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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská 
vodárenská společnost a. s. v roce 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2020 (celá 
zpráva je zveřejněna - https://www.svs.cz/files/vz/vz-2020.pdf)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská 
společnost a. s. v roce 2020 

 

Uplynulý rok byl rokem náročným a v mnoha ohledech zcela výjimečným – především kvůli 
nárokům kladeným na zajištění bezpečného provozu vodárenství. Zvládnutí pandemie 
koronaviru si vyžádalo řadu mimořádných opatření nutných k naplnění vládních nařízení a 
zajištění provozu celého komplexu vodárenských zařízení a vodárenské infrastruktury i v 
době opakujícího se nouzového stavu, který byl v České republice vyhlášen. 

Při opravách a rekonstrukcích vyžadujících přerušení dodávky vody jsme každou odstávku 
vody posuzovali a rozhodovali o ní podle aktuálních podmínek s ohledem na 
její předpokládanou délku trvání a plošný rozsah. Nezastavili jsme ani investiční činnost, 
přípravu a realizaci staveb. Bez přerušení pokračovaly všechny modernizace, rekonstrukce, 
opravy a další aktivity. V těžších podmínkách, v náročnějším prostředí, ale přesto úspěšně. 

SVS 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. SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská 
společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: 
 • uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území;   
 • udržuje sociálně přijatelnou cenu vody;   
• aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření;   
• vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku.  

Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý:  
• 63 úpraven vody;   
• 965 vodojemů;   
• 9 077 km vodovodů;   
• 187 čistíren odpadních vod;   
• 4 045 km kanalizace. 

V roce 2020 bylo celkem proinvestováno 1.455.768,754 tis. Kč, což představuje 99,98 % 
celkových prostředků určených pro investiční výstavbu SVS v daném roce. 

V průběhu roku 2020 bylo realizováno celkem 201 jmenovitých staveb a dalších 119 
ostatních a drobných rekonstrukcí. Z těchto 320 staveb bylo do konce roku 2020 dokončeno 
celkem 275 akcí. Celkem 45 investičních akcí realizačně přešlo do roku 2021. Jednalo se o 14 
jmenovitých investičních staveb strategického charakteru, 31 jmenovitých investičních staveb 
z obnovy majetku. 

V roce 2020 bylo vynaloženo na obnovu majetku celkem 1.164.000 tis. Kč, což představuje 
celkem 79,9 % proinvestovaných prostředků v daném roce. Ve skupině obnova majetku bylo 
celkem realizováno 177 jmenovitých staveb a 119 drobných staveb stavebních a strojních. 



Cena vody (cena vodného a stočného) je regulována státem. Její výše je věcně usměrňována 
podle pravidel stanovených cenovým výměrem Ministerstva financí. Ministerstvo provádí 
rovněž kontrolu nad tvorbou ceny vodného a stočného. Cena je kalkulována na základě 
metodiky vyhlášené Ministerstvem zemědělství. Cenotvorba v regionu SVS podléhá nejen 
věcné regulaci ze strany Ministerstva financí, ale i dotačním podmínkám stanoveným 
ministerstvem životního prostředí. Z  dotačních podmínek a z  podmínek daných legislativou 
pro SVS vyplývá povinnost zajistit postupně samofinancovatelnost vybudované vodárenské 
infrastruktury, tj. požadavek na růst zdrojů kalkulovaných v ceně vody do doby, než dosáhnou 
objemu, který zajistí dostatek finančních prostředků na reprodukci (obnovu) 
vodohospodářského majetku. Současně se SVS v rámci podnikatelského záměru na roky 
2016–2020 zavázala respektovat podmínku nepřekročení hranice sociální únosnosti ceny 
vody. Kalkulaci cen vodného a stočného a rok 2020 ovlivnila změna sazby DPH v průběhu 
roku, dále externí vstupy, vývoj indexu spotřebitelských cen a vývoj spotřeby vody. 

Cena vody od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020  
Cena vody celkem   89,91 (bez DPH)  103,39  (s DPH) 

Cena vody od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020  
Cena vody celkem   89,91 (bez DPH)  98,91 (s DPH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


