
Kohoutková pitná voda, 
na niž jsou zvyklí oby-
vatelé severočeského 
regionu, patří z hlediska 

kvality k tomu nejlepšímu, co 
mohou vodárenské společnosti 
domácnostem trubkami dovést, 
a to v celorepublikovém srovná-
ní. O zásobování vodou a s ním 
spojené provozování se na severu 
Čech již 25 let stará Severočeská 
vodárenská společnost (SVS). Ta 
v regionu pečuje téměř o veške-
rou vodárenskou infrastrukturu 
a také ji vlastní.
SVS představuje největší vo-
dárenskou společnost v České 
republice. V rámci Ústeckého 
a převážné části Libereckého kraje 
působí na území o celkové rozloze 
6 930 km2, kde vodou zásobuje 
více než 1,1 milionu obyvatel. 
SVS vznikla v roce 1993 v rámci 
privatizačního projektu, jehož 
součástí bylo oddělení vlastnické 
a provozní části vodohospodářské 
infrastruktury.

Severočeská vodárenská 
společnost působí na území 
o celkové rozloze 6 930 km², 
kde zásobuje pitnou vodou 
přes 1,1 milionu obyvatel. 
Představuje největší 
vodárenskou společnost 
v České republice, když se 
stará o majetek v celkové 
hodnotě 109 miliard korun. 
Vlastníkem SVS je celkem 
458 severočeských měst 
a obcí, které mají v držení 
veškeré akcie společnosti.
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SVS oslavila 25 let Severočeská vodáren-
ská společnost letos 
oslavila čtvrtstoletí 
od svého vzniku. 

Postupně vyrostla do podoby 
stabilní a silné společnosti, 
díky níž mohou města a obce 
severočeského regionu využí-
vat jednu z nejvíce udržova-
ných vodohospodářských sítí 
v zemi. Do její obnovy jsme  
již nainvestovali přes  
12 miliard korun. SVS a s ní 
i celé vodárenství na severu 
Čech vkročí počátkem roku 
2019 do nové éry. Pro města 
a obce to bude znamenat ma-
lou revoluci – poprvé od dob 
privatizace budou mít vodu 
opět pod svou plnou kont-
rolou a prostřednictvím SVS 
budou ovládat i vše spojené 
s jejím provozováním. Z hle-
diska budoucího rozvoje nám 
tato změna otevírá nové a větší 
možnosti. Projekt transforma-
ce vodárenství na severu Čech 
mimo jiné ocenili i finanční 
ředitelé předních českých 
a slovenských podniků, kteří 
ho v prestižním hlasování 
zvolili finančním projektem 
roku 2017. Rád bych na tomto 
místě ještě jednou poděkoval 
všem zástupcům našich ak- 
cionářů, že se nám společnými 
silami podařilo transformaci 
dotáhnout do úspěšného 
konce. I když cesta k tomuto 
cíli byla občas hrbolatá a tr-
nitá, do dalšího čtvrtstoletí 
jsme vykročili tím správným 
směrem.

Vznik velké regionální vodohos-
podářské vlastnické společnosti 
od začátku umožnil racionálně 
a rychle řešit závažné ekologické 
problémy v regionu a výrazně 
pomohl malým obcím, které by 
nebyly schopné financovat zavede-
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ní a rozvoj vlastní vodohospodář-
ské infrastruktury.
SVS je ve vlastnictví 458 severo-
českých měst a obcí, které drží 
její veškeré akcie. Společnost se 
stará o majetek v celkové hodnotě 
přes 109 miliard korun. Do jeho 
obnovy ročně investuje více než 
1,3 miliardy korun. Tuto infra-
strukturu provozuje společnost 
Severočeské vodovody a kanali-
zace (SčVK), v níž má SVS podíl 
49,7 %. Mírnou nadpoloviční 
většinu vlastní francouzská spo-
lečnost Veolia. To se však díky 
transformaci od ledna 2019 změ-
ní. Vodárenství na severu Čech se 
vrací do českých rukou a SVS se 
stane 100% vlastníkem provozní 
společnosti SčVK.
Mezi hlavní priority SVS patří 
zajištění jednotné solidární ceny 
vody pro všechny obyvatele re- 
gionu, udržení sociálně přijatelné 
ceny vody a maximální možné in-
vestice do obnovy a modernizace 
vodárenské infrastruktury.
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Systém vodárenství výrazně ovlivnila privatizace

Sametová revoluce přinesla 
v oblasti vodního hospo-
dářství řadu změn, které se 
dotkly také severočeského 

regionu. Stát tehdy řešil, co bude dě-
lat s obrovskými vodohospodářský-
mi státními podniky. Infrastruktura 
v podobě trubek, ventilů, vodáren-
ských věží a dalších nezbytných 
prvků byla zoufale podinvestovaná. 
Stát věděl, že peníze na investice 
nemá, stejně jako kvalifikované lidi 
na správu těchto podniků, které byly 
často ve velmi špatném stavu.
Stát tuto situaci vyřešil tak jako 
spoustu dalších věcí – privatiza-
cí. Jenže to bylo trochu složitější. 
V roce 1990 totiž přenesl odpo-
vědnost a právo na hospodaření 
s vodohospodářským majetkem na 
města a obce. To v severních Če-
chách tehdy zajišťoval státní podnik 
Severočeské vodovody a kanalizace.
Úředníci z ministerstev v roce 1993 
zahájili privatizační projekt, jehož 

součástí bylo oddělení provozní 
a vlastnické části vodohospodářské 
infrastruktury. To znamenalo, že se 
podnik rozdělil na dva. Jednomu 
zůstala všechna infrastruktura, dru-
hý se staral o provoz a platil tomu 
prvnímu nájem za infrastrukturu. 

Vznik vlastnické i provozní 
společnosti
Vznikla vlastnická Severočeská 
vodárenská společnost a společnost 
SčVK, která měla za úkol majetek 
SVS provozovat. Z obou podniků 
se staly akciové společnosti. Podíly 
v provozní společnosti stát prodal 
investičním fondům. 
Akcionáři SVS je 458 severočeských 
měst a obcí a dle stanov ani nikdo 
jiný akcionářem být nemůže. Jde 
o největší vodárenskou společnost 
v České republice. V roce 1994 
podepsala SVS provozní smlouvu 
se společností SčVK. Za dalších pět 

let vstoupil do majetkové struktury 
SčVK francouzský koncern Veo- 
lia, který odkoupil podíl 50,1 % 
od investičních fondů a stal se tak 
majoritním spolumajitelem tohoto 
podniku.
„Vložení vodohospodářského ma-
jetku do jedné společnosti, která se 
o něj bude starat, bylo ze strany měst 
a obcí určitě správný a prozřetelný 
krok. Města a obce mají díky tomu 
k dispozici moderní infrastrukturu, 
kterou SVS neustále obnovuje a také 
financuje. Pokud by tomu tak neby-
lo, 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 byrokratic-
ky,“ říká generální ředitel SVS Broni-
slav Špičák. 
Právě díky investicím bylo možné 
od 90. let, kdy vznikla současná 
struktura, výrazně rozšířit síť vodo-
vodů i kanalizací. Dnes společnost 
vlastní cca 8 900 kilometrů vodovo-
dů a 3 900 kilometrů kanalizací. 
Při privatizaci se také nadefinovaly 
hlavní principy, jimiž se firma řídí 
dodnes: jednotná solidární cena za 
vodu, díky čemuž za ni obyvatelé 
malých vesnic neplatí neúnosné pe-
níze, dále vkládání celého zisku do 
majetku společnosti a rozhodování 
pomocí racionálních ekonomických 
metod.

Změna politické situace po roce 1989 přinesla řadu 
novinek také v případě vodohospodářství na severu Čech. 
V důsledku privatizace vznikl nový vlastnický podnik 
Severočeská vodárenská společnost, jehož majetek začala 
provozovat společnost Severočeské vodovody a kanalizace.
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Severočeské vodárenství se 
buduje již přes 800 let. Kolem 
roku 1200 byl založen klášter 
v Oseku u Duchcova s vlast-
ním zásobováním vodou  
i s unikátně vytvořeným 
systémem kanalizace. 

První severočeský vodovod 
byl vytvořen v Žatci v roce 
1386. O dva roky později 
vznikla také vodárenská věž, 
jejíž část je dodnes součástí 
žateckého pivovaru.

Liberec se svého vodovodu 
dočkal v roce 1566. Šlo o roz-
vod vody z nádrže, která byla 
umístěna na náměstí. 

Teplice mají svůj vodovod 
také od 16. století. V době pa-
nování Vlka z Vřesovic využi-
lo město dřevěné roury, které 
se vyráběly vrtáním pečlivě 
vybraných kamenů. Roury se 
poté spojovaly narážením na 
kované železné trubky.

To v Chomutově se až do 
roku 1903 používala voda ze 
studní. Tlak na stavbu vodo-
vodu se stabilním zásobová-
ním vodou výrazně zesílil až 
v roce 1893, kdy zemi postih-
lo katastrofální sucho.

SEVEROČESKÁ 
VODA VE  

STŘEDOVĚKU

Vodní nádrže jsou v období 
sucha pro severočeské  
obyvatele kvalitním  
zdrojem pitné vody 

1993

1994 1995

1999

2013

2014

2015

Fond národního majetku zakládá 
Severočeskou vodárenskou společnost

Velký obchod s akciemi 
SčVK na Londýnské burze

Započetí prací na vybudování nové 
struktury po vypršení smlouvy 

mezi SVS a SčVK v roce 2020

Rozhodnutí o zřízení 
Fondu 2021

Studie variant 
budoucího 
uspořádání 
vodárenských společností

Finalizace Koncesního projektu, které byly 
zakončeny projednáním na aktivech akcionářů

Finalizace dohody mezi SVS 
a Veolií o novém modelu vodárenství

Zánik původní smlouvy 
mezi SVS a SčVK

Severočeská voda 
je plně v českých rukou

Valná hromada SVS schválila  
odkup podílu v SčVK od Veolie

Dokončení převzetí vodohospodářského 
majetku od 171 členských obcí v celkové 
hodnotě 472 milionů korun

První vlna 
kuponové 
privatizace

2016

2017

2018

2019

2020

Skutečnost, že otočíme ko-
houtkem a teče pitná voda, 
dnes bereme jako samo-
zřejmost. Přitom za vývo-

jem dnešního systému vodovodů 
a kanalizací na severu Čech jsou 
celá staletí budování a vývoje. První 
zmínku o veřejném vodovodu 
najdeme už z roku 1386, kdy měst-
ská rada v Žatci rozhodla o zřízení 
vodovodu pro město a pivovar. 

Extrémně dynamické bylo obdo-
bí mezi druhou světovou válkou 
a sametovou revolucí. Doba snah 
o centrálně řízené hospodářství 
se na dnešní podobě celého 
systému zásadně podepsala, a to 
v negativním i pozitivním  
slova smyslu.  

V krátké etapě mezi lety 1945 
a 1948 se o údržbu vodovodů 

a kanalizací staraly místní ná-
rodní výbory. Se změnami v roce 
1948 však přišly i změny kolem 
vodárenství. Všechnu starost 
o vodohospodářskou činnost pře-
vzala vodohospodářská oddělení 
technických referátů krajských 
výborů. V největších městech, 
tedy v Praze, Brně a Bratislavě, 
byly zřízeny vodohospodářské 
kanceláře, jejichž úkol byl jasný: 

vypracovat Státní vodohospodář-
ský plán. To se v roce 1953 sku-
tečně podařilo a o rok později byl 
plán i schválen. 

V průběhu několika postupných 
centralizací a následných decentra-
lizací se postupně na severu Čech 
objevil naprosto unikátní vodáren-
ský systém. Za jeho vznikem stojí 
postupné propojování skupinového 

vodovodu Fláje, vodovodu Cho-
mutov–Jirkov–Kadaň a vodovodu 
Litoměřice–Ústí nad Labem. Tato 
pozoruhodná soustava zásobuje 
vodou okresy Chomutov, Most, 
Louny, Teplice, Ústí nad Labem 
a Litoměřice. 
Celá soustava se řadu let potýkala 
s nedostatečnou kapacitou. Na-
příklad v Ústí nad Labem zdroj 
podzemní vody z masivu Děčín-
ského Sněžníku už od roku 1956 
nestačil pokrýt celkovou potřebu 

města. Situaci definitivně vyřešilo 
až navýšení kapacity úpravny vody 
v Žernosekách na výkon 200 litrů 
vody za sekundu, ke kterému došlo 
koncem 80. let. 
Úpravna vody v Žernosekách 
přirozeně není jediným zdrojem. 
Například v 60. letech vznikl ve 
své době největší vodovodní sys-
tém v severních Čechách, který 
vedl z čerpací stanice Dolánky 
a dopravoval vodu do Liberce 
a Jablonce nad Nisou. Byl dimen-

zován až na kapacitu 300 litrů za 
sekundu. 
Celkově se dá říct, že v minulém 
století byly položeny solidní základy 
dnešního systému. I přesto je však 
potřeba do vodárenské infrastruktury 
neustále investovat mnoho peněz, aby 
vyhověla současným standardům. Její 
velká část je zastaralá, protože se v mi-
nulosti vlastník nestaral o její obnovu. 
To se teď snaží maximálně dohnat 
SVS, která do ní ročně investuje přes 
1,3 miliardy korun.

Unikátní vodárenská soustava se zformovala po válce
Velká část 
vodohospodářské 
infrastruktury je 
zastaralá. SVS do 
její obnovy ročně 
investuje přes  
1,3 miliardy korun.

Úpravna vody Holedeč 
byla uvedena do provozu  
v roce 1933
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ÚPRAVEN VODY

DO VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY SMĚŘUJE 

1,6 miliardy korun ROČNĚ

MAJETEK SVS ROZPAD CENY VODY

za m3

189 
ČISTIČEK 
ODPADNÍCH VOD

8 958 km 
VODOVODŮ

1,132 mil. 
OBYVATEL NA ÚZEMÍ

PŮSOBNOSTI SVS

3 956 km 
KANALIZACÍ

SVS SPRAVUJE MAJETEK VE VÝŠI  

109 miliard korun

PROVOZOVATEL  

vodné a stočné

ODBĚRATELÉ

nájem servisní
poplatek

SERVISVLASTNÍK

100 % 75 % 25 %

24,64 Kč

34,85 Kč

39,18 Kč

35,32 %

39,71 %

24,97 %

STÁT

SČVK

SVS

98,67 Kč

spláchnutí  

9 litrů
praní prádla   

40 litrů

napuštění  
bazénu  

3 900 litrů

ZA VODU UTRATÍME MÉNĚ NEŽ 9 KORUN DENNĚ

KOHOUTKOVÁ VS. BALENÁ = STEJNÁ VODA, ÚPLNĚ JINÁ CENA

54 Kč 1 Kč 240 Kč 4 Kč23 400 Kč 390 Kč

Podíl vody a energií na průměrných výdajích domácnostiPrůměrná denní spotřeba vody na osobu

89 L 

1,6 % 
voda

3,3 % 
plyn

4,8 % 
elektřina

8,78 
Kč 

3,37 Kč

31,48 Kč

ZISK

NÁJEMNÉ

ZISK I NÁJEMNÉ 
PUTUJÍ DO OBNOVY 
MAJETKU

5,72 Kč

12,87 Kč

6,05 Kč

SUROVÁ ODPADNÍ 
PODZEMNÍ VODA

DPH

POJIŠTĚNÍ, OBNOVITELNÉ 
ZDROJE, DAŇ Z PŘÍJMU

3,49 Kč

12,52 Kč

7,49 Kč

8,94 Kč

6,74 Kč

ZISK

MZDY

MATERIÁL, ENERGIE,
PALIVA

OSTATNÍ

OPRAVY
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Proč tedy cena vody na severu 
patří v celorepublikovém 
srovnání k těm dražším? Proč 
se nesníží?
Cena vody v severočeském regio-
nu odráží reálné náklady spojené 
s její výrobou, odkanalizováním 
a čištěním. SVS je největší vo-
dárenskou společností na území 
ČR a stará se o více než 13 tisíc 
kilometrů vodovodů a kanalizací. 
Značnou část této infrastruktury 
zdědila po roce 1989 v zanedba-
ném stavu a ročně musíme do 
obnovy investovat stovky milionů 
korun – každý rok je to i s oprava-
mi kolem 1,6 miliardy korun. To 
se v ceně, pokud ji města a obce 
nechtějí dotovat, musí samozřejmě 
odrazit. Navíc důraz na obnovu 
vodohospodářského majetku je 
jeden z hlavních požadavků našich 
akcionářů, tedy 458 měst a obcí.

Jakou cenu lze tedy očekávat 
pro příští rok? Promítnou se 
změny do ceny vody?
Cenu pro rok 2019 oznámíme 
v listopadu, každopádně mohu 
všechny ujistit, že se veškeré změ-
ny odehrají, aniž by bylo nutné 
zvyšovat cenu vodného a stočné-

ho. Přestože investice do obnovy 
a oprav stále rostou, SVS se snaží 
vývoj ceny vody stabilizovat a daří 
se jí to – meziroční změny v ceně 
vodného a stočného jsou mini-
mální. Letos platí občané za kubík 
vody o pouhých 37 haléřů více než 
v roce 2017, a to se inflace dlouho-
době pohybuje kolem 2,5 %. Ná-
růst ceny vody oproti tomu před-
stavuje pouhých 0,4 %. V reálných 
cenách tedy voda zlevnila. Navíc 
pokud stát sníží u vody DPH, jak 
avizoval, a legislativně se to stihne 
do konce roku, SVS toto snížení 
do ceny vody plně promítne.

Kolik si z poplatků za vodu 
vlastně stát nechává?
Poplatky odváděné státu předsta-
vují více než čtvrtinu ceny vody. 
Pokud tedy za kubík vody platíte 

98 korun, stát si z toho nechá  
25 korun v podobě DPH a po-
platků například za surovou vodu. 
To jsou dvě třetiny našeho inves-
tičního rozpočtu! V Rakousku je 
třeba poplatek za surovou vodu na 
veřejné potřeby nula.

A kde skončí zbytek těch 
peněz?
SVS jako vlastníkovi infrastruk-
tury z ceny vody zůstává 35 %, jež 
využívá na reinvestice do obnovy 
majetku. Z 98 korun za vodu jde 
do obnovy tedy asi 41 korun,  
35 korun z toho dává SVS a přes 
6 korun v podobě oprav SčVK. 
Necelých 33 korun spolkne pro-
voz, z toho 12 korun mzdy za-
městnanců.

Neustále zmiňujete obnovu 
majetku… V jakém stavu 

je potrubí a kanalizace na 
severu Čech dnes?
Jak už jsem říkal, SVS zdědila po 
roce 1989 značnou část infrastruk-
tury v zanedbaném stavu. V době 
socialismu se v rámci různých  
akcí Z živelně budovaly azbestoce-
mentové roury a nekvalitní litino-
vá potrubí. Z hlediska kvality to 
bylo špatné řešení, dnes se trubky 
trhají a jsou paradoxně v daleko 
horším stavu než třeba úseky po-
trubí z roku 1905, které na území 
Ústeckého i Libereckého kraje také 
najdeme. Za socialismu se budo-
valo, investice do obnovy byly ale 
nula. Máme tu tedy čtyřicetiletý 
deficit, se kterým se musíme stále 
potýkat.

Za jak dlouho se podaří tento 
deficit dohnat?
Životnost vodárenského majetku je 
v průměru 50 let. To znamená, že 
kdyby nyní byla celá infrastruktura 
nová, za 50 let se musí celá za zmí-
něných 109 miliard postavit znova. 
Jednoduchou matematikou zjistíte, 
že do její obnovy tedy potřebujeme 
investovat ročně přes dvě miliardy  
korun. Dnes investujeme i s opra-
vami kolem 1,6 miliardy a potře-
bovali bychom o 400 milionů více. 
Jakýkoliv příjem SVS navíc jde tedy 
automaticky na obnovu. Opotřebe-
ní majetku je v takovém stavu, že 
na celkovou obnovu při zachování 
současného tempa bychom potře-
bovali až 133 let. Důraz na obnovu 
majetku je důvod, proč voda na 
severu patří k dražším, ale ne 
nejdražším. Peníze na to můžeme 
brát pouze z ceny vody. Tyto peníze 
jdou pouze na to, aby zásobová-
ní vodou nebylo ohroženo a vše 
fungovalo.
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Běžného občana se změny ve vodárenství nedotknou

Koncem září SVS informovala, 
že podepsala zbývající 
smlouvy nutné k dokončení 
procesu transformace 
vodárenství na severu Čech 
a že se od ledna nového roku 
můžeme těšit na nový model 
fungování… Opravdu se jedná 
o revoluční změny?
Má to dva úhly pohledu. Pokud 
změny budete brát z pohledu 
běžného občana – spotřebitele, pro 
toho se vůbec nic nemění. Veške-
rých služeb SčVK bude užívat ve 
stejném režimu, jak byl doposud 
zvyklý. Z pohledu měst a obcí se ale 
o malou revoluci jedná – po více 
než 25 letech se u nás voda vrací 
do českých rukou a města a obce 
ji budou mít pod plnou kontrolou. 
Projekt transformace vodárenství 
v severních Čechách s velkým 
zájmem sledují i další města a obce 
po celé republice. Můžeme být 
vzorem i pro další regiony.

Co si vlastně máme pod 
„plnou kontrolou měst a obcí“ 
představit?

Města a obce jsou akcionáři SVS, 
která vlastní a spravuje vodohospo-
dářský majetek v hodnotě cca  
109 miliard korun. Tímto majet-
kem myslím například devět tisíc 
kilometrů vodovodního a čtyři 
tisíce kilometrů kanalizačního po-
trubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody 
nebo tisíc vodojemů. Provoz toho-
to majetku a všeho, co je spojené 
s dodávkami vody, zajišťuje pro-
vozní společnost SčVK. V té měla 
až doposud (do konce roku 2018, 
pozn. red.) majoritní podíl fran-
couzská společnost Veolia. A měla 

tedy i hlavní rozhodovací slovo. 
SVS se od ledna 2019 stane 100% 
vlastníkem SčVK. Města a obce tak 
díky tomu získají prostřednictvím 
SVS kontrolu nad veškerými toky 
peněz, samy budou rozhodovat 
o tom, kolik peněz dají do obnovy 
vodárenské infrastruktury, kolik 
na servisní služby spojené s pro-
vozováním. Pod kontrolou budou 

mít i zákaznická centra, takže do 
budoucna budou moci třeba obča-
nům nabízet i další služby.

Takže nyní budou mít města 
a obce pod kontrolou i cenu 
vody v severočeském regionu?
Cenu vody mohly obce a města 
jakožto akcionáři SVS ovlivňovat 
i doposud.

Od ledna příštího roku začne vodárenství v severočeském 
regionu fungovat jinak, v tzv. vlastnickém modelu se 
servisním prvkem. Severočeská vodárenská společnost 
(SVS) odkoupila podíl od Veolie v provozní společnosti 
Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) a stane se jejím 
100% vlastníkem. O změnách a novém modelu fungování 
hovořil generální ředitel SVS Bronislav Špičák.
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Chomutov 25 staveb 120,3 milionu
Děčín 21 staveb 113,7 milionu
Louny 25 staveb 162,4 milionu

Litoměřice 25 staveb 116 milionů
Most 23 staveb 161,7 milionu

Teplice 26 staveb 114,1 milionu
Ústí nad Labem 19 staveb 113,4 milionu

Česká Lípa 20 staveb 97,3 milionu
Jablonec  

nad Nisou 19 staveb 81,7 milionu

Liberec 20 staveb 79 milionů
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2014 1,376 miliardy 471 staveb
2015 1,374 miliardy 375 staveb
2016 1,274 miliardy 392 staveb
2017 1,351 miliardy 443 staveb
2018 1,319 miliardy 423 staveb 

Rekonstrukce úpravny vody Holedeč 126,8 milionu

Rekonstrukce a zkapacitnění ČOV Čížkovice   23,29 milionu 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Železném Brodu  15,19 milionu 

SVS_inz4_278x202_Denik_PRO.indd   1 25.06.18   10:46

Úpravna vody Hradiště byla uvedena do provozu  
v roce 1969. V současnosti čerpá s kapacitou 750 litrů 
za sekundu vodu z vodní nádrže Přísečnice

Úpravna vody Chřibská byla uvedena do provozu 
v roce 1973. Zdrojem surové vody je pro ni vodní 
nádrž Chřibská na řece Chřibské Kamenici

Vyrovnávací potrubí v úpravně 
vody Meziboří zajišťuje přívod 
surové vody do úpravny
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Provozní smlouva mezi 
SVS jakožto vlastníkem 
infrastruktury a SčVK 
byla uzavřena na 20 let 

do konce roku 2020. O provozní 
společnosti SčVK rozhodoval kvůli 
majoritnímu podílu francouzský 
koncern Veolia, a SVS tak musela 
v dostatečném předstihu začít řešit, 
jak bude vodárenství fungovat, až 
smlouva se SčVK vyprší. Pohled 
akcionářů na věc byl celkem jed-
noznačný. Ti uložili vedení SVS 
úkol, aby zkusilo najít řešení, které 
by vrátilo vodu zpět pod kontrolu 
měst a obcí. Vznikl tak projekt 
Zajištění fungování vodárenské 
infrastruktury po roce 2020, na 
kterém SVS začala pracovat v roce 
2013. 

„Projekt měl několik fází. Pří-
pravná měla zejména nastínit 
možnosti, kudy by se vodárenství 
v severních Čechách mohlo po 
roce 2020 ubírat. Na základě 
odborných expertiz bylo vypraco-
váno celkem 13 různých variant, 
které se následně vyhodnocovaly. 
Ty se postupně rozdělily na va-
rianty proveditelné a na ty, které 
z objektivních důvodů realizovat 
nešlo,“ vysvětluje generální ředitel 
SVS Bronislav Špičák.
Ve finále nakonec představenstvo 
na základě pověření akcionářů 
porovnávalo tři varianty. „Jednou 
z nich byl i prodej podílu SVS 
v SčVK, SVS ale od investorů ne-
obdržela žádnou závaznou nabíd-
ku. Expertiza, která se zabývala 
druhou variantou, tedy výstavbou 
nové provozní společnosti na 

zelené louce, ukázala, že by si to 
vyžádalo investice v minimální 
výši 3,5 miliardy korun. Budová-
ní nové společnosti by bylo navíc 
spojeno i s řadou rizik, která by 
znamenala ohrožení bezproblé-
mového fungování vodárenské 
infrastruktury,“ pokračuje Broni-
slav Špičák.
Nakonec se jako nejvýhodnější 
ukázala varianta dohody s Veolií, 
kdy SVS odkoupí její podíl v SčVK. 
Toto řešení bylo spojeno s mini-
mem rizik, zajišťovalo bezproblé-
movou kontinuitu provozování 
a bylo z realizovatelných variant 
zároveň nejlevnější.
„Dohodě s Veolií předcházely de-
sítky složitých a náročných jednání. 
Vyjednávací týmy se nakonec na 
základě znaleckého posouzení do-
hodly na kupní ceně 1,94 miliardy 
korun s tím, že SVS ukončí provoz-
ní smlouvu s Veolií bez jakýchkoliv 
sankcí o dva roky dříve. Města 
a obce tím získají plnou kontrolu 
nad SčVK již od ledna 2019, a na-
víc u nás zůstanou i dividendy, 
které by ještě dva roky odcházely 
do Francie,“ vyjmenovává výhody 
dohody předseda představenstva 
SVS Tomáš Indra.
Představenstvo SVS tuto variantu 
předložilo akcionářům na valné 
hromadě v červnu 2017 k odhlaso-
vání. Pro hlasovalo celkem  
164 měst a obcí z 224 přítomných, 
proti bylo jen deset akcionářů.

Obyvatelé severních Čech 
změny nijak nepocítí
Od ledna 2019 bude tedy SVS 
i 100% vlastníkem SčVK. Doposud 
měla hlavní rozhodovací slovo 
v SčVK Veolia, nyní budou moci 
prostřednictvím SVS o všem, 
včetně finančních prostředků, roz-
hodovat samy obce a města. Dosa-
vadní model fungování vodárenství 

se změní – nově se v něm objeví 
třetí společnost (SčS – Severočeská 
servisní), která bude zajišťovat vy-
brané služby pro SčVK, například 
opravy havárií v terénu. V ní bude 
mít majoritu 75 % SVS, zbývajících 
25 % bude patřit Veolii, která dle 
dohody využila nabídky a podíl 
v SčS odkoupila.
Na otázku, proč v novém pro-
vozním modelu figuruje i nadále 
Veolia, Bronislav Špičák odpovídá: 
„Veolia byla ochotná o prodeji 
podílu jednat pouze za podmínky, 
že jí bude ze strany SVS nabídnuta 
akceptovatelná forma spolupráce 
i v dalším období. Model této 
spolupráce je výsledkem složitých 
vyjednávání, který byl akcepto-

vatelný pro obě strany. Smlouva 
s Veolií je uzavřena jen do roku 
2030 a nejdůležitější je, že spolu-
práce s Veolií nyní bude probíhat 
na úplně jiné úrovni. Veolia pone-
se plnou odpovědnost za fungová-
ní a výsledky servisní společnosti 
a podle toho bude i odměňována. 
SVS ale bude mít ve společnosti 
majoritu (75 %), bude ovládat do-
zorčí radu a zároveň obsadí pozici 
ředitele pro rozvoj a kontrolu. SVS 
bude mít tedy plnou kontrolu nad 
společností i nad tím, co a za kolik 
bude dělat.“
I když změny vypadají možná slo-
žitě, občanů se nijak nedotknou. Ti 
budou moci služeb SčVK využívat 
ve stejném režimu jako doposud.

Zástupci SVS a Veolie podepsali v září 2018 zbývající smlouvy nutné 
k dokončení procesu transformace vodárenství v severních Čechách. 

V pondělí 24. září 2018 zástupci SVS podepsáním 
zbývajících smluv s Veolií symbolicky dokončili projekt 
Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. 
Jeho cílem bylo dostat vodu zpět do českých rukou. To, co 
se na začátku jevilo jako neřešitelný problém, se po pěti 
letech složitých vyjednávání podařilo.
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Ve hře o fungování vodárenství  
po roce 2020 bylo celkem 13 variant
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