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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská 
vodárenská společnost a. s. v roce 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2019 
 
Severočeská vodárenská společnost a.s. je největší vodárenskou společností v České republice 
a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. 
Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní 
společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní 
spojené provozování pod plnou kontrolou. 
 
Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 61 úpraven vody, 984 
vodojemů, 9.056 km vodovodů, 189 čistíren odpadních vod a 3.986 km kanalizace. Více 
informací na www.svs.cz. 
 
SVS je vlastníkem 100% podílu ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
(SčVK), která mimo jiné vlastní 100% podíl ve společnosti Mateotech s.r.o. SVS uplatňuje v 
rámci uspořádání společností skupiny (koncernu) jednotné řízení, které je realizováno 
prostřednictvím skupinových (koncernových) politik. 
 
Základní kapitál společnosti, který činí 7.605.482.000 Kč, byl rozdělen na 7.605.482 akcií na 
jméno o nominální hodnotě 1.000 Kč, které získaly obce vždy v poměru k počtu obyvatel. 
Akcionáři společnosti jsou výhradně města a obce. Akcionáři společnosti bylo k 31. 12. 2019 
celkem 458 měst a obcí, z nichž 30 největších drží více než 70 % akcií společnosti. Všechny 
akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie, jakož i práva s 
nimi spojená, jsou převoditelné mezi obcemi, které byly akcionáři společnosti k 31. 12. 2000, 
pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti, na jiné obce pouze s předchozím 
souhlasem valné hromady. 
 
Cílem je zajistit péči o majetek, cenově dostupné dodávky pitné vody a odvádění a čištění 
odpadních vod i po roce 2020, kdy končí stávající provozní smlouva se SčVK. Cílem bylo 
připravit kvalifikované podklady pro rozhodnutí o optimálním zajištění provozu vodárenské 
infrastruktury po roce 2020 a toto rozhodnutí realizovat tak, aby nové provozní podmínky 
byly zavedeny plynule bez problémů pro SVS, její akcionáře i konečné spotřebitele. 
 
V rámci realizace tohoto cíle byl uskutečněn odkup 100% podílu v SčVK. Od 1. 1. 2019 je 
zaváděn vlastnický provozní model se servisním prvkem, úspěšnost je sledována podle plánu 
hodnocení implementace provozního modelu schváleného představenstvem SVS. V průběhu 
roku 2019 pokračovaly práce na přípravě podnikatelského záměru SVS na roky 2021–2025, 
který zohledňuje nově vzniklou vlastnickou a organizační strukturu vodárenství v severních 
Čechách (skupina Severočeská voda, vlastnický provozní model se servisním prvkem). Návrh 
nového podnikatelského záměru je připraven k projednání valnou hromadou SVS v roce 
2020. 
 
I v roce 2019 probíhala příprava a realizace opatření v rámci problematiky sucha (zdroje s 
nedostatečnou kapacitou, ohrožené zdroje). Ve spolupráci s dotčenými obcemi jsou 
připravována opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření polského hnědouhelného dolu 
Turów. Pokračovala rovněž příprava strategie nakládání s čistírenskými kaly v oblasti 
působnosti skupiny Severočeská voda. 
 
V roce 2019 bylo na strategické investice společnosti vynaloženo celkem 323.411 tis. Kč, což 
představuje 20,5 % proinvestovaných prostředků v daném roce. Realizováno bylo celkem 26 
akcí.  



Hlavním úkolem je z prostředků na zajištění obnovy stávajícího infrastrukturního majetku 
zajistit obnovu menších objektů, vodovodních a kanalizačních sítí a objektů na nich. V roce 
2019 bylo vynaloženo na obnovu majetku celkem 1.239.880 tis. Kč, což představuje celkem 
78,6 % proinvestovaných prostředků v daném roce. Ve skupině obnova majetku bylo 
realizováno celkem 201 jmenovitých staveb a 150 drobných staveb stavebních a strojních. Pro 
potřeby vykazování plánu financování obnovy je do obnovy majetku započítávána i ta část 
strategických investic, která má tento charakter, a naopak součástí některých staveb ze 
skupiny obnova je zčásti i pořízení nového majetku. Po započtení těchto skutečností je 
celková částka vložená do obnovy majetku v rámci investičního plánu 1.410.700 tis. Kč. 
 
Dostavby vodohospodářské infrastruktury společnosti přímo nesouvisí s naplněním legislativy 
ani s obnovou stávajícího majetku. V roce 2019 bylo vynaloženo na dostavby vodovodů, 
kanalizací a ostatní nové stavby celkem 13.629 tis. Kč, což představuje celkem 0,9 % 
proinvestovaných prostředků v daném roce. 
 
Celkem bylo v našem okrese v roce 2019 proinvestováno 125.336 tis. Kč, z toho ve 
strategických investicích 1.204 tis. Kč. Bylo realizováno 15 jmenovitých staveb a další drobné 
strojní rekonstrukce. Mimo jiné byly v roce 2019 realizovány stavby:  
Starý Šachov – rekonstrukce vodovodu  
Česká Kamenice, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
Děčín, Teplická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
Děčín, Čsl. mládeže – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
Šluknov, K. H. Máchy – rekonstrukce kanalizace a vodovodu.  
 
Kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2019 ovlivnily dále externí vstupy, a zejména vývoj 
indexu spotřebitelských cen a vývoj spotřeby vody.  
Výsledná cena vody:  
Položka   Cena bez DPH (Kč/m3)  Cena s DPH (Kč/m3)  
Cena vodného  44,23      50,86  
Cena stočného  42,34      48,69  
Cena vody celkem  86,57      99,55 
 
 
 
Celou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.svs.cz/files/vz/svsvz2019.pdf 
 
 
 
 
 


