Severoãeská vodárenská spoleãnost
akciová spoleãnost

V¯ROâNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2000
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Úvodní slovo pﬁedsedy pﬁedstavenstva
VáÏení akcionáﬁi,
pﬁedkládáme vám v˘roãní zprávu Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. z posledního roku
dvacátého století. V dobû zakládání spoleãnosti jsme tento rok stanovili jako termín, do kterého jsme
chtûli vyﬁe‰it vodohospodáﬁskou vybavenost severoãeského regionu v souladu s evropsk˘mi
standardy a postavit solidní ekonomick˘ základ pro dal‰í rozvoj spoleãnosti. Snad nejsme
neskromní pokud se domníváme, Ïe v‰e podstatné jsme splnili – objektivním dokladem je tato
zpráva.

Za velmi v˘znamn˘ faktor povaÏujeme skladbu a poãet akcionáﬁÛ na‰í spoleãnosti. KaÏdoroãnû se
poãet na‰ich akcionáﬁÛ zvy‰uje o dal‰í obce, které korigují pÛvodní názor na samostatnou správu
vodohospodáﬁské infrastruktury a pﬁijímají na‰i zásadu hospodaﬁení ve velkém celku na základû
obecné solidarity. Celkov˘ poãet obcí s akcionáﬁsk˘mi právy stoupl v roce 2000 na souãasn˘ch 452.
Zahrnuje 97% obyvatel deseti okresÛ Ústeckého i Libereckého kraje a dal‰í obce ze Semilska,
Slánska a Kladenska. Podaﬁilo se nám také definitivnû vyﬁe‰it akcionáﬁskou skladbu ve prospûch
mûst a obcí odkupem 310.400 kusÛ akcií, které po privatizaci zÛstaly v drÏení fondÛ. Takto získané
akcie byly rozdûleny mezi vás a tak jsme dozajista první spoleãností tohoto typu plnû vlastnûnou
obcemi.

Získali jsme téÏ v˘znamné postavení v akciové spoleãnosti Severoãeské vodovody a kanalizace a.s.,
která ná‰ infrastrukturní majetek provozuje. V pﬁedchozím roce jsme úspû‰nû vyjednali a uzavﬁeli
partnerskou dohodou s jejím tehdej‰ím vût‰inov˘m vlastníkem - francouzskou CGE – Vivendi.
Tato smlouva stanovila podmínky pro racionální spolupráci a pro dosaÏení parity vlastnick˘ch
podílÛ v provozní spoleãnosti. Uplynul˘ rok byl rozhodující pro naplnûní této dohody. Do roka od
podpisu pÛvodní dohody opravdu do‰lo k veﬁejnému odkupu akcií drÏen˘ch drobn˘mi akcionáﬁi
v souladu s ãesk˘mi zákony a následnû i k prodeji 289.784 kusÛ tûchto akcií vlastnûn˘ch
francouzsk˘m partnerem Severoãeské vodárenské spoleãnosti, takÏe dnes oba hlavní akcionáﬁi drÏí
stejn˘ vlastnick˘ podíl a SVS spoleãnû s Vivendi vlastní 99,2% v‰ech akcií provozní spoleãnosti.
V prÛbûhu celého roku jsme na úrovních pﬁedstavenstva, vedení spoleãnosti i v orgánech SãVK
vyﬁe‰ili mnoho problémÛ a v praxi si ovûﬁili erudici i solidnost na‰eho zahraniãního partnera a tím
i Ïivotaschopnost na‰í dohody a správnost na‰eho zámûru. S potû‰ením konstatujeme, Ïe kvalita
provozu se opût zvy‰uje pﬁi rostoucí produktivitû a tím se urychluje i návratnost na‰í investice,
protoÏe samozﬁejmû participujeme i na zisku provozní spoleãnosti.

Rozvoj technické infrastruktury a v˘stavba nov˘ch zaﬁízení probíhá podle prÛbûÏnû na valn˘ch
hromadách schvalovan˘ch podnikatelsk˘ch zámûrÛ. V posledních dnech roku 2000 byla úspû‰nû
ukonãena v˘stavba kanalizaãního sbûraãe a mûstské ãistírny odpadních vod v Dûãínû. Byla to
poslední z ﬁady velk˘ch vodohospodáﬁsk˘ch staveb. Tím jsme beze zbytku vyhovûli ekologick˘m
kriteriím EU k tomuto datu a také vyrovnali ekologické dluhy z minulosti. Domníváme se, Ïe byl
vÏdy zachován stﬁízliv˘ rÛst ceny vody na celém území. V˘‰e vodného je vÏdy v˘sledkem jednání
mezi va‰imi zástupci v dozorãí radû a pﬁedstavenstvu a vodohospodáﬁsk˘mi odborníky a respektuje
sociální situaci regionu. V˘voj ceny pﬁíznivû ovlivnilo úspû‰né úsilí zamûstnancÛ spoleãnosti
o získání dotací a zahraniãních grantÛ na v˘stavbu nov˘ch vodohospodáﬁsk˘ch staveb a zaﬁízení.

âinnost na‰í spoleãnosti byla komplexnû ocenûna na mezinárodní úrovni pozváním poﬁadatelÛ
svûtové v˘stavy k prezentaci na‰ich projektÛ a staveb s pﬁeshraniãním ekologick˘m vlivem na
globálním diskusním foru a následn˘m udûlením medaile EXPO za v˘znamn˘ pﬁínos ke zlep‰ení
Ïivotního prostﬁedí.
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Dal‰í uzavﬁená mezinárodní smlouva Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. s nûmeck˘m
Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí o spoleãném financování dvou projektÛ rekonstrukcí velk˘ch
ãistíren odpadních vod v Mostû a Teplicích, s dotací ãtyﬁmi miliony ECU, v˘hodnou pÛjãkou dal‰ích
ãtyﬁ milionÛ ECU s dotací úrokové sazby na pût let, je praktick˘m dÛsledkem na‰eho úsilí
a zhodnocením pﬁedchozích projektÛ.

Na leto‰ní valné hromadû konãí ãtyﬁleté funkãní období pﬁedstavenstva. Dovolte mi, abych Vám
podûkoval za spolupráci a podporu na‰ich zámûrÛ a zejména za Va‰i vzájemnou solidaritu, která
umoÏÀuje stabilitu i rozvoj na‰í spoleãnosti. V roce 2000 jste projednali a schválili ambiciózní
a velice nároãn˘ podnikatelsk˘ program s cílem splnit evropská ekologická kriteria vyt˘ãená k roku
2005 v na‰em regionu a souãasnû v˘raznû roz‰íﬁit i podnikatelské aktivity Severoãeské vodárenské
spoleãnosti a.s.. Pﬁed nové pﬁedstavenstvo i v‰echny zamûstnance spoleãnosti jsou tím poloÏeny
nové obtíÏné úkoly a k jejich naplnûní pﬁeji v‰em invenci, elán a zdar.

Ing. Ivo Su‰ick˘, CSc.
pﬁedseda pﬁedstavenstva
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Základní údaje o spoleãnosti
Název firmy:
Identifikaãní ãíslo:
DaÀové identifikaãní ãíslo :
Sídlo:
Poboãka spoleãnosti :
Právní forma:
Datum vzniku:
Zapsaná:

Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s.
49099469
210-49099469
Teplice, Pﬁítkovská 1689, PSâ 415 50
Liberec 1, PraÏská 36, PSâ 460 31
Akciová spoleãnost
1.ﬁíjna 1993
Krajsk˘ soud v Ústí nad Labem
oddíl B,vloÏka ã.466

Základní kapitál
Základní kapitál Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. ãiní 7 605 482 000,- Kã
Základní kapitál spoleãnosti je rozdûlen na:
7 605 482 akcií na jméno o nominální hodnotû 1 000,- Kã.
V‰echny akcie jsou vydány v listinné podobû a nejsou veﬁejnû obchodovatelné. Akcie, jakoÏ i práva
s nimi spojená, jsou pﬁevoditelné pouze s pﬁedchozím souhlasem dozorãí rady spoleãnosti a za
dal‰ích podmínek dan˘ch stanovami spoleãnosti.
7 605 471 ks akcií je ve vlastnictví mûst a obcí.
10 ks akcií je doãasnû v majetku spoleãnosti dle §161a obchodního
zákoníku.
1 ks akcie se zvlá‰tními právy spojen˘mi s v˘konem hlasovacího
práva je ve vlastnictví Fondu národního majetku âR, v˘konem práv
je povûﬁeno Ministerstvo zemûdûlství âR.

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

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

Orgány spoleãnosti
pﬁedstavenstvo
pﬁedseda:

Su‰ick˘ Ivo, Ing.

místopﬁedseda:

Medﬁick˘ Petr, Mgr.

ãlenové:
DoleÏal Vlastimil, PhDr.
Rous Antonín
Votava Martin, Ing.

dozorãí rada
pﬁedseda:

Polák Petr

zástupce okresu Jablonec n.N.

místopﬁedseda:

Pucherna Václav
Kubera Jaroslav

zástupce okresu Ústí n.L.
zástupce okresu Teplice

Bistranin Jan, Mgr.
BíÏa Josef, Ing.
Jemelka Miroslav, Ing.
Kerner Jan, Ing.
Kittner Jiﬁí, Ing.
Raiter Ota, Bc.
Slab˘ Jan, Ing.
·roubek Zdenûk, Ing.
Vo‰ahlíková Jarmila
Votava David, Ing.

zvolen zamûstnanci
zástupce okresu Litomûﬁice
zástupce okresu Dûãín
zástupce okresu Louny
zástupce okresu Liberec
zástupce okresu âeská Lípa
zástupce okresu Most
zástupce okresu Chomutov
zvolena zamûstnanci
zvolen zamûstnanci

ãlenové:

v˘konné vedení
Generální ﬁeditel

Pácalt Franti‰ek, Ing.

¤editel odboru vodohospodáﬁského rozvoje
¤editel odboru investic
¤editel odboru organizaãního a správního
¤editel odboru ekonomického

Votava Martin, Ing.
·Èastn˘ Jiﬁí, Ing.
Bistranin Jan, Mgr.
Dluho‰ Petr, Ing.

Struktura akcionáﬁÛ
Pﬁi vzniku Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. byli akcionáﬁi spoleãnosti 424 mûsta a obce,
Fond národního majetku âR zastoupen˘ Ministerstvem zemûdûlství âR (1 akcie se zvlá‰tními
právy), a 4% akcií byla urãena pro Restituãní investiãní fond a Nadaãní investiãní fond.
V roce 2000 tvoﬁilo akcionáﬁskou základnu spoleãnosti 452 mûst a obcí a Fond národního majetku
âR zastoupen˘ Ministerstvem zemûdûlství âR (1 akcie se zvlá‰tními právy).
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Organizaãní struktura a stav zamûstnancÛ
Organizaãnû je spoleãnost ãlenûna na útvar generálního ﬁeditele a ãtyﬁi odbory.
Sekretariát
G¤

Generální ﬁeditel

Odbor
vodohospodáﬁského
rozvoje

Odbor
investic

Odbor
organizaãní
a správní

Odbor
ekonomick˘

Odbor vodohospodáﬁského rozvoje:
Strategické plánování, koncepce plánování(zadávací listy), VT inform. archiv, soulad norem EU, rozvoj. projekty (tuzem., zahraniãní)

Odbor investic:
Realizace investiãního plánu SVS, sestav. roãního investiãního plánu, v˘kon mandanta, kontrola naplÀování investiãního plánu, kolaudace, vyhodnocení staveb
Odbor organizaãní a správní:
Zaﬁazování a evidování HIM, kontrola majetku (stav, opravy, likvidace), akcionáﬁi a orgány spoleãnosti, servis pﬁedstavenstva, dozorãí rady, akcionáﬁÛ, v˘kon rozhodnutí pﬁedstavenstva v majetk. úãastech, smlouvy, právní servis
Odbor ekonomick˘:
Obchodní plán SVS, souhrn. invest. plán, úãetnictví, finance, cash-flow, správa budov, zdroje financování, poji‰tûní, spolufinancování staveb

K 31.12. 2000 mûla Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. 29 zamûstnancÛ.

Vzdûlanostní struktura zamûstnancÛ:

6

vysoko‰kolské vzdûlání vy‰‰í (Ing, Mgr)

15

vysoko‰kolské vzdûlání niÏ‰í (Bc.)

1

úplné stﬁední odborné

12

ostatní

1

Majetek spoleãnosti
Pﬁi zaloÏení Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. vloÏil zakladatel do spoleãnosti majetek ve v˘‰i
7 605 482 tis.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. 2000 ãinila celková hodnota vlastního jmûní spoleãnosti 11 734 368 tis Kã.
Podstatnou ãást vlastního jmûní tvoﬁí infrastrukturní vodohospodáﬁsk˘ majetek spoleãnosti
v zÛstatkové hodnotû 11 657 446 tis Kã.
Základní vodohospodáﬁské údaje
Vodovody
Poãet úpraven vod
Poãet vodojemÛ
Poãet ãerpacích stanic pitné vody
Délka vodovodních pﬁípojek
Délka vodovodní sítû
Kapacita úpraven povrchov˘ch vod
Kapacita podzemních zdrojÛ
Kapacita vodojemÛ
Voda vyrobená
Voda fakturovaná
Specifická spotﬁeba vody (obyvatelstvo)
Poãet obyvatel celkem
Poãet zásoben˘ch obyvatel

rok 2000
45
875
535
982
7 429
4 841
3 617
589 161
103 604
68 535
114,6
1,133
1,061

Jednotky
ks
ks
ks
km
km
l/s
l/s
m3
tis.m3/rok
tis.m3/rok
l/os.den
mil.
mil.

Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. zásobuje z veﬁejn˘ch vodovodÛ 94 % obyvatel Ïijících
v regionu. Tento podíl vysoce pﬁekraãuje celostátní prÛmûr. Bûhem roku 2000 probíhalo zásobení
pitnou vodou plynule a bez podstatn˘ch závad. Leto‰ní spotﬁeba vody u obyvatelstva poklesla proti
pﬁedchozímu roku z 116,3 na 114,6 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
Poãet obyvatel napojen˘ch na âOV
Poãet ãistíren odpadních vod celkem
Kapacita ãistíren odpadních vod
Délka kanalizaãní sítû (bez pﬁípojek)
Voda vypou‰tûná do vodních tokÛ
Voda ãi‰tûná
Poãet obyvatel celkem
Poãet obyvatel napojen˘ch na kanalizaci

rok 2000
0,762
141
391 638
2 612
99 900
90 715
1,133
0,892

Jednotky
mil.
ks
m3/den
km
tis.m3/rok
tis.m3/rok
mil.
mil.

Na kanalizaãní systémy je napojeno 78,75 % v‰ech obyvatel, na ãistírnu odpadních vod je napojeno
67,27 % obyvatel. Z celkového mnoÏství odpadních vod v regionu produkovan˘ch je v souãasné
dobû ãi‰tûno 85 %.
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 31.12.2000 spoleãnost vykazuje finanãní investice ve v˘‰i 459 650 tis Kã a v pﬁeváÏné míﬁe jsou
tvoﬁeny vlastnûním akcií provozní spoleãnosti Severoãeské vodovody a kanalizace a.s (viz
specifikace).
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Majetkové podíly v jin˘ch spoleãnostech
Kromû vlastního infrastrukturního majetku vlastní Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. 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
Sídlo :
Základní jmûní :

ISIN CS 004 9099 451
Teplice, Pﬁítkovská 1689
584 271 000 Kã

Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s je vlastníkem 49,60% akcií.
SãVK zaji‰Èuje provoz ve‰ker˘ch vodohospodáﬁsk˘ch zaﬁízení ve vlastnictví Severoãeské
vodárenské spoleãnosti a.s. v regionu a v‰echny související sluÏby. V roce 1999 byla uzavﬁena
partnerská smlouva mezi SVS a VIVENDI Water o spolupráci v SãVK. Severoãeské vodovody
a kanalizace a.s. vykazují trvale velmi dobré hospodáﬁské v˘sledky a vyplácí dividendy.
(stav k 31.12. 2000)
Severoãeská vodárenská inÏen˘rská spoleãnost s.r.o.
IâO: 25 01 99 96
Sídlo :
Základní jmûní :

Ústí n.L. Zolova 6
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 poskytování sluÏeb i akcionáﬁÛm pro
spolufinancované projekty.

V I A spol. s r.o.
IâO: 14 86 72 31
Sídlo :
Základní jmûní :

Liberec, PraÏská 36
100 000 Kã

Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. je vlastníkem 100% podílu.
VIA s.r.o. 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
Sídlo :
Základní jmûní:

ISIN CS 000 842 2853
Teplice, Ml˘nská 253
279 825 000

Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. je vlastníkem 22,47% akcií.
Láznû Teplice jsou dominující spoleãností v sídelním mûstû Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s.,
Jejich rozvoj a prestiÏ je zájmem ‰ir‰ího regionu. Dal‰ími akcionáﬁi Lázní Teplice jsou m.j. mûsta
Teplice a Dubí, která jsou zároveÀ akcionáﬁi Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s.
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 Îluticích.
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Charakteristika ãinnosti spoleãnosti v roce 2000
Vodohospodáﬁsk˘ rozvoj
Programové dokumenty Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. (dále SVS) byly zpracovány jiÏ
v roce 1999, a to v souladu s principy integrace âR do evropsk˘ch struktur. Stanovily deklarativnû
cíle, jichÏ má b˘t dosaÏeno v sedmiletém implementaãním období 2000 aÏ 2006.
Byla zpracována Strategie regionálního rozvoje SVS. Jedná se o materiál odvûtvov˘, kter˘ je
jedním z podkladÛ pro zpracování Regionálního rozvojového plánu. Následn˘m krokem bylo
rozpracování návrhu sektorového – odvûtvového Regionálního operaãního plánu (ROP) pro
zájmové území SVS. Metodicky návrh ROP dÛslednû sledoval implementaãní strukturu "program
– subprogram – opatﬁení - projekt". Na základû detailní anal˘zy jednotliv˘ch subprogramÛ
a s pﬁihlédnutím k programov˘m cílÛm byla stanovena jednotlivá opatﬁení a tomu odpovídající
okruh dílãích projektÛ.
Valnou hromadou SVS byl v roce 2000 schválen „Podnikatelsk˘ zámûr Severoãeské vodárenské
spoleãnosti a.s.“ ve kterém byly také taxativnû uvedeny prioritní strategické investice do
vodohospodáﬁské infrastrukturní v˘stavby v letech 2000 aÏ 2005. V˘chozím podkladem pro
zpracování podnikatelského zámûru byl ROP s tím, Ïe byly respektovány základní principy
spoleãnosti tj. solidarita akcionáﬁÛ (mûst a obcí), jednotná cena vodného a stoãného a reinvestice do
majetku spoleãnosti na základû ekonomick˘ch kriterií. Disponibilní finanãní zdroje spoleãnosti byly
takto konfrontovány s potﬁebami nutn˘mi pro zaji‰tûní programov˘ch cílÛ. Aby bylo moÏné takto
ambiciózní zámûr realizovat, je úkolem managementu spoleãnosti vyuÏít v‰ech dostupn˘ch
dotaãních titulÛ tak, aby bylo zaji‰tûno krytí poÏadavkÛ. Velmi dÛleÏit˘m hlediskem byla investiãní
pﬁimûﬁenost vypl˘vající z pﬁedpokládaného v˘voje vodného a stoãného a tím i z v˘nosnosti ãi
ztrátovosti jednotliv˘ch projektÛ.
Podnikatelsk˘ zámûr ﬁe‰í následující problémové okruhy:
• v˘stavba nov˘ch ãistíren odpadních vod v obcích nad 2 tisíce obyvatel,
• dostavba kanalizaãních systémÛ v obcích nad 2 tisíce obyvatel,
• modernizace technologick˘ch linek úpraven vod,
• rekonstrukce a dostavba vodárensk˘ch systémÛ a
• modernizace provozovan˘ch ãistíren odpadních vod.
Na základû takto formulované strategie byly formulovány jednotlivé dílãí projekty. Dále zmiÀujeme
dva velké integrované projekty, které sv˘m rozsahem pokr˘vají podstatnou ãást podnikatelského
zámûru.
• Integrovan˘ projekt „P2-5“ ﬁe‰í v˘stavbu nov˘ch ãistíren odpadních vod a dostavbu
kanalizaãních systémÛ v obcích velikostní kategorie 2 aÏ 5 tisíc obyvatel. Projekt obsahuje 12
subprojektÛ s pﬁedpokládan˘m investiãním nákladem 0,40 miliardy Kã. Realizace projektu
pﬁedpokládá mimo vyuÏití vlastních zdrojÛ investora i spoluúãast Státního fondu Ïivotního
prostﬁedí. V prÛbûhu roku 2000 byla z podstatné ãásti dopracována technická koncepce jednotliv˘ch
subprojektÛ a tím byl vytvoﬁen pﬁedpoklad pro jejich postupnou realizaci.
• Integrovan˘ projekt „Dostavba systému zásobování pitnou vodou a sytému
odkanalizování a ãi‰tûní odpadních vod v regionu severozápadní âechy“. Projekt obsahuje
8 subprojektÛ s pﬁedpokládan˘m investiãním nákladem 0,68 miliardy Kã. Projekt ﬁe‰í následující
okruhy problémÛ: modernizaci 5 ãistíren odpadních vod v povodí Bíliny a Ohﬁe s cílem sníÏit podíl
vypou‰tûn˘ch nutrientÛ, dostavbu kanalizaãního systému v rozsáhlé mûstské aglomeraci Ústí nad
Labem, intenzifikaci úpravny vod Hradi‰tû upravující vodu z nádrÏe Pﬁíseãnice v Kru‰n˘ch horách
a rekonstrukci úseku tranzitního ﬁadu vodárenské soustavy severní âechy. Realizace projektu
pﬁedpokládá vyuÏití prostﬁedkÛ z pﬁedkohezního fondu v rámci programu ISPA. V roce 2000 byla
ve spolupráci se zahraniãní konsultaãní firmou dopracována koneãná forma Ïádosti pro podporu
a ta byla pﬁedloÏena Evropské komisi. Oproti pÛvodnímu návrhu Ïádosti byly modernizace âOV
Most – Chánov a Teplice – Bystﬁany vyãlenûny z programu ISPA a pﬁipraveny samostatnû,
s vyuÏitím dotaãních prostﬁedkÛ z rozpoãtu Spolkového ministerstva Ïivotního prostﬁedí, ochrany
pﬁírody a bezpeãnosti reaktorÛ.
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Na základû zadání Ministerstva zemûdûlství âR byly odborem rozvoje SVS v roce 2000 zpracovány
podklady o souãasném stavu a budoucím Ïádoucím v˘hledu vûcn˘ch potﬁeb realizace investiãních
projektÛ pro splnûní vûcné ãásti implementaãních plánÛ pro oblast Ïivotního prostﬁedí ve smyslu
Usnesení vlády âR.
•Pro implementaci Smûrnice Rady ã.91/271/EEC o ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod byla
provedena anal˘za souãasného stavu vzhledem k poÏadavkÛm smûrnice. Sledovány byly následující
cíle: implementace smûrnice o ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod, racionální potﬁeba dostavby
kanalizace v ucelen˘ch ãástí obcí a ãi‰tûní odpadních vod v obcích s poãtem ekvivalentních obyvatel
nad 2000, kde je jiÏ vybudována kanalizace.
• Pro implementaci Smûrnice Rady 98/83/EC o jakosti vody uãené pro lidskou potﬁebu
byla provedena anal˘za souãasného stavu spoãívající ve zji‰Èování nedodrÏení limitÛ jakosti.
Pozornost byla vûnována následujícím cílÛm: zlep‰ení kvality pitné vody v relevantních ukazatelích,
zlep‰ení kvality pﬁi dopravû vodovodním potrubím, roz‰íﬁení vodovodní sítû
v ucelen˘ch ãástech obcí a nové vodovody v obcích v místech, kde individuální zdroje jsou
nevyhovující kvality.
V této souvislosti nutno konstatovat, Ïe jiÏ hotové Programy rozvoje vodovodÛ a kanalizací byly
neoceniteln˘m podkladem pﬁi zpracování. Celková potﬁeba investiãních zdrojÛ pro dÛslednou
implementaci obou smûrnic je trojnásobkem disponibilních zdrojÛ stanoven˘ch podnikatelsk˘m
zámûrem spoleãnosti pro implementaãní období 2001 – 2005. Je logické, Ïe ﬁe‰ení této disproporce
není v˘hradnû v moÏnostech SVS, ale úzce souvisí s relevantním prostﬁedím, které je dáno délkou
implementaãního období, v˘vojem ceny vodného a stoãného, dotaãní politikou atd. Volba vhodné
perspektivní strategie financování je tudíÏ otázkou dosud neuzavﬁenou. Koncepce rozvoje je v‰ak
koncipována natolik flexibilnû, Ïe je schopna na zmûny relevantního prostﬁedí pruÏnû reagovat.

Investiãní v˘stavba
V roce 2000 vynaloÏila Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. (dále SVS) na roz‰íﬁení
vodohospodáﬁského majetku a na jeho rekonstrukce a modernizace celkem 891,4 mil.Kã. Podstatná
ãást, 556,3 mil. Kã, byla tvoﬁena vlastními finanãními prostﬁedky.
Prostﬁedky vloÏené do rekonstrukcí a roz‰iﬁování majetku v roce 2000 (mil.Kã)
Rekonstrukce
Roz‰iﬁování
Celkem
majetku
Celkem

355,4

536*

891,4*

Vlastní zdroje
Jiné zdroje

229,4
126,0

326,9*
209,1

556,3*
335,1

* vãetnû splátek
státních pÛjãek
39,25 mil. Kã

rekonstrukce - jiné zdroje:
ÚV Meziboﬁí

14,500 mil. Kã

âOV Bystﬁany
âOV Chánov

57,320 mil. Kã
54,196 mil. Kã

dotace a návratná fin.v˘pomoc
ze státního rozpoãtu
dotace ze SRN
dotace ze SRN

roz‰iﬁování majetku - jiné zdroje:
Dûãín, kanal. sbûraã
Rumburk, stoka A2
Ústí, stoka X
Vodovod H. Libchava, Volfartice
âOV MimoÀ
âOV Dûãín
âOV Tanvald I
âOV Tanvald II

10

112,560 mil. Kã
0,690 mil. Kã
21,000 mil. Kã
4,299 mil. Kã
14,096 mil. Kã
23,282 mil. Kã
21,137 mil. Kã
12,060 mil. Kã

Phare
Phare
dotace a návratná fin.v˘pomoc
ze státního rozpoãtu
dotace a návratná fin.v˘pomoc
ze státního rozpoãtu
podpora ze SFÎP
dotace ze SRN
podpora ze SFÎP
podpora ze SFÎP

Celkem bylo na roz‰íﬁení majetku spoleãnosti (nové stavby) v roce 2000 vynaloÏeno 496,767 mil Kã
(bez splátek finanãních návratn˘ch v˘pomocí), z toho v oboru vodovodÛ 23,274 mil Kã, v oboru
kanalizací 219,435 mil Kã a na nové âOV bylo vynaloÏeno 219,114 mil Kã. Na spolufinancování
staveb akcionáﬁÛ bylo vydáno 31,617 mil. Kã.
V nákladech na nové ãistírny odpadních vod a v celkov˘ch nákladech jsou zahrnuty téÏ dotace ze
Spolkové republiky Nûmecko na âOV Dûãín ve v˘‰i 23,282 mil. Kã.
Pﬁíklady konkrétních nov˘ch staveb :
V roce 2000 byla dostavûna ãistírna odpadních vod v Dûãínû a souãasnû byl vybudován kanalizaãní
sbûraã. Projekt o nákladech pﬁevy‰ujících 0,5 miliardy Kã (530 mil. Kã) byl realizován s podporou
Spolkové republiky Nûmecka a státÛ Evropské unie (Phare). Dûãín byl posledním velk˘m
zneãi‰Èovatelem Labe na území severoãeského regionu.
V Ústí n.L. byl vybudováním sbûraãe „X“ za cca 46,5 mil.Kã. vytvoﬁen pﬁedpoklad pro
odkanalizování celého Stﬁekova (pravobﬁeÏní ãásti Ústí n.L.) na centrální ãistírnu odpadních vod.
Projekt podpoﬁil státní rozpoãet dotací a návratnou finanãní v˘pomocí. Byla rovnûÏ dokonãena
ãistírna odpadních vod pro aglomeraci mûst Tanvald a Desná. Její investiãní náklady dosáhly
75,4 mil.Kã . Tato stavba byla realizována s v˘znamnou podporou Státního fondu Ïivotního
prostﬁedí âR.
Z velk˘ch staveb zabezpeãujících dostatek a kvalitu pitné vody byly v loÀském roce dokonãeny
dvû akce na Lounsku za cca 20 mil.Kã. Jednalo se o vodovody „V‰echlapy – Hnojnice“ (6,8 mil.Kã)
a „Vodovod Domou‰ice“(12.4 mil.Kã).
Zahájeny byly nové stavby „MimoÀ âOV a kanalizaãní sbûraã“ s rozpoãtov˘mi náklady
46,8 mil.Kã ( podpora SFÎP) , vodovod pro Horní Libchavu a Volfartice na okr. â. Lípa s náklady
12 mil.Kã ( dotace a pÛjãka ze st. rozpoãtu a pﬁíspûvek od akcionáﬁÛ) a stavba Star˘
Klá‰terec – Peﬁeje , odkanalizování za cca 10 mil.Kã. (uvádûny jsou celkové náklady staveb)
Do rekonstrukcí a modernizací stávajícího majetku spoleãnosti bylo vloÏeno celkem 355,4 mil.Kã,
z toho z vlastních zdrojÛ 229,4 mil.Kã a z cizích zdrojÛ 126,0 mil.Kã.
Do rekonstrukcí vodovodÛ a úpraven vod bylo investováno 81,199 mil.Kã, rekonstrukce kanalizací
si vyÏádaly 37,914 mil.Kã a rekonstrukce ãistíren odpadních vod 167,227 mil.Kã. Drobné
rekonstrukce provádûné dodavatelsky jednotliv˘mi závody Severoãesk˘ch vodovodÛ a kanalizací
a.s. Teplice si vyÏádaly v roce 2000 celkem 29,020 mil.Kã . Do rekonstrukcí strojÛ a zaﬁízení bylo
investováno dal‰ích 10,1 mil.Kã.
Pﬁíklady konkrétních rekonstrukcí :
V rámci dokonãen˘ch modernizací bylo do ãistírny odp. vod v Liberci investováno dal‰ích
20,991 mil.Kã, do rekonstrukce kalového a plynového hospodáﬁství âOV KadaÀ 18,022 mil.Kã
a vybavení âOV ve Varnsdorfu kalovou odstﬁedivkou pﬁi‰lo spoleãnost. na 9,650 mil.Kã.
Byla provedena dlouho odkládaná rekonstrukce kalového hospodáﬁství úpravny vod Meziboﬁí za
23,074 mil.Kã. Byla dokonãena rekonstrukce kanalizace v Hrobu za 8,521 mil.Kã a rekonstrukce
vodojemu v Hrádku n.N. za 8,3 mil.Kã. V Dûãínû byly dále rekonstruovány stoky v ãásti ulic
Podmokelská, PlzeÀská a Bezruãova za cca 7 mil.Kã. Byla provedena ãást rekonstrukce kanalizace
v Duchcovû, zb˘vající ãást stavby za cca 11 mil.Kã bude dokonãena v roce 2001.
Kromû toho bylo smluvnû jednotliv˘mi závody Severoãesk˘ch vodovodÛ a kanalizací a.s. na
základû smluv o dílo pro SVS provedeno nûkolik desítek rekonstrukcí vodovodÛ, kanalizací , pﬁíp.
úpraven a ãistíren odp. vod za úctyhodn˘ch 103,85 mil. Kã. V této ãástce je zahrnut i nutn˘ podíl
projektové a inÏen˘rské pﬁípravy. V rámci tûchto akcí tak bylo mimo jiné provedeno celkem
80 v˘mûn strojÛ a pﬁístrojÛ strojnû-technologick˘ch ãástí provozních jednotek k zlep‰ení technickoprovozních parametrÛ za 10,1 mil.Kã. Byly to v˘mûny ãerpadel, rekonstrukce elektrozaﬁízení,
rekonstrukce ãástí plynového hospodáﬁství nebo nutné úpravy majetku SVS pro vodohospodáﬁsk˘
dispeãink.

Spolufinancování staveb akcionáﬁÛ spoleãnosti
Program spolufinancování staveb akcionáﬁÛ z prostﬁedkÛ Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s.
(dále SVS) ukonãil v roce 2000 ‰est˘ rok svého úspû‰ného trvání. Úspû‰nost programu
spolufinancování je akcionáﬁskou základnou hodnocena pﬁíznivû, ãemuÏ odpovídá i celkové
mnoÏství uspokojen˘ch akcionáﬁÛ – od zahájení programu v roce 1995 byly poskytnuty pﬁíspûvky
v rámci spolufinancování 161 akcionáﬁÛm na 193 stavbách. Do konce roku 2000 bylo akcionáﬁÛm
spoleãnosti poskytnuto na pﬁíspûvcích celkem 175 mil Kã, pﬁiãemÏ hodnota realizovan˘ch staveb je
odhadována ve v˘‰i 1 000 mil Kã.
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V prÛbûhu své dosavadní existence programu spolufinancování byly, vzhledem k mûnícím se
vnûj‰ím podmínkám, nûkolikrát novelizovány Zásady pro poskytování finanãních pﬁíspûvkÛ a to
vÏdy ve prospûch akcionáﬁÛ. Poslední platná zmûna, provedená k 1.1.1999, kdy do‰lo k rozdûlení
poskytovan˘ch finanãních pﬁíspûvkÛ v závislosti na úspû‰nosti kolaudaãního ﬁízení dokonãované
stavby, bude platit i v roce 2001. Dvouletá zku‰enost uplatÀované zmûny potvrdila její oprávnûnost
a správnost, protoÏe pﬁedev‰ím v roce 2000 do‰lo k mírnému zlep‰ení káznû akcionáﬁÛ ve smyslu
omezení a zkrácení ãasov˘ch prodlev, které jsou spojeny s administrativními úkony pﬁi vkladech
dokonãovan˘ch staveb do majetku spoleãnosti.
Dal‰ím nedostatkem, kter˘ se v programu spolufinancování projevoval byla skuteãnost, Ïe u staveb,
které byly realizovány s finanãní podporou Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR, byla Fondem
uplatÀována ãasová blokace ( aÏ 5 let od dokonãení stavby ), která neumoÏÀovala akcionáﬁÛm
spoleãnosti provádût vklady dokonãen˘ch staveb do majetku spoleãnosti po jejich kolaudaci. Po
vzájemn˘ch jednáních Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR posoudil vlastnické vztahy v SVS a pﬁijal
v prÛbûhu roku 2000 stanovisko, ve kterém specifikoval podmínky, pﬁi jejichÏ splnûní je moÏné
vkládat dokonãené vodohospodáﬁské stavby s úãastí Fondu do majetku spoleãnosti bez ãasového
omezení, ale vÏdy se souhlasem Fondu. Tímto opatﬁením se vytvoﬁil jiÏ v prÛbûhu roku 2000
prostor pro rychlej‰í vkládání dokonãovan˘ch staveb do majetku spoleãnosti s následn˘m Ïádoucím
ekonomick˘m zhodnocováním realizovan˘ch staveb.

Pﬁeshraniãní projekty
Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. (dále SVS) pokraãovala i v roce 2000 ve sv˘ch investiãních
aktivitách ve spolupráci s Evropskou komisí Evropské unie pﬁi realizaci projektÛ Phare-CBC a ve
spolupráci s Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí SRN.
V roce 2000 byla dostavûna ãistírna odpadních vod v Dûãínû a souãasnû byl vybudován kanalizaãní
sbûraã. Projekt o nákladech pﬁevy‰ujících 0,5 miliardy Kã byl realizován s podporou Spolkové
republiky Nûmecka a státÛ Evropské unie (Phare). V˘stavba ãistírny byla zahájena v roce 1999.
Stavba byla realizovány v rámci ãesko-nûmeckého projektu na ochranu Ïivotního prostﬁedí.
Pﬁíspûvek Spolkové republiky Nûmecka na v˘stavbu ãistírny ne v˘‰i 90 mil.Kã byl podmínûn
plnûním pﬁísn˘ch kvalitativních parametrÛ ãistírny. Celkov˘ investiãní náklad dosáhl témûﬁ 340
mil.Kã. V˘stavba kanalizaãního sbûraãe byla zahájena v prosinci 1999. Celkov˘ investiãní náklad
ãinil 215 mil.Kã, dotace z programu Phare byla ve v˘‰i 112,560 mil. Kã. Dûãín byl posledním
velk˘m zneãi‰Èovatelem Labe na území severoãeského regionu.
V roce 2000 probûhla pﬁíprava rekonstrukcí ãistíren odpadních vod v Bystﬁanech a v Chánovû.
V mûsících listopad a prosinec 2000 probûhla v˘bûrová ﬁízení na dodavatele staveb, ve stejném
období do‰lo i k podpisu smluv s vybran˘mi uchazeãi. Stavební práce byly zahájeny v bﬁeznu 2001
a jejich ukonãení se pﬁedpokládá v roce 2003. S uvedením do trvalého provozu se poãítá v roce 2004.
Celkové realizaãní náklady na âOV Chánov pﬁedstavují 162,587 mil.Kã, dotace poskytnutá
Spolkovou republikou Nûmecko ãiní 54,196 mil.Kã. Na rekonstrukci ãov Bystﬁany v hodnotû
171,961 mil.Kã pﬁispívá Spolková republika Nûmecko dotací ve v˘‰i 57,320 mil.Kã.
V˘znamné stavby s pﬁeshraniãním dopadem realizované spoleãností v letech 1994 aÏ 2000:
Spolufinancování SVS a Ministerstvo 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 âOV
• Bílina - ãistírna odpadních vod
Spolufinancování SVS 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
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Spolufinancování SVS 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 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. Spoleãnost zde prezentovala své
ekologické a hospodáﬁské v˘sledky na svûtové konferenci s názvem "Global dialog" a pﬁevzala
ocenûní mezinárodní poroty EXPO 2000 za projekt pﬁeshraniãní spolupráce, kter˘ byl vyhodnocen
jako „World Wide Project EXPO 2000“.
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Plnûní podnikatelského zámûru spoleãnosti
VáÏení akcionáﬁi,
na valné hromadû 2000 jste schválili podnikatelsk˘ zámûr spoleãnosti do roku 2005. Va‰e
rozhodnutí schválilo dokument stﬁednûdobého plánu, kter˘ se stal pro pracovníky spoleãnosti
závazn˘m. Seznámím Vás s tím, jak byl tento stﬁednûdob˘ dokument plnûn od poslední Valné
hromady do souãasné doby. DÛleÏité je zaji‰tûní strategick˘ch investic, rozloÏení investic a cena
vodného a stoãného.
Cena vodného a stoãného
¤ídící orgány spoleãnosti, pﬁedstavenstvo a dozorãí rada, uloÏily vedení spoleãnosti sjednotit cenu
pro obyvatelstvo a ostatní odbûratele do roku 2002. V tomto smyslu probíhala také ve‰kerá jednání
s provozní spoleãností a cena vody byla stanovena v souladu s podnikatelsk˘m zámûrem na
34,78 Kã/m3 . Ministerstvo financí âR rozhodlo vyrovnat ceny vodného a stoãného pro obyvatele
a ostatní odbûratele jiÏ v roce 2001. Tímto administrativním opatﬁením je cena vody pro v‰echny
odbûratele sjednocena na 35,53 Kã/m3. Toto rozhodnutí bylo ze strany Ministerstva financí uãinûno
v závûru roku 2000. Pﬁedstavenstvo a dozorãí rada rychle reagovali a stanovili jednotnou cenu vody.
Musíme konstatovat, Ïe z tûchto dÛvodÛ podnikatelsk˘ zámûr v leto‰ním roce nebyl dodrÏen.
Vyrovnání ceny mezi obyvateli a ostatními odbûrateli jiÏ v leto‰ním roce znamenalo nárÛst ceny pro
obyvatelstvo v roce 2001, kter˘ byl pÛvodnû rozloÏen do dvouletého období. V následujících letech
nelze tudíÏ oãekávat zvy‰ování ceny skokem.
Zaji‰tûní strategick˘ch investic a prioritních staveb
Jmenovit˘ seznam staveb pro leto‰ní rok a roky následující byl schválen pﬁedstavenstvem. Vedení
spoleãnosti pﬁijalo opatﬁení zahájit pﬁípravu staveb aÏ do úrovnû územního ﬁízení a stavebního
povolení bez ohledu na zdroje financování. To umoÏnilo uloÏit úkoly v pﬁípravû jednotliv˘m
zpracovatelÛm. Na‰í nejvût‰í dceﬁinou spoleãností je SãVK, která ﬁe‰í 85% na‰ich poÏadavkÛ
spojen˘ch s pﬁípravou prioritních staveb. Technick˘ ﬁeditel SãVK zodpovídá za jmenovité stavby
a za dodrÏení termínÛ uzavﬁen˘ch mandátních smluv. SVIS je dceﬁinou spoleãností jejíÏ ﬁeditel
a jednatel v jedné osobû zodpovídá za 8-10% na‰ich poÏadavkÛ. Pﬁípravou sloÏit˘ch projektÛ
rekonstrukcí úpraven vod jsme povûﬁili Hydroprojekt Praha, kter˘ je specialistou v tomto oboru.
Zaji‰tûní doplÀkov˘ch zdrojÛ pro strategické investice
Z rozpoãtu Spolkového ministerstva ochrany pﬁírody, Ïivotního prostﬁedí a bezpeãnosti reaktorÛ
jsme zajistili dotaci a zv˘hodnûnou pÛjãku na stavby âOV Teplice–Bystﬁany a âOV Most–Chánov.
Pro podporu z prostﬁedkÛ programu ISPA byla pﬁipravena Ïádost vãetnû v‰ech poÏadovan˘ch
pﬁíloh, která se v souãasné bodû projednává v Evropské komisi. Pro program odkanalizování
a ãi‰tûní odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel spolupracujeme spolu s akcionáﬁi pﬁi získávání
prostﬁedkÛ ze Státního fondu Ïivotního prostﬁedí. PÛvodnû dobﬁe vypracovaná moÏnost poskytnout
akcionáﬁÛm pÛjãky na stavby tohoto programu není bez problémÛ legislativních. âasto naráÏí na
nepochopení smyslu pÛjãek pﬁi projednávání v zastupitelstvech dotãen˘ch obcí. Proto vedení
spoleãnosti pﬁipraví pro akcionáﬁe jiné moÏnosti ﬁe‰ení, moÏno se inspirovat pﬁístupem
plynárensk˘ch rozvodn˘ch spoleãností.
Hodnocení pomûru investic do infrastrukturního majetku
Spoleãnost obrátila pomûr investic do obnovy majetku tak, Ïe poãínaje leto‰ním rokem investujeme
71% vlastních zdrojÛ do rekonstrukcí a 21% do roz‰iﬁování majetku spoleãnosti. Je to dÛsledek
faktu, Ïe se spoleãnost vypoﬁádala v pﬁedchozích letech s legislativními poÏadavky ekologického
dluhu âeské republiky a je pﬁipravena postupnû rekonstruovat velké objekty v majetku spoleãnosti.
Tento pomûr by mûl b˘t zachován i v pﬁí‰tích obdobích, abychom základnu majetku spoleãnosti
udrÏeli na standardní úrovni.
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Hodnocení spolufinancování staveb akcionáﬁÛ
Spolufinancování sehrává dÛleÏitou roli v investicích akcionáﬁÛ a tvoﬁí v˘znamnou souãást investic
spoleãnosti. Dotaãní zdroje z Ministerstva zemûdûlství a Státního fondu Ïivotního prostﬁedí sniÏují
podíl pﬁím˘ch dotací z pÛvodních 60-80% na 30-40%. To je dÛvod, kter˘ bychom rádi zohlednili.
Na relativnû drobné akce akcionáﬁÛ, které mohou b˘t zdrojem dotací a které jsou v zájmu
spoleãnosti (v˘stavba vodovodÛ, náhrada zdrojÛ vody, odstranûní kanalizaãních v˘ústí,
rekonstrukce vodovodÛ a kanalizací, dostavba kanalizací apod.), upravíme podmínky tak,aby podíl
klesajících dotací zohlednila spoleãnost ve v˘‰i pﬁíspûvkÛ.
Pilotní projekty SVS
Pro rozpracování strategie SVS vedení spoleãnosti zadává pﬁed vlastním vodohospodáﬁsk˘m
rozvojem pilotní projekty v oblastech úpravárensk˘ch technologií, ãi‰tûní odpadních vod,
prÛmyslové v˘robû bioplynu a informatice. V˘sledky tûchto pilotních projektÛ otevírají vedení
spoleãnosti moÏnost plánovat budoucí strategie a vedení spoleãnosti je povaÏuje za vhodn˘ nástroj
pro ﬁe‰ení budoucích moÏností spoleãnosti a oãekává, Ïe kaÏdoroãnû budou ﬁe‰eny minimálnû tﬁi
úlohy s ﬁadou etapov˘ch v˘stupÛ.
Pﬁi realizaci na‰eho investiãního programu jsme v rámci smluvního vztahu nechali vyhodnocení
realizovan˘ch investic na provozovateli. Ztratili jsme dÛleÏitou zpûtnou vazbu, zda byly
deklarované cíle jednotliv˘ch projektÛ splnûny. Tato ãinnost pﬁíslu‰í investorovi. Vrátíme se proto
zpût a hodnocení dokonãen˘ch investic budeme provádût v nûkterém z na‰ich odborÛ, rovnûÏ tak,
jako plánování oprav movitého majetku spoleãnosti.

ing. Franti‰ek Pácalt
generální ﬁeditel
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Finanãní situace spoleãnosti
Severoãeskou vodárenskou spoleãnost a.s. (dále SVS) lze za rok 2000 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 a v˘stavba nového infrastrukturního
majetku, pﬁi minimalizaci nákladÛ spojen˘ch s touto ãinností.
Aktiva spoleãnosti proti pﬁede‰lému roku vzrostla o 612 mil.Kã a k 31.12.2000 vykazují stav
12 487 172 tis.Kã. Nejvût‰í poloÏku aktiv tvoﬁí hmotn˘ investiãní majetek, kter˘ se na celkov˘ch
aktivech podílí 93,36%. Diverzifikací investiãních aktivit postupnû dochází i k vytváﬁení finanãního
majetku, kter˘ sice dosahuje pouze 3,68% podílu na celkov˘ch aktivech spoleãnosti, ale v˘raznû se
pozitivnû podílí na celkové tvorbû hospodáﬁského v˘sledku spoleãnosti.
Finanãní investice v roce 2000 vzrostly o 193 978 tis.Kã, nákupem dal‰ích akcií provozní spoleãnosti
SâVK. Tímto do‰lo k posílení drÏení akcií této spoleãnosti spoleãností SVS, která k 31.12.2000 mûla
v drÏení 49,6 % akcií SâVK. Aktiva spoleãnosti jsou z 96,06% kryta vlastním jmûním spoleãnosti.
Cizí zdroje spoleãnosti kryjí její aktiva ve v˘‰i 6,00 % ( 749 299 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 2000 kladn˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek ve v˘‰i
47 825 tis.Kã, coÏ pﬁedstavuje nárÛst zisku proti roku l999 o 8 153 tis.Kã tj.20,5%. Tohoto
pozitivního v˘sledku bylo dosaÏeno zejména úsporou provozních nákladÛ, kdy provozní
hospodáﬁsk˘ zisk dosáhl ãástky 15 487 tis. Kã a ziskem z finanãních ãinností spoleãnosti, kter˘ za
rok 2000 vykázal hodnotu 28 495 tis. Kã. 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 finanãní zisk, kter˘ se na zisku z finanãních ãinností podílí ãástkou 27 352 tis.
Kã.
Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. v roce 2000 plnila ve‰keré své závazky, vypl˘vající
z obchodního styku, plynule, návratné finanãní v˘pomoci splatila pﬁed termínem splatnosti.
Spoleãnost v roce 2000 nevykázala Ïádné nesplacené pohledávky po lhÛtû splatnosti.
Celkov˘ pﬁehled aktiv a pasiv spoleãnosti a tvorbu hospodáﬁského v˘sledku za rok 2000 vykazují
dále uvedené pﬁehledy.
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Rozvaha a v˘kaz ziskÛ a ztát ve zkráceném znûní
ROZVAHA
(tisíce Kã)

rok 1999

rok 2000

AKTIVA CELKEM

11 875 486

12 487 172

Stálá aktiv

11 604 231

12 128 615

• nehmotn˘ investiãní majetek
• finanãní investice
• hmotn˘ investiãní majetek

5 570
265 672
11 332 989

11 519
459 650
11 657 446

ObûÏná aktiva

259 919

356 897

• finanãní majetek

189 936

297 681

11 336

1 660

PASIVA CELKEM

11 875 486

12 487 172

Vlastní jmûní
• základní jmûní
• kapitálové fondy
• hospodáﬁsk˘ v˘sledek za úãetní období

11 408 637
7 605 482
2 896 481
39 672

11 734 368
7 605 482
3 183 707
47 825

462 552
338 254
63 950

749 299
353 432
187 102

4 297

3 505

(tisíce Kã)

rok 1999

rok 2000

V˘kony
Náklady
Odpisy hmotného a nehmotného inv. majetku

581 378
- 73 237
- 509 527

606 620
-34 621
-556 512

PROVOZNÍ HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK

- 1 386

15 487

V˘nosy z finanãních investic a prodeje cen. papírÛ
Nákladové a v˘nosové úroky
Ostatní finanãní náklady a v˘nosy

26 510
8 025
- 239

32 348
1 998
-5 851

HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK Z FINANâNÍ âINNOSTI

34 296

28 495

HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK ZA BùÎNOU âINNOST

32 910

43 982

6 762

3 843

39 672

47 825

Ostatní aktiva

Cizí zdroje
• dlouhodobé závazky
• krátkodobé závazky
Ostatní pasiva

V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT VE ZKRÁCENÉM ZNùNÍ

Mimoﬁádné náklady a v˘nosy
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK ZA ÚâETN¯ OBDOBÍ
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Zpráva dozorãí rady

VáÏení akcionáﬁi, dámy a pánové,
dozorãí rada Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. pracovala v roce 2000 ve tﬁináctiãlenném
sloÏení, pﬁiãemÏ deset ãlenÛ zastupovalo akcionáﬁe a tﬁi zamûstnance.
Dozorãí rada zasedala v roce 2000 v souladu s ãlánkem 26 stanov spoleãnosti celkem devûtkrát. Její
ãinnost se odvíjela od hlavních úkolÛ, které jí urãuje zákon a platné stanovy, tj. dohled na v˘kon
pÛsobnosti pﬁedstavenstva, na podnikatelskou ãinnost spoleãnosti 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 pﬁípadnû
místopﬁedsedy na jednáních pﬁedstavenstva, nebo úãastí jednotliv˘ch ﬁeditelÛ na zasedání 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 závûrku za rok 2000 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.

Petr Polák
pﬁedseda dozorãí rady
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