidární a sociálnû pfiijatelnou cenu. ·est let ãinnosti prokázalo zpÛsobilost
SVS k dlouhodobému regionálnímu plánování a následnému realizování rozsáhlé v˘stavby 
s vyuÏitím vícezdrojového financování. Postupného ocenûní dochází i neustálá snaha 
o vyrovnané hospodafiení a ekonomické posilování spoleãnosti. 

Kvalita vodohospodáfisk˘ch sluÏeb v kraji závisí na úrovni ãinnosti provozní spoleãnosti, a proto
SVS a.s. v˘znamnû posílila svou pozici v Severoãesk˘ch vodovodech a kanalizacích a.s. Kontrolu
nad provozní spoleãností vykonáváme spoleãnû s francouzskou spoleãností Vivendi Water na
základû uzavfiené dohody o partnerství v Severních âechách. Severoãeské vodovody 
a kanalizace a.s. trvale zlep‰ují ekonomické parametry spoleãnosti a patfií k nejlep‰ím v âechách 
v celém oboru distribuãních firem. 
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Mezinárodnû uznávan˘m pozitivním rysem je dlouhodobá stabilita Severoãeské vodárenské
spoleãnosti a.s. sloÏené ze 440 akcionáfisk˘ch obcí  rozdílné velikosti, rozdílného
infrastrukturního vybavení a pfiesto respektujících spoleãné principy a spoleãné cíle. Pozvání
pofiadatelÛ svûtové v˘stavy EXPO 2000 k prezentaci na‰eho modelu v globálním dialogu
dokládá ohlas na‰í snahy  v ‰ir‰ím ekologickém a evropském kontextu.

Na závûr bych vám rád podûkoval za stálou spolupráci, která provázela období zaloÏení 
a stabilizace na‰í spoleãnosti a za va‰i podporu, kterou jste mi poskytovali po celé období.
Konãím svou ãinnost ve funkci fieditele Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s., pfieji úspûch
novému vedení a tû‰ím se na dal‰í úspû‰nou spolupráci v pfií‰tích letech. 

Dûkuji sv˘m spolupracovníkÛm a kolegÛm za to, Ïe vûnovali rozvoji SVS a.s. své schopnosti 
a elán i za jejich loajalitu, dûkuji na‰im partnerÛm z vedení provozní spoleãnosti SãVK za
zvy‰ování úrovnû sluÏeb v regionu a dûkuji i na‰im zahraniãním partnerÛm. V‰ichni mají
zásluhy za dobré v˘sledky, které vykazujeme.

Dovolte abych na‰í spoleãnosti i regionu vyslovil pfiání dal‰ího úspû‰ného rozvoje v novém
století

Ing. Ivo Su‰ick˘, Csc.
pfiedseda pfiedstavenstva



Základní údaje o spoleãnosti

Obchodní jméno spoleãnosti : Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s.
Identifikaãní ãíslo: 49099469
DaÀové identifikaãní ãíslo : 210-49099469
Sídlo: Teplice, Pfiítkovská 1689, PSâ 415 50
Poboãka spoleãnosti : Liberec 1, PraÏská 36, PSâ 460 31
Právní forma: Akciová spoleãnost
Datum vzniku: 1.fiíjna 1993

Základní jmûní

Základní jmûní SVS, a.s. ãiní 7 605 482 000,- Kã

Základní jmûní spoleãnosti je rozdûleno na :

7 295 071 akcií na jméno s omezenou pfievoditelností o nominální hodnotû 1 000,- Kã, které
vlastní 440 severoãesk˘ch mûst a obcí.

232 807  akcií na jméno s omezenou pfievoditelností o nominální hodnotû 1 000,- Kã, které
obdrÏel pfii privatizaci státního podniku Restituãní investiãní fond a.s..  
Vlastníkem tûchto akcií se v roce 1999 stala  Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s.

77 603 akcií na jméno s omezenou pfievoditelností o nominální hodnotû 1 000,- Kã, které obdrÏel
pfii privatizaci státního podniku Fond národního  majetku âR a je uzavfiena dohoda o prodeji
tûchto akcií v roce 2000 Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s.

1 akcii na jméno se zvlá‰tními právy spojen˘mi s v˘konem hlasovacího práva (tzv. "zlatá akcie"),
jejímÏ vlastníkem je Fond národního majetku, v˘konem práv je povûfieno Ministerstvo
zemûdûlství âR.

Akcie jsou vydány v listinné podobû a mají omezenou pfievoditelnost.

Ochranná známka spoleãnosti je registrovaná Úfiadem prÛmyslového
vlastnictví pod. ã. 197754.

Pfiedmût podnikání spoleãnosti

Pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je:

1. Provozování vodních zdrojÛ, v˘roba, úprava a dodávka vody
2. Rozbor vody
3. Poradenská ãinnost v oblasti vodohospodáfiské
4. Odkanalizování a ãi‰tûní odpadních vod
5. âi‰tûní kanalizací
6. Projektová ãinnost v investiãní v˘stavbû
7. Investorsko-inÏen˘rská ãinnost
8. Provádûní inÏen˘rsk˘ch staveb vã.technické vybavenosti sídli‰tních celkÛ
9. Podnikání v oblasti nakládání s odpady
10. Pronájem nemovitostí, materiálu, strojÛ a zafiízení
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âlenové orgánÛ spoleãnosti

Pfiedstavenstvo

P¤EDSEDA:
Su‰ick˘ Ivo, Ing. generální fieditel SVS a.s.

MÍSTOP¤EDSEDA:
Medfiick˘ Petr, Mgr. starosta mûsta Chrastava

âLENOVÉ:
DoleÏal Vlastimil, PhDr. ãestn˘ pfiedseda SESO
Rous Antonín starosta mûsta Roudnice n.L..
Votava Martin, Ing. fieditel odboru vodohosp. rozvoje SVS a.s.

Dozorãí rada

P¤EDSEDA: 
Polák Petr zástupce okresu Jablonec n.N.

MÍSTOP¤EDSEDA:
Kerner Jan, Ing. zástupce okresu Louny
Kubera Jaroslav zástupce okresu Teplice

âLENOVÉ:
Bistranin Jan, Mgr. zvolen zamûstnanci  SVS a.s.
DÏavík Ladislav zástupce okresu âeská Lípa
Jeníãková Hana, JUDr. zástupce okresu Most
Kadlas Zdenûk, RNDr. zástupce okresu Liberec
Lukáãová Hana zástupce okresu Dûãín
Pucherna Václav zástupce okresu Ústí n.L.
·prachta Jaroslav, Ing. zvolen zamûstnanci  SVS a.s.
·Èastn˘ Jifií, Ing. zvolen zamûstnanci  SVS a.s.
·roubek Zdenûk, Ing. zástupce okresu Chomutov
Vrba Jaroslav, Mgr. zástupce okresu Litomûfiice

Management spoleãnosti

Generální fieditel Ing. Ivo Su‰ick˘, Csc.

¤editel odboru vodohospodáfiského rozvoje Ing. Martin Votava
¤editel  odboru investic Ing. Jifií ·Èastn˘
¤editel odboru provozního Ing. Franti‰ek Pácalt
¤editel odboru ekonomického Ing. Petr Dluho‰

K  31.12. 1999 mûla spoleãnost  30 zamûstnancÛ.



Majetek spoleãnosti

Pfii zaloÏení Severoãeské vodárenské spoleãnosti, a.s. vloÏil zakladatel do spoleãnosti majetek ve
v˘‰i 7 605 482tis.Kã.  Jednalo se v˘hradnû o infrastrukturní vodohospodáfisk˘ majetek na území
b˘valého Severoãeského kraje. Spoleãnost tento velmi rozsáhl˘ majetek spravuje a zaji‰Èuje jeho
obnovu a v˘stavbu nov˘ch potfiebn˘ch zafiízení.

K 31.12. 1999 ãinila celková hodnota vlastního jmûní spoleãnosti 11 408 637 tis Kã.

Podstatnou ãást vlastního jmûní tvofií infrastrukturní vodohospodáfisk˘ majetek spoleãnosti 
v zÛstatkové hodnotû 11 332 989 tis kã.

Základní vodohospodáfiské údaje
Vodovody rok 1999 Jednotky

Poãet úpraven vod 45 ks
Poãet vodojemÛ 871 ks
Poãet ãerpacích stanic pitné vody 526 ks
Délka vodovodních pfiípojek 969 km
Délka vodovodní sítû 7 333 km
Kapacita úpraven povrchov˘ch vod 3 901 l/s
Kapacita podzemních zdrojÛ 3 613 l/s
Obsah vodojemÛ 586 390 m3

Voda vyrobená 105 646 tis.m3/rok
Voda fakturovaná 70 209 tis.m3/rok
Specifická spotfieba vody (obyvatelstvo) 116,3 l/os/den
Poãet obyvatel celkem 1,13 mil.
Poãet zásoben˘ch obyvatel 1,06 mil.

Severoãeská vodárenská spoleãnost zásobuje z vefiejn˘ch vodovodÛ  93,4% obyvatel Ïijících 
v regionu. Tento podíl vysoce pfiekraãuje celostátní prÛmûr (86%). Bûhem  roku 1999 probíhalo
zásobení pitnou vodou plynule a bez podstatn˘ch závad.  Leto‰ní spotfieba vody u obyvatelstva
poklesla proti pfiedchozímu roku z 120,1 na 116,3 litrÛ na osobu a den. Kvalita vody ve vefiejn˘ch
vodovodech je trvale velmi dobrá a 90 % dodávané vody je v kvalitû vhodné i pro kojence. 

Kanalizace rok 1999 Jednotky

Poãet obyvatel napojen˘ch na âOV 0,76 mil.
Poãet ãistíren odpadních vod celkem 150 ks
Kapacita ãistíren odpadních vod 390 451 m3/den
Délka kanalizaãní sítû 2 544 km
Voda vypou‰tûná do vodních tokÛ 105 553 tis.m3/rok
Voda ãi‰tûná 92 167 tis.m3/rok
Poãet obyvatel celkem 1,13 mil.
Poãet obyvatel napojen˘ch na kanalizaci 0,89 mil.

Na kanalizaãní systémy je napojeno 75,2% v‰ech obyvatel. Z celkového mnoÏství odpadních vod
v regionu produkovan˘ch je v souãasné dobû ãi‰tûno 87%, na ãistírnu odpadních vod je
napojeno 67 % obyvatel.

Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. postupnû pfievádí do svého vlastnictví pozemky
zastavûné vodohospodáfisk˘mi objekty a odstraÀuje tak majetkoprávní nesrovnalosti vzniklé 
v minul˘ch desetiletích. Jedná se o ãinnost finanãnû i právnû velmi nároãnou.

Finanãní investice

K 31.12.1999 spoleãnost vykazuje finanãní investice ve v˘‰i 265 672 tis Kã a v pfieváÏné mífie jsou
tvofieny vlastnûním akcií provozní spoleãnosti Severoãeské vodovody a kanalizace a.s (viz spec.)
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Majetkové podíly v jin˘ch spoleãnostech

Kromû vlastního infrastrukturního majetku vlastní Severoãeská vodárenská spoleãnost podíly na
základním jmûní  jin˘ch spoleãností spojen˘ch  s ãinností ãi lokalitou pÛsobnosti spoleãnosti. 

Severoãeské vodovody a kanalizace a.s.
IâO 49 09 94 51 ISIN CS 000 906 2154
Sídlo : Teplice, Pfiítkovská 1689
Základní jmûní : 584 271 000 Kã
Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s je vlastníkem 38,95% akcií.
Tato spoleãnost zaji‰Èuje provoz ve‰ker˘ch vodohospodáfisk˘ch zafiízení patfiících SVS v regionu
a v‰echny související sluÏby. V roce 1999 byla uzavfiena partnerská smlouva mezi SVS a.s. a
VIVENDI Water o spolupráci v SãVK a.s.  a zmûnû vlastnick˘ch podílÛ, která zaji‰Èuje na‰í
spoleãnosti 50% podíl akcií a práv. SãVK a.s. vykazuje trvale velmi dobré hospodáfiské v˘sledky
a vyplácí vysoké dividendy.
(Stav k 31. 12. 1999)

Severoãeská vodárenská inÏen˘rská spoleãnost s.r.o.
IâO 25 01 99 96
Sídlo : Ústí n.L. Zolova 6
Základní jmûní : 3 100 000 Kã
Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. je vlastníkem 67% podílu.
Spoleãnost poskytuje projektové a inÏen˘rské sluÏby pro pfiípravu zejména rekonstrukcí a
modernizací. Zaji‰Èuje na‰í spoleãnosti dodrÏování technick˘ch  i ekonomick˘ch standardÛ a
nezávislou oponenturu a kontrolu nákladÛ.
Pfiedpokládáme i poskytování levn˘ch sluÏeb i akcionáfiÛm pro spolufinancované projekty.

V I A spol. s r.o.
IâO 14 86 72 31
Sídlo : Liberec, PraÏská 36
Základní jmûní : 100 000 kã
Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. je vlastníkem 100% podílu.
Spoleãnost slouÏí jako servisní organizace pro SVS a akcionáfie zejména v oblasti  likvidace
nepotfien˘ch zafiízení, zpracování pasportÛ a podkladÛ pro jednání s majiteli dotãen˘ch
pozemkÛ. Je vyuÏívána pro nástupní praxi absolventÛ vysok˘ch ‰kol. 

Láznû Teplice v âechách a.s.
IâO 44 56 94 91 ISIN CS 000 842 2853
Sídlo : teplice, Ml˘nská 253
Základní jmûní : 279 825 000
Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. je vlastníkem 18,61% akcií.
Láznû Teplice jsou dominujícím podnikem  v sídelním mûstû Severoãeské vodárenské
spoleãnosti,  Jejich rozvoj a prestiÏ je zájmem ‰ir‰ího regionu. Dal‰ími akcionáfii jsou m.j. mûsta
Teplice a Dubí.

V transformaãním procesu státních vodohospodáfisk˘ch podnikÛ získala Severoãeská vodárenská
spoleãnost a.s. i podíl ve Vodohospodáfiském sdruÏení obcí Karlovarska ve v˘‰i 21,018 mil Kã.
Tento podíl souvisí se zásobením západní ãásti okresu Louny pitnou vodou ze západoãeské
úpravny vody ve Îlutici. âlenství SVS a.s. v tomto sdruÏení je pasivní a omezuje se na úãast na
valn˘ch hromadách a vzájemnou v˘mûnu informací.



Investiãní v˘stavba

V roce 1999  vynaloÏila spoleãnost na roz‰ífiení vodohospodáfiského majetku a na jeho
rekonstrukce a modernizace celkem 482,8 mil Kã. Z toho podstatnou ãást tvofiily vlastní finanãní
prostfiedky a pouze malou ãást prostfiedky získané ze státního rozpoãtu a podpÛrn˘ch fondÛ.

Prostfiedky vynaloÏené na vodohospodáfiskou v˘stavbu 1999 (mil.Kã)

Rekonstrukce Roz‰ifiování Celkem
majetku

Celkem 185,0 297,8 482,8* 
Vlastní zdroje 183,7 254,8 438,5*
Jiné zdroje 1,3 43,0 44,3

* vãetnû splátek státních pÛjãek  39,4 mil. Kã

Z  258 mil Kã investovan˘ch na roz‰ífiení infrastrukturního majetku bylo vynaloÏeno v oboru
vodovodÛ 32 mil Kã, v oboru kanalizací 101 mil Kã a na v˘stavbu nov˘ch ãistíren odpadních vod
125 mil Kã.

Rok 1999 byl plnû ve znamení realizace stavby ãistírny odpadních vod v Dûãínû a úsilí o zahájení
stavby kanalizaãního sbûraãe a snahy o splnûní závazku vÛãi zahraniãním partnerÛm. Projekt
ãistírny je realizován jako "Pilotní projekt na ochranu Ïivotního prostfiedí" s podílem finanãních
prostfiedkÛ Spolkového ministerstva Ïivotního prostfiedí SRN a stavba kanalizaãního sbûraãe 
v rámci programu CBC - Phare státÛ Evropské unie. Nepfiekonateln˘m problémem bylo sladûní
podmínek zahraniãních pfiispûvatelÛ s ãeskou smûrnicí o zadávání vefiejn˘ch zakázek. Jedin˘m
fie‰ením bylo rozhodnutí o spoleãném financování projektÛ z prostfiedkÛ SVS a.s a zahraniãních
fondÛ bez vyuÏití ãesk˘ch dotaãních zdrojÛ. Pfiesto bylo v Dûãínû prostavûno 96 mil Kã.

Dal‰í stavba pro zlep‰ení Ïivotního prostfiedí a ãistoty vod v povodí Labe je ãistírna odpadních
vod pro aglomeraci mûst Tanvald a Desná a kanalizaãní sbûraã  ve dvou na sebe navazujících
etapách. Na stavbu ãistírny  získala spoleãnost podporu ze státního rozpoãtu a sbûraã je
realizován za finanãní v˘pomoci Státního fondu Ïivotního prostfiedí. Objem investic v Tanvaldû
pfiesáhl 39 mil Kã.

Na rekonstrukce a modernizace stávajícího majetku spoleãnosti bylo z vlastních  zdrojÛ
vynaloÏeno celkem 185 mil. Kã v rozdûlení na :

• rekonstrukce vodovodÛ 21,8 mil Kã - 78 staveb - nejvût‰í v Hrádku n.N, Rumburku 
a âepirohách, 

• rekonstrukce úpraven vod 13,8 mil Kã - nejvût‰í na ÚV Chfiibská, ÚV Bedfiichov a ÚV
Mezibofií, 

• rekonstrukce kanalizací 32,6 mil Kã - 24 staveb - nejvût‰í v Hrobu a v Liberci,
• rekonstrukce ãistíren odpadních vod 35,8 mil Kã - nejvût‰í âOV Îelezn˘ Brod, âOV

Liberec, âOV KadaÀ, âOV Chomutov, âOV Îatec a âOV StráÏ p.R.
Bylo provedeno také 89 strojních rekonstrukcí a modernizací ke zlep‰ení technicko-provozních
parametrÛ. Tato opatfiení stála celkem 12,6 mil Kã.

Velkou finanãní zátûÏí jsou v˘daje na legalizaci staveb realizovan˘ch je‰tû státním podnikem po
stránce majetko-právní. Získávání práv k zastavûn˘m pozemkÛm si vyÏádalo v roce 1999 celkem
10,0 mil Kã,

8



9

Program spolufinancování lokálních staveb z prostfiedkÛ SVS a.s., forma podpory aktivit
akcionáfisk˘ch obcí a mûst pfii v˘stavbû vodohospodáfiské infrastruktury, realizuje spoleãnost
úspû‰nû jiÏ ‰est˘m rokem a zdárnû pokraãoval i v roce 1999. Od ledna byla upravena pravidla
spolufinancování zv˘‰ením pfiíspûvku poskytovaného SVS a.s akcionáfiÛm a jeho poskytnutí
rozdûleno do dvou etap : 80 % pfiíspûvku na dokonãení stavby a 20 % pfiíspûvku po vkladu
dokonãené stavby do majetku SVS a.s.  V roce 1999 program spolufinancování vyuÏilo 36
akcionáfiÛ pro realizaci 43 projektÛ. Celková v˘‰e pfiíspûvkÛ byla ve v˘‰i 28,146 mil Kã. 

Byly vytvofieny pfiedpoklady pro zahájení dÛleÏit˘ch staveb roku 2000 získáním stavebních
povolení a úspû‰n˘m provedením vefiejn˘ch obchodních soutûÏí pro stavbu kanalizaãního
sbûraãe „X“ v Ústí n.L a stavbu ãistírny odpadních vod v Mimoni s celkov˘mi rozpoãtov˘mi
náklady 94 mil Kã.
Projektová a inÏen˘rská pfiíprava  staveb pro rok 2000 a 2001 a programu ISPA si vyÏádala
celkem 16,8 mil Kã.



Úãast spoleãnosti 

na pfieshraniãních projektech

V roce 1999 pokraãovaly investiãní aktivity Severoãeské vodárenské spoleãnosti ve spolupráci 
s Evropskou komisí Evropské unie pfii realizaci projektÛ Phare-CBC a byly zahájeny dvû stavby:

CZ 9701.03.03 Dûãín, kanalizaãní sbûraã v celkové hodnotû 215 mil Kã
CZ 9604.03.06 Rumburk, stoka A 2 v celkové hodnotû 350 mil Kã

Dal‰ím pfieshraniãním projektem je stavba ãistírny odpadních vod v Dûãínû, realizované podle
mezinárodní smlouvy mezi SVS a.s. a Ministerstvem Ïivotního prostfiedí SRN, uvefiejnûné  
v úfiedním listû SRN "Bundesgesetzblatt Jahrgang 1996 Nr.2681 am 3.Dezember" a podepsané
paní Angelou Merkelovou a gen.fieditelem SVS a.s. Celková hodnota stavby ãistírny dosáhne
350 mil Kã.

Úãast spoleãnosti na projektech pfieshraniãní spolupráce Phare- CBC v pfiedchozích letech byla
realizována jiÏ v osmi úspû‰nû dokonãen˘ch projektech v celkové hodnotû 731,826 mil Kã.
Pfiíspûvek z prostfiedkÛ Phare ãinil 405,991 mil Kã, zb˘vajících 325,835 mil Kã investovala
Severoãeská vodárenská spoleãnost. 

V rámci spolupráce s nûmeck˘m Ministerstvem Ïivotního prostfiedí SRN (BMU) zatím bylo
realizováno 6 projektÛ s pfieshraniãním dopadem v celkovém objemu 271,558 mil Kã. 

Splnûní pÛvodnû deklarovan˘ch cílÛ kontrolovali povûfiení nezávislí auditofii Evropské komise
EU a po zevrubn˘ch provûrkách  konstatovali jejich dodrÏení pfii hospodárném vyuÏití
poskytnut˘ch finanãních prostfiedkÛ ve v‰ech pfiípadech. Plnûní smluv se Spolkovou republikou
Nûmecko provûfiili delegáti spolkového úãetního dvora SRN a vydali na‰í spoleãnosti audit bez
v˘hrad.
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V˘znamné stavby s pfieshraniãním dopadem realizované spoleãností v letech 1994 aÏ 1999:

Spolufinancování SVS a.s. a Ministertvo financí âR

Liberec - ãistírna odpadních vod dostavba kanalizaãního systému
Jablonec n.N. - Liberec, sbûraã
Ústí n. L. - ãistírna odpadních vod a dostavba kanalizaãního systému
Litomûfiice - ãistírna odpadních vod, ãerpání odp. vod z aglomerace Lovosice na ãov
Bílina - ãistírna odpadních vod

Spolufinancování SVS a.s. a Phare-CBC

Chrastava - ãistírna odpadních vod
Varnsdorf - kanalizaãní stoky a roz‰ífiení âOV Varnsdorf
Rumburk - stoky A1, A2
Hrádek n.N. - ãistírna odpadních vod
Ústí n.L. - sbûraã „Y“
Liberec, stoka „XII“

Spolufinancování SVS a.s. a Ministerstvo Ïivotního prostfiedí SRN

âeská Kamenice - ãistírna odpadních vod
Roudnice n.L. - ãistírna odpadních vod a kanalizace
Chomutov - modernizace ãov
Dûãín - ãistírna odpadních vod a kanalizaãní sbûraã

Spolufinancování SVS a.s. a nûmecké obce

Lückendorf - Jablonné v P. - kanalizaãní v˘tlak
Rumburk - Seifhenersdorf  - kanalizaãní sbûraã

Na základû dosaÏen˘ch v˘sledkÛ pfii realizaci projektÛ pfieshraniãní spolupráce byla spoleãnosti
nabídnuta úãast na svûtové v˘stavû EXPO 2000 v Hannoveru, aby zde prezentovala své
ekologické a hospodáfiské v˘sledky. Projekt pfieshraniãní spolupráce byl ocenûn mezinárodní
porotou EXPO 2000 jako "World Wide Project EXPO 2000" a SVS a.s. toto ocenûní oficiálnû
pfievezme na hannoverském v˘stavi‰ti 17.ãervna 2000.



Vodohospodáfisk˘ rozvoj

Od vzniku spoleãnosti byl její rozvoj podfiízen plnûní stfiednûdob˘ch strategick˘ch cílÛ
stanoven˘ch v návaznosti na v˘razné zlep‰ení Ïivotního prostfiedí v Severoãeském kraji 
z pohledu ãistoty vod a na zaji‰tûní základních evropsk˘ch standardÛ v dodávce vody a ãi‰tûní
odpadních vod. Spoleãnost vypracovala vlastní Studii rozvoje vodovodÛ a kanalizací do roku
2000 a z ní vycházející podnikatelsk˘ zámûr spoleãnosti , kter˘ schválila valná hromada jiÏ v roce
1996. Tyto materiály  v˘znamnû pozitivnû ovlivnily úspû‰nou pfiípravu  podkladÛ pro
spolufinacování projektÛ ze zahraniãních fondÛ  a následná úspû‰ná jednání.      

Dnes mÛÏeme konstatovat , Ïe cíle stanovené tûmito programy k roku 2000 jsou splnûny 
a vyvstává nutnost nového dlouhodobého komplexního programu rozvoje.

V roce 1999 byla vûnována mimofiádná pozornost koncipování dlouhodobé strategie spoleãnosti
pro období po roce 2000. Pfii zpracování byly respektovány následující principy:

• Investiãní prostfiedky pouÏité pro novou infrastrukturní v˘stavbu a smûrované do
modernizací a rekonstrukcí stávajícího majetku nesmí nepfiíznivû ovlivnit rÛst ceny vody.

• V maximální mífie vyuÏít dostupn˘ch dotaãních titulÛ, zejména se pfiipravit na moÏnosti
vyuÏití prostfiedkÛ z kohezního a strukturálního fondu Evropské Unie.

• Programové cíle stanovit tak, aby byla k jednotliv˘m ãasov˘m horizontÛm naplÀována
ustanovení direktiv Evropské komise.

• Metodicky postupovat tak, aby byly respektovány principy strukturální politiky EU.
• VyuÏít dobrého jména a kreditu, kter˘ spoleãnost získala pfii naplÀování koncepce

jednotliv˘mi projekty.

Toto vymezené zadání vyÏadovalo stanovení postupov˘ch cílÛ a vyústilo do dvou koncepãních
materiálÛ - Strategie regionálního rozvoje a Regionálního operaãního programu.
Strategie regionálního rozvoje SVS a.s. stanovila ve vazbû na prioritní problémy Ïivotního
prostfiedí a v souvislosti s evropskou integrací dlouhodobou koncepci rozvoje systému
zásobování pitnou vodou a systému odkanalizování a ãi‰tûní odpadních vod k ãasov˘m
horizontÛm 2005, 2010 a 2015. Regionální operaãní program tuto koncepci dále rozpracovává 
a strukturuje pro implementaãní období 2000 aÏ 2005. Je ãlenûn do subprogramÛ s návrhy
opatfiení naplnûn˘mi konkrétními projekty. Hlavní okruhy problémÛ jsou vymezeny 
následovnû :

• Zabezpeãení dodávky a vy‰‰í kvality pitné vody, zejména intenzifikací technologick˘ch
procesÛ a racionalizací a inovací v fiízení vodárensk˘ch soustav.

• Zaji‰tûní uspokojivého podílu obyvatel odkanalizovan˘ch a následnû ãi‰tûn˘ch ve v‰ech
obcích velikostní kategorie nad 2000 obyvatel.

• Modernizace a intezifikace provozovan˘ch ãistíren odpadních vod velikostní kategorie
nad 50 000 ekvivalentních obyvatel v souvislosti s v˘raznou eliminací nutrientÛ.

• Dostavba a modernizace kanalizaãních systémÛ v souvislosti s komplexním fie‰ením
mûstského odvodnûní v mûstsk˘ch aglomeracích nad 50 000 obyvatel.

• Zlep‰ení stavu vodovodních a kanalizaãních sítí a zahájení jejich systematick˘ch
rekonstrukcí.

Oba koncepãní materiály - Strategie regionálního rozvoje SVS a.s i Regionální operaãní plán
byly poskytnuty regionálním agenturám jako podklad pro zapracování do materiálÛ souvisejících
s pfiipravovan˘m rozvojem regionÛ.  Mimo uveden˘ch strategick˘ch investic se pfiedpokládají
drobné investice do stávajícího majetku na jeho dostavbu a modernizace, jejichÏ finanãní objem
bude rovnocenn˘ objemu souãasnû vynakládan˘ch prostfiedkÛ. 
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V návaznosti na zmínûné materiály byl pfiipraven integrovan˘ projekt pro pfiípadné vyuÏití
podpor ze strukturálních a kohezních fondÛ  Evropské unie zejména k vyuÏití dotací z programu
ISPA kombinované s v˘pomocí ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR. Tento projekt
zpracovan˘ pro NUTS II - Severozápadní âechy je fie‰en jako integrovan˘ vodohospodáfisk˘
projekt pro ‰ir‰í území a je zafiazen na základû vícestupÀového technického a odborného
posouzení experty Evropské komise mezi projekty s jejichÏ zahájením je uvaÏováno v roce 2001.

SoubûÏnû s tûmito programy zaji‰Èuje spoleãnost spolu s Ministerstvem zemûdûlství a pfiíslu‰n˘m
Okresním úfiadem postupné zpracovávání ProjektÛ rozvoje vodovodÛ a kanalizací pro jednotlivé
okresy regionu. K dosud zpracovan˘m okresÛm Jablonec n.N. a Liberec pfiibyly v roce 1999
i okresy  â.Lípa a Chomutov, rozpracován je projekt pro okres Litomûfiice. 



Nov˘ informaãní a fiídicí systém spoleãnosti

Úkolem Severoãeské vodárenské spoleãnosti je správa, údrÏba a dal‰í rozvoj svûfieného majetku
v oblasti vodního hospodáfiství. Pro efektivní fiízení celé spoleãnosti a kvalifikované a úãelné
rozhodování o nov˘ch investicích je tfieba se prÛbûÏnû a rychle orientovat ve stále vût‰ím
mnoÏství informací.

V roce 1999 pouÏívali zamûstnanci Severoãeské vodárenské spoleãnosti pro správu a evidenci
dat pouze standardní kanceláfisk˘ software, vyjímkou byl pouze SW  pro technickou evidenci
majetku a pracovi‰tû GIS. Ekonomickou agendu spoleãnosti zaji‰Èovaly Severoãeské vodovody 
a kanalizace a.s. 

Tento stav byl v‰ak jiÏ nevyhovující a proto management spoleãnosti rozhodl o nasazení
podnikového informaãního systému, kter˘ by pokryl oblast úãetnictví, mezd, personalistiky 
a správy investic. V záfií roku 1999 probûhlo v˘bûrové fiízení na dodávku informaãního systému,
ve kterém zvítûzila firma IPOS-SOFT s.r.o. V fiíjnu byla s dodavatelem podepsána smlouva 
a byla zahájena implementace. Systém byl zprovoznûn vãetnû pfievodu stávajících dat k 20.12.
1999.

Tento informaãní systém splÀuje nejen poÏadavky na provázané zpracování kompletních
ekonomick˘ch agend, ale pfiedev‰ím byl vyvinut a urãen pro fiízení spoleãností, které se zab˘vají
specielnû investiãní v˘stavbou. VyuÏívá nejmodernûj‰ích informaãních technologií a je vyuÏíván
celou fiadou v˘znamn˘ch dodavatelsk˘ch i investorsk˘ch firem ve stavebnictví v âechách.

Systém se skládá ze dvou ãástí, a to ekonomické ãásti Ipos-Eko a investiãní ãásti Ipos-Win.
Centrální zpracování dat, umoÏÀující provázání technick˘ch informací s informacemi
ekonomick˘mi, zprÛhledÀuje hospodafiení spoleãnosti a dovoluje plánovat, pfiipravovat 
a prÛbûÏnû kontrolovat efektivitu vynaloÏen˘ch investiãních prostfiedkÛ. Tím, Ïe data do
investiãního modulu budou zadávat i povûfiení investofii, bude zaji‰tûna aktuálnost informací 
o v˘stavbû. Stavby jsou sledovány od vzniku investiãního zámûru aÏ po úplné dokonãení 
a zafiazení do majetku spoleãnosti. Úãetní evidence majetku spoleãnosti, která je obsaÏena 
v ekonomickém modulu, byla roz‰ífiena o technickou evidenci majetku s vyuÏitím jiÏ pofiízen˘ch
dat stávající technické evidence.

Zkvalitnûní fiídicího procesu, pfiípravy investic a jejich dÛsledná kontrola v prÛbûhu realizace
zvy‰uje jistotu akcionáfiÛ, Ïe jejich vloÏen˘ majetek bude dobfie spravován a nové finanãní
prostfiedky budou správnû investovány a vyuÏívány podle jejich skuteãn˘ch poÏadavkÛ a potfieb.
Zv˘‰ení profesionálního pfiístupu k fiízení investic, s vyuÏitím nového informaãního systému,
zvy‰uje i moÏnosti pro získání dal‰ích prostfiedkÛ z evropsk˘ch dotaãních fondÛ pro podporu
rozvoje investic v oblasti vodního hospodáfiství. Sledování a efektivní vyuÏití finanãních
prostfiedkÛ z tûchto zdrojÛ je i jednou z podmínek pro pfiidûlování tûchto prostfiedkÛ.

VyuÏití nového informaãního systému zjednodu‰uje pfiedávání informací a datov˘m propojením
v‰ech pracovi‰È se podstatnû zjednodu‰ila komunikace a pfiístup k potfiebn˘m informacím pro
jednotlivé pracovníky na v‰ech úrovních fiízení uvnitfi spoleãnosti. Severoãeská vodárenská
spoleãnost spravuje vodohospodáfiská zafiízení na velice rozsáhlém území a zavedení nového,
provázaného informaãního a fiídicího systému odstraÀuje problémy vypl˘vající z této velké
územní rozlohy.

Efektivní informaãní systém, propojující vzájemnû v‰echna odlouãená pracovi‰tû, otevírá nové
moÏnosti pro dal‰í rozvoj a pfiípadnou expanzi spoleãnosti, bez zbyteãného zvy‰ování
administrativní nároãnosti na její fiízení, ãímÏ se sniÏuje i celková nákladová nároãnost na fiízení
spoleãnosti. SniÏování provozních nákladÛ, zjednodu‰ení nutné administrativy, vytvofiení
podmínek pro dal‰í rozvoj spoleãnosti, vãetnû zkvalitnûní plánovací, fiídicí i kontrolní ãinnosti je
hlavním pfiínosem zavedení nového informaãního systému.
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Finanãní situace spoleãnosti

Severoãeskou vodárenskou spoleãnost a.s. lze za rok l999 charakterizovat jako spoleãnost vysoce
stabilní, likvidní, vykazující  trvalé pozitivní hospodáfiské v˘sledky  v jednotliv˘ch letech své
existence. Prioritami spoleãnosti i nadále zÛstává zaji‰tûní zásobování obyvatelstva pitnou
vodou, odkanalizování a ãistûní odpadních vod za sociálnû únosnou cenu vodného a stoãného,
rozvoj a údrÏba infrastrukturního majetku spoleãnosti, pfii minimalizaci nákladÛ spojen˘ch
s touto ãinností.

Aktiva spoleãnosti proti pfiede‰lému roku vzrostla o  224 mil.Kã a k 31.12.1999 vykazují stav  
11 875 486 tis.Kã. Nejvût‰í poloÏku aktiv tvofií hmotn˘ investiãní majetek ,kter˘ se na celkov˘ch
aktivech podílí 95,43%. Diverzifikací majetku  postupnû dochází i k vytváfiení  finanãního
majetku, kter˘ sice dosahuje pouze 2,23% podílu na celkov˘ch aktivech spoleãnosti, ale v˘raznû
se pozitivnû podílí na celkové tvorbû hospodáfiského v˘sledku spoleãnosti. 
é
Finanãní investice v roce 1999 vzrostly o 8l 522 tis.Kã, nákupem dal‰ích akcií  provozní
spoleãnosti SâVK a.s. Tímto do‰lo k posílení drÏení akcií této spoleãnosti spoleãností SVS, která
k 31.12.1999 mûla v drÏení 38,95 % akcií SâVK a.s. Aktiva spoleãnosti jsou z 96,06% kryta
vlastním jmûním spoleãnosti. Cizí zdroje spoleãnosti kryjí její aktiva ve v˘‰i  3,89 % ( 462 552 tis.
Kã) a v pfieváÏnû mífie pfiedstavují návratné bezúroãné finanãní v˘pomoci poskytnuté na realizaci
v˘stavby nového infrastrukturního majetku. 

Severoãeská vodárenská spoleãnost vykázala za rok 1999 kladn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek ve v˘‰i
39 672 tis.Kã, coÏ pfiedstavuje  nárÛst zisku proti roku l998  o 8 906 tis.Kã tj.22,5%. Tohoto
pozitivního v˘sledku bylo dosaÏeno zejména vysok˘m  meziroãním nárÛstem hospodáfiského
v˘sledku z finanãních ãinností, kter˘ vykazuje meziroãní nárÛst 27 l57 tis.Kã. Tohoto pozitivního
v˘sledku bylo docíleno kaÏdodenní   pozorností cash-flow spoleãnosti. RovnûÏ v˘nosy z drÏení
cenn˘ch papírÛ a prodeje cenn˘ch papírÛ pfiinesly spoleãnosti zisk.

Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. v roce 1999  plnila ve‰keré své závazky, vypl˘vající 
z obchodního styku, plynule, návratné finanãní v˘pomoci splatila v termínu splatnosti.
Spoleãnost v roce 1999 nevykázala Ïádné nesplacené pohledávky po lhÛtû splatnosti.

Celkov˘ pfiehled aktiv a pasiv spoleãnosti a tvorbu hospodáfiského v˘sledku za rok 1999 vykazují
dále uvedené pfiehledy.



Rozvaha a v˘kaz ziskÛ a ztrát ve zkráceném znûní

ROZVAHA

(tisíce Kã) rok 1998 rok 1999

AKTIVA CELKEM 11 651 762 11 875 486
Stálá aktiva 11 441 133 11 604 231

– nehmotn˘ investiãní majetek 4 655 5 570
– finanãní investice 184 150 265 672
– hmotn˘ investiãní majetek 11 252 328 11 332 989

ObûÏná aktiva 208 078 259 919
– finanãní majetek 162 523 189 936

Ostatní aktiva 2 551 11 336

PASIVA CELKEM 11 651 762 11 875 486
Vlastní jmûní 11 216 936 11 408 637

– základní jmûní 7 605 482 7 605 482
– kapitálové fondy 2 734 980 2 896 481
– hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období 30 766 39 672

Cizí zdroje 432 162 462 552
– dlouhodobé závazky 335 173 338 254
– krátkodobé závazky 67 219 63 950

Ostatní pasiva 2 664 4 297

V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT VE ZKRÁCENÉM ZNùNÍ

(tisíce Kã) rok 1998 rok 1999

V˘kony 515 132 581 378
Náklady – 38 656 – 73 237
Odpisy hmotného a nehmotného inv. majetku – 453 407 – 509 527
PROVOZNÍ HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK 23 069 – 1 386
V˘nosy z finanãních investic a prodeje cen. papírÛ 14 878 26 510
Nákladové a v˘nosové úroky – 546 8 025
Ostatní finanãní náklady a v˘nosy – 7 193 – 239
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK Z FINANâNÍ âINNOSTI 7 139 34 296
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK ZA BùÎNOU âINNOST 30 208 32 910
Mimofiádné náklady a v˘nosy 558 6 762
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK ZA ÚâETN¯ OBDOBÍ 30 766 39 672
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V˘rok auditora - bez v˘hrad

k ovûfiení úãetní uzávûrky za rok 1999 spoleãnosti

Severoãeská vodárenská spoleãnost a. s.

IâO 49 09 94 69,

se sídlem v Teplicích, Pfiítkovská 1689, PSâ 415 50

V souladu se zákonem ã. 524/1992 Sb. o auditorech a Komofie auditorÛ âeské republiky 
a auditorsk˘mi smûrnicemi vydan˘mi Komorou auditorÛ âR, jsem provedla audit - ovûfiení
úãetní závûrky za rok 1999 a konceptu v˘roãní zprávy za rok 1999.
Smûrnice vydané KA âR vyÏadují, abych plánovala a provedla audit s cílem získat pfiimûfienou
míru jistoty, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje ovûfiení -
provedené v˘bûrov˘m zpÛsobem - úãetních záznamÛ a dal‰ích informací prokazujících údaje
úãetní závûrky a posouzení úãetních postupÛ a v˘znamn˘ch odhadÛ, pouÏit˘ch spoleãností pfii
sestavení závûrky a také posouzení celkové prezentace úãetní závûrky. Na základû pouÏit˘ch
auditorsk˘ch postupÛ jsem nezjistila Ïádné skuteãnosti, které by naznaãovaly, Ïe úãetní záznamy
spoleãnosti nebyly ve v‰ech podstatn˘ch aspektech v souladu s platn˘mi zákony a pfiedpisy.
Domnívám se, Ïe proveden˘ audit dává pfiimûfien˘ základ pro vydání v˘roku na úãetní závûrku 
a v˘roãní zprávu.
Vedení spoleãnosti je odpovûdné za sestavení úãetní závûrky a vedení úãetnictví tak, aby bylo
úplné, prÛkazné a správné v souladu s platn˘mi zákony a pfiedpisy. Mou odpovûdností je vyjádfiit
názor na úãetní závûrku jako celek na základû provedeného auditu.
Podle mého názoru - úãetní závûrka ve v‰ech podstatn˘ch aspektech vûrnû zobrazuje majetek,
závazky, vlastní jmûní a finanãní situaci spoleãnosti Severoãeská vodárenská spoleãnost 
a. s. k 31. 12. 1999 a v˘sledky jejího hospodafiení za úãetní období roku 1999, zji‰tûné na základû
úãetnictví, vedeného v souladu s platn˘mi pfiedpisy.
Úãetní závûrka je zpracována v pfiedepsané struktufie a rozsahu.
PfiedloÏen˘ koncept v˘roãní zprávy obsahuje ekonomické údaje shodné s údaji úãetní závûrky za
rok 1999.

Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností vyjadfiuji
názor auditora na úãetní závûrku spoleãnosti
Severoãeská vodárenská spoleãnost a. s. za rok 1999
vydáním v˘roku auditora bez v˘hrad.

V Teplicích, dne 5. dubna 2000

Ing. Pavla Koneãná
Auditor, dekret KA âR ã. 1020
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Zpráva dozorãí rady 

pro v˘roãní zprávu za rok 1999

VáÏení akcionáfii, dámy a pánové,

dozorãí rada SVS a.s. pracovala v roce 1999 ve tfiináctiãlenném sloÏení, pfiiãemÏ deset ãlenÛ
zastupovalo akcionáfie a tfii zamûstnance.

DOZORâÍ RADA ZASEDALA V ROCE 1999 V SOULADU S âLÁNKEM 26 STANOV
SPOLEâNOSTI CELKEM OSMKRÁT. JEJÍ âINNOST SE ODVÍJELA OD HLAVNÍCH
ÚKOLÒ, KTERÉ JI URâUJE ZÁKON A PLATNÉ STANOVY, TJ. DOHLED NA V¯KON
PÒSOBNOSTI P¤EDSTAVENSTVA, NA PODNIKATELSKOU âINNOST SPOLEâNOSTI
A STANOVENÍ JEJÍHO STRATEGICKÉHO V¯VOJE.

Dozorãí rada byla o stavu spoleãnosti, aktuálních úkolech a v˘voji hospodafiení prÛbûÏnû
informována a to buì spoleãn˘m zasedáním s pfiedstavenstvem, úãastí pfiedsedy popfiípadû
místopfiedsedy na jednáních pfiedstavenstva, nebo úãastí jednotliv˘ch fieditelÛ na zasedáních
dozorãí rady. Lze konstatovat, Ïe pfiedstavenstvo akciové spoleãnosti i vrcholové vedení
spoleãnosti vytvofiily pro ãinnost dozorãí rady potfiebné prostfiedí, Ïe informace, stanoviska 
a doklady byly pfiedávány vãas a v odpovídající kvalitû.

Dozorãí rada pfiezkoumala úãetní uzávûrku za rok 1999 a návrh na rozdûlení zisku a doporuãuje
valné hromadû roãní úãetní uzávûrku vãetnû návrhu na rozdûlení zisku schválit.

V uplynulém období dozorãí rada nezjistila Ïádné poru‰ení povinností ãlenÛ pfiedstavenstva ani
nedostatky v hospodafiení spoleãnosti a konstatovala, Ïe pfiedstavenstvo i management
zabezpeãují chod spoleãnosti v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské ãinnosti.

V Teplicích dne  17.4. 2000 

Petr Polák
pfiedseda dozorãí rady       
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