
Již čtvrtstoletí zajišťuje 
Severočeská vodárenská 
společnost (SVS) dodávky 
kvalitní pitné vody pro více 
než 1,1 milionu obyvatel 
Ústeckého a Libereckého 
kraje. Do vodohospodářské 
infrastruktury, kterou se snaží 
maximálně obnovovat, celkem 
investovala od svého vzniku 
přes 29 miliard korun. Milníkem 
v pětadvacetileté historii SVS 
je datum 1. ledna 2019, kdy se 
na severu Čech změní model 
fungování vodárenství. SVS díky 
tomuto kroku navrátí vodu zpět 
pod plnou kontrolu měst a obcí.
Přesně 458 měst a obcí vlastní akcie  
SVS, největší vodárenské společnosti  
v České republice, jež spravuje území 
přes dva kraje o celkové rozloze více 
než 6 930 km². Během 25 let fungování 
SVS vyrostla do podoby stabilní a silné 

společnosti, díky níž mohou města  
a obce severočeského regionu využívat 
jednu z nejvíce udržovaných vodohos-
podářských sítí v zemi. Dle benchmar-
kingu Ministerstva zemědělství 2017 se 
SVS jako jedna z mála vodárenských 
společností chová zodpovědně a pří-
kladně se o infrastrukturu stará. „Vložení 

vodohospodářského majetku do jedné 
společnosti, která se o něj bude starat, 
byl ze strany měst a obcí určitě správný 
a prozřetelný krok. Města a obce mají 
díky tomu k dispozici moderní infra-
strukturu, kterou SVS neustále obnovuje 
a také financuje. Pokud by tomu tak 
nebylo, musely by obce všechny opravy, 
rekonstrukce či nové výstavby hradit ze 
svých rozpočtů nebo s pomocí dotací, 
což by je kromě ekonomické stránky 
značně zatížilo i byrokraticky,“ říká gene-
rální ředitel SVS Bronislav Špičák. 

Díky stabilním ekonomickým výsledkům 
SVS mohla v regionu vzniknout řada 
projektů, jejichž výstavba by byla pro 
jednotlivá města a obce velice obtížná  
a finančně náročná.  
Jmenovat můžeme například projekty 
ISPA v Podkrušnohoří, Lužická Nisa, 
Dolní Labe nebo Čistá Ploučnice.  
Celkově SVS do nových projektů inves-
tovala již více než 11 miliard korun.

SVS spravuje vodohospodářský majetek 
v celkové výši přes 109 miliard korun. 
Veškeré prostředky, které společnost 
z vodného a stočného získá, investuje 
opět do obnovy a rozvoje majetku.  
„Obnova majetku patří a bude i nadá-
le patřit k našim prioritám. Majetkem 

myslíme například devět tisíc kilometrů 
vodovodního a čtyři tisíce kilometrů 
kanalizačního potrubí, 200 čistíren,  
60 úpraven vody, tisíc vodojemů. Život-
nost těchto zařízení je průměrně 50 let. 
Kdyby byla nyní celá infrastruktura nová,  
za 50 let se musí celá za zmíněných  
109 miliard postavit znova. Do obnovy 
nyní ročně investujeme cca 1,3 miliardy,“ 
vysvětluje Bronislav Špičák.

SVS SLAVÍ 25 LET SVÉ EXISTENCE 
VODU NA SEVERU ČECH VRACÍ DO ČESKÝCH RUKOU
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VÍTE, ŽE SVS:
• investovala do rekonstrukcí vodárenské  
 infrastruktury již 29 miliard korun?

• je největší vodárenskou společností  
 v České republice?

• spravuje majetek v hodnotě více 
 než 109 miliard korun?

• se již v roce 2000 zúčastnila Světové  
 výstavy Expo v Hannoveru?

HISTORICKÉ MILNÍKY  -  SVS DODÁVÁ PITNOU VODU OD ROKU 1993
Počátek Severočeské vodárenské společnosti se datuje již do roku 1990, kdy stát  
přenesl odpovědnost a právo k hospodaření s vodohospodářským majetkem na města  
a obce. 

To v severních Čechách tehdy zajišťoval státní podnik Severočeské vodovody  
a kanalizace (SčVK). V roce 1991 začaly přípravy na jeho privatizaci. 

V roce 1993 stát zahájil privatizační projekt, jehož součástí bylo oddělení provozní  
a vlastnické části vodohospodářské infrastruktury. Vznikla vlastnická Severočeská 
vodárenská společnost a společnost SčVK, která měla za úkol majetek SVS provozovat. 
Podíly v provozní společnosti stát prodal investičním fondům.

VODA POPUTUJE ZPĚT 
DO ČESKÝCH RUKOU
V roce 1994 podepsala SVS provozní 
smlouvu se společností SčVK. Za dalších pět 
let vstoupil do majetkové struktury SčVK 
francouzský koncern Veolia, který odkoupil 
majoritní podíl 50,1 % od investičních fondů 
a stal se tak majoritním spolumajitelem 
SčVK.

Působení Veolie ve společnosti SčVK skončí 
31. prosince letošního roku. SVS se podařilo 
díky dohodě s Veolií ukončit její působení v 
SčVK bez jakýchkoliv sankcí o dva roky dříve 
a odkoupením podílu od Veolie se SVS stane 
od 1. ledna 2019 stoprocentním vlastníkem 
provozní společnosti.

Města a obce v Ústeckém a Libereckém kraji 
tímto krokem získají plnou kontrolu nad pro-
vozem vodovodů a kanalizací i nad výběrem 
vodného a stočného.

VÝZNAMNÉ PROJEKTY
2004 – ISPA Podkrušnohoří

2006 – Lužická Nisa

2008 – Dolní Labe

2008 – ČOV Litvínov

2009 – Čistá Ploučnice

2011 – Úpravna vody Jirkov 

2012 – Úpravna vody v Meziboří
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