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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská 
vodárenská společnost a. s. v roce 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2021 (celá zpráva 
je zveřejněna zde - https://www.svs.cz/files/vz/svsvz2021.pdf)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská 
společnost a. s. v roce 2021 

 

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. 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, 946 
vodojemů, 9093 km vodovodů, 190 čistíren odpadních vod a 4063 km kanalizace.  

V roce 2021 podpořil Nadační fond Severočeská voda, jehož zakladateli jsou společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a. s. a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., projekty 
určené pro širokou veřejnost i pro zaměstnance. V programech pro veřejnost Krása vody, 
Rychlá voda, Svěží voda, Živá voda a Chytrá voda bylo podpořeno celkem 54 žádostí za 2 008 
450 Kč. 

V roce 2021 bylo proinvestováno celkem 1 449 589,326 tis. Kč, což představuje 100,3 % 
celkových prostředků určených pro investiční výstavbu SVS v daném roce.  

V roce 2021 bylo na strategické investice společnosti vynaloženo celkem 389 996 tis. Kč, což 
představuje 26,9 % proinvestovaných prostředků v daném roce. Realizováno bylo celkem 23 
jmenovitých akcí.  

V roce 2021 bylo vynaloženo na obnovu majetku celkem 1 057 359 tis. Kč, což představuje 
celkem 72,9 % proinvestovaných prostředků v daném roce. Ve skupině obnova majetku bylo 
celkem realizováno 162 jmenovitých staveb a 124 drobných staveb stavebních a strojních. 

Celkem bylo v tomto okrese v roce 2021 proinvestováno 150 224 tis. Kč, z toho ve 
strategických investicích 34 917 tis. Kč. Celkem bylo realizováno 54 jmenovitých staveb a další 
drobné strojní rekonstrukce. 

Cena vody v roce 2021 (Kč/m3):  

Cena bez DPH  Cena s DPH  

Vodné    48,88    53,77  

Stočné   46,36    51,00  

Celková cena vody  95,24    104,77 



Za rok 2021 společnost vykázala čistý zisk ve výši 529 mil. Kč. V meziročním srovnání to 
znamená nárůst o 69 mil. Kč, způsobený především vyšším provozním výsledkem hospodaření, 
který dosáhl hodnoty 321 mil. Kč a který ovlivnily zejména tržby, jež dosáhly výše 1 646 mil. 
Kč. Finanční zisk 271 mil. Kč na straně výnosů ovlivnily podíly na zisku společnosti 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Hlavní položku výnosů tvořilo finance a hospodaření 
společnosti Úhrn čistého obratu v roce 2021 dosáhl 1,9 miliardy korun nájemné za pronájem 
vodohospodářské infrastruktury. Na straně nákladů tvořily nejvýznamnější položku odpisy 
dlouhodobého majetku (úpravy hodnot v provozní oblasti), které v roce 2021 dosáhly 
1 140 mil. Kč.  


