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3.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2018 

 
 
 
Předkládá: Ing. Stanislav Horáček, starosta 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská 
vodárenská společnost a. s. v roce 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská 

společnost a. s. v roce 2018 

 

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské 
infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární 
ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami 
ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie.  

Valná hromada SVS v roce 2017 v rámci realizace tohoto cíle schválila odkup 100% podílu 
v SčVK a následné uzavření provozní smlouvy v  režimu „in-house“, a  to za podmínek, které 
vyplynuly z dosažené dohody o transakci směřující k zajištění správy a provozování 
vodárenské infrastruktury SVS po roce 2020 uzavřené se společností VEOLIA CENTRAL & 
EASTERN EUROPE S.A. Rozhodnutí o odkoupení podílu v SčVK bylo v roce 2018 úspěšně 
realizováno a bylo rovněž promítnuto ve změně podnikatelského záměru SVS na roky 2016 – 
2020, schválené valnou hromadou SVS dne 21.06.2018. V  průběhu roku 2018 probíhaly 
práce na přípravě podnikatelského záměru SVS (a nově vznikající skupiny společností SVS – 
SčVK – SčS) na roky 2021 – 2025, s výhledem do roku 2030, který zohlední nově vznikající 
vlastnickou a organizační strukturu vodárenství v severních Čechách („vlastnický model se 
servisním prvkem“). Návrh nového podnikatelského záměru bude připraven k projednání 
valnou hromadou SVS v roce 2020. 

V průběhu roku 2018 bylo celkem proinvestováno 1.242.953 tis. Kč, což představuje 94,3 % 
celkových plánovaných prostředků určených pro investiční výstavbu SVS v daném roce. 

Severočeská vodárenská společnost vykázala za rok 2018 v  oblasti finančního řízení 
výsledky, které potvrzují majetkovou stabilitu a  kapitálovou sílu společnosti. K 31.12.2018 
dosáhla čistá aktiva společnosti 21.059 mil. Kč. 

Severočeská vodárenská společnost svými úspěšnými ekonomickými výsledky za rok 2018 
upevnila svou finanční pozici. K 31.12.2018 dosáhl úhrn čistého obratu 1.950 mil. Kč. 

Celkem bylo v okrese Děčín v roce 2018 proinvestováno 104.545 tis. Kč, z  toho ve 
strategických investicích 43.560 tis. Kč. Bylo realizováno 17 jmenovitých staveb a další 
drobné strojní rekonstrukce. Mimo jiné byly v roce 2018 realizovány stavby: 
• Česká Kamenice, B. Němcové, Hálkova, Spojovací – rek. kanalizace a vodovodu  
• Děčín, Bezručova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
• Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
• Děčín, Divišova, Máchovo nám., Raisova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu. 
 
CENA VODY V ROCE 2018 
Položka    Cena bez DPH (Kč/m3)   Cena s DPH (Kč/m3 
Cena pro vodné   43,46      49,98 
Cena pro stočné   42,34      48,69  
Cena vody celkem   85,80      98,67 

  
Celá výroční zpráva SVS a.s. je k nahlédnutí na odkazu: 
https://www.svs.cz/files/vz/svsvz2018.pdf 


