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struktura skupiny SV

Dne 7. 10. 2020 byla Úřadem průmyslového vlastnictví ČR 
pod číslem 382008 zapsána ochranná známka „skupina Seve-
ročeská voda“, která je vlastnictvím SVS a společnosti ve sku-
pině mají na základě Smlouvy o poskytnutí licence uzavřené 
3. 12. 2020 právo k jejímu užívání v souvislosti s korporátní 
komunikací. 

Nová ochranná známka přináší nové značení skupiny 
a prostor pro vytvoření korporátní identity, která doplňuje 
image společnosti. 

V souvislosti s používáním ochranné známky byl v roce 
2021 aktualizován grafi cký manuál společnosti Severočeská 
servisní a.s. vycházející ze schváleného design manuálu sku-
piny Severočeská voda. Nově se ve slovním spojení s názvem 
společnosti užívá slovní označení Člen skupiny Severočeská 
voda a s logem společnosti grafi cké značení ochranné známky.

Koncern

75 % SčVK

25 % Mateotech

100 % SčVK 100 % SčVK

100 % SVS

Severočeská vodárenská 
společnost a.s.

Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s.

Mateo Solutions a.s. Mateotech a.s.

Severočeská 
servisní a.s.

IoT. water a.s.

Ochranná známka 
skupina Severočeská voda
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základní údaje

Obchodní jméno Severočeská servisní a.s. 

Datum vzniku 29. června 2016

Vznik 

Akciová společnost Severočeská servisní a.s. byla založena v roce 2016. Do doby odštěpení 
nevykazovala významnou činnost. K 1. lednu 2019 došlo k implementaci projektu 
„Rozdělení odštěpení sloučením“ ze dne 26. června 2018. Dle aktualizace tohoto projektu 
k 31. prosinci 2018 přešla na společnost Severočeská servisní a.s. část jmění spojeného 
s poskytováním servisních činností rozdělované společnosti Severočeské vodovody a kana-
lizace, a.s. S tímto souvisela i změna fungování společnosti. 

Právní forma akciová společnost  

Sídlo společnosti Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Identifi kační číslo 051 75 917

Daňové identifi kační číslo CZ05175917

Společnost vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl  B, vložka 2659 

Základní kapitál společnosti 21 039 000 Kč

Akcionáři Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – 75 % akcií
Veolia Central & Eastern Europe S.A. – 25 % akcií

Severočeská servisní 
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editorial předsedy
představenstva

Ing. Martin Bernard, MBA 
předseda představenstva 

Vážené dámy, vážení pánové, 
dovolte mi na následujících řádcích shrnout podnikatelský rok 
2021 společnosti Severočeská servisní a.s. (SčS).

Rok 2021 již od samého počátku navázal na předchozí 
rok 2020 provázený pandemií covid-19. Ani v tomto roce se 
šíření pandemie nezmírnilo. Naopak s sebou přineslo mnoho 
překážek do každodenního života společnosti. 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR 
vydaným v březnu roku 2021 bylo nařízeno omezení mezi-
lidských kontaktů, omezení mobility obyvatel přes hranice 
okresu a zaměstnavatelům byla uložena povinnost testovat 
zaměstnance pomocí antigenních testů. Ve společnosti SčS 
bylo mezi zaměstnance distribuováno 20 490 testů. 

Těchto úkolů se zhostil krizový štáb společností sku-
piny Severočeská voda, který na svých pravidelných jedná-
ních implementoval mimořádná opatření do každodenního 
života společnosti. Útvar logistiky a nákupu se zabýval ná-
kupem testů pro možnost každotýdenního testování všech 
1 920 zaměstnanců skupiny. Byla zřízena centrální e-mailová 
adresa pro evidenci pozitivních výsledků testů. Zaměstnanci 
byli prostřednictvím Intranetu řádně seznámeni s postupem 
při testování. 

Pro omezení kontaktů se zákazníky jsme v měsících břez-
nu a dubnu poskytovali pouze bezkontaktní služby. Revize 
přípojek a další služby vyžadující přítomnost zákazníka byly 
na dobu nezbytně nutnou pozastaveny pro ochranu zdraví 
nejen našich zákazníků, ale i našich zaměstnanců. 

Pro zaměstnance na provozech bylo nutné rozdělení provoz-
ních směn a nastavení pravidel pro minimalizaci kontaktu mezi 
nimi pro případ rozšíření nákazy a uvalení karantény na skupinu 
pracovníků. Zaměstnanci byli pravidelně vybavováni respirá-
tory. K dispozici byly i všechny potřebné hygienické pomůcky. 
Na přechodné období bylo nutné minimalizovat počet osob 
v kancelářích a ostatní zaměstnance střídat na home offi  ce. Porady 
a školení byly organizovány formou chatů či telekonferencí. 

Zpět do standardních činností a poskytování všech služeb 
jsme se vrátili v květnu 2021. Když v závěru roku pandemie 
ještě jednou zesílila, omezili jsme kontakty a se svědomitým 
přístupem k dodržování všech hygienických pravidel dál po-
skytovali všechny naše služby. 

I přes zdolávání těchto překážek pracoval management 
společnosti SčS, mimo jiné, i na vyhodnocení zkušeností 
z transformačního období smluvního vztahu se společností 
SčVK a na návrhu změn a úprav pro období rutinní. Všechny 
vzájemné návrhy byly odsouhlaseny a fi nální tvar smluvní 
dokumentace pro rutinní období byl schválen rozhodný-
mi orgány obou společností. Kromě těchto změn pracoval 
management společnosti SčS také na zefektivnění organi-
zační struktury v rámci společnosti. K 31. 12. 2021 došlo 
k rozdělení Závodu údržby a dopravy mezi ostatní součas-
né závody a od 1. 1. 2022 vznikl nový útvar v přímém řízení 
provozně-technického ředitele.  

V závěru roku jsme již tradičně absolvovali dozorový au-
dit všech norem ISO. S uspokojením mohu konstatovat, že 
v rámci tohoto auditu dozorové orgány nezjistily žádné závady. 
Identifi kované příležitosti ke zlepšení jsou pro nás dobrými 
náměty do budoucna.

Vzhledem k mimořádnému nasazení všech pracovníků 
mohu také konstatovat, že společnost dosáhla všech plá-
novaných hodnot, a to jak ve fi nančních, tak technických 
ukazatelích.

Toho bychom však nebyli schopni dosáhnout bez velmi 
kvalitního týmu zaměstnanců naší společnosti, kterým patří
za jejich obětavou a profesionální práci v dalším velmi složitém 
roce 2021 velký dík.

Velmi si v této souvislosti také vážím zachování dlouho-
dobého sociálního smíru ve společnosti, vyjádřeného pode-
psanou kolektivní smlouvou pro rok 2022.

Dovolte mi za vše výše uvedené všem zúčastněným 
upřímně poděkovat.
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statutární orgány
společnosti 

Dozorčí rada
Ing. Jiří Kittner předseda dozorčí rady

MUDr. Tomáš Indra místopředseda dozorčí rady

Ing. Jan Zurek místopředseda dozorčí rady

Ing. Miluše Poláková člen dozorčí rady

Ing. Jaroslav Živec člen dozorčí rady

Milan Kučera člen dozorčí rady

Výkonné vedení
Ing. Ivan Eis generální ředitel

Ing. Aleš Neruda fi nanční ředitel

Ing. Ota Stehno  provozně – technický  ředitel

Mgr. Lenka Štíbrová, MBA personální ředitelka

Ing. Iveta Kardianová, MBA ředitelka komunikace a marketingu

Ing. Lukáš Křítek ředitel pro rozvoj a kontrolu

Ing. Pavel Matuška ředitel oblastního závodu Most

Mgr. Ing. Ladislav Švec, MBA ředitel oblastního závodu Ústí nad Labem

Ing. Martina Slavíková ředitelka oblastního závodu Liberec

Ing. Pavel Pech ředitel závodu údržby a dopravy

Představenstvo
Ing. Martin Bernard předseda představenstva

Philippe Guitard 1. místopředseda představenstva

Ing. Bronislav Špičák 2. místopředseda představenstva

Ing. Ivan Eis člen představenstva

Ing. Aleš Neruda  člen představenstva

Ing. David Votava člen představenstva

Mgr. Eva Kučerová člen představenstva
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organizační struktura
společnosti

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Operativní útvar

Oblastní závod
Most

Oblastní závod
Ústí nad Labem

Oblastní závod
Liberec

Závod údržby 
a dopravy

Útvar dispečinku

Útvar podpory 
výroby

Úsek personální-
ho ředitele

Úsek fi nančního
ředitele

Úsek ředitele
komunikace 

a marketingu

Úsek provozně-
-technického 
ředitele

Úsek ředitele 
rozvoje

a kontroly

Operativní útvar

Útvar BOZP,
PO a krizového 

plánování

Útvar personální
a mzdový

Operativní útvarÚtvar nákupu 
a logistiky

Právní útvar Útvar kontroly jakosti

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Operativní útvar

Oddělení 
rekreačních 

zařízení
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klíčové údaje

Společnost Severočeská servisní a.s. byla zřízena, aby 
prováděla pro společnost Severočeské vodovody a kanaliza-
ce, a.s. servis vodohospodářského zařízení na území, které 
je vymezeno regionální působností společnosti Severočeská 
vodárenská společnost a.s. Posláním společnosti Severočeská 
servisní a.s. je poskytování kvalitního servisu pro provozní 
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK) 
tak, aby nebyl ohrožen kredit společnosti SČVK.

o společnosti

Obrat společnosti 1,9 mld. Kč

Hospodářský výsledek 82 mil. Kč

Počet zaměstnanců 1 398

Délka servisovaných vodovodních řadů  9 156 km

Počet servisovaných vodovodních přípojek 203 223

Délka servisovaných kanalizačních řadů 4 130 km

Počet servisovaných kanalizačních přípojek 123 555

Počet havárií na vodovodních řadech 3 518 

Počet havárií na kanalizačních řadech 1 305

Počet servisovaných úpraven vod 64 

Počet servisovaných čistíren odpadních vod 199
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činnost
společnosti
v roce 2021
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servisní služby 

Výroba vody, prodej vody, voda nefakturovaná
V roce 2021 došlo k poklesu výroby vody proti roku 2020 
o 2,7 % a tím se podařilo dosáhnout i výrazného poklesu vody 
nefakturované o 8 %. Zaznamenali jsme tak historické mi-
nimum v oblasti ztrát vody v trubní síti.  To svědčí o dobré 

práci při zajišťování kondice vodovodní sítě. Vlastní spotřeba 
vody, která odráží technologické potřeby sítě k zajištění kvality 
vody na síti, zaznamenala v roce 2021 také další pokles proti 
předchozímu období.

 2020 2021

Délka vodovodní sítě km 9 135 9 156

Počet vodovodních přípojek  počet 202 472 203 223

Délka vodovodních přípojek km 2 025 2 032

Počet čerpacích stanic počet 267 253

Počet vodojemů počet 972 960

Počet úpraven vod počet 64 64

  2020 2021

Délka kanalizační sítě km 4 117 4 130

Počet kanalizačních přípojek počet 123 184 123 555

Délka kanalizačních přípojek km 1 232 1 235

Počet čerpacích stanic počet 577 587

Počet čistíren odpadních vod počet 197 199

Vodovodní síť

Odvádění a čištění odpadních vod
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Poruchovost
Počet havárií však meziročně vzrostl o 2,3 % na vodovodních 
řadech a o 5 % na kanalizačních řadech. 

Pasportizace a měření odlehčovacích komor na stokové 
síti
V roce 2021 pokračoval čtyřletý projekt pasportizace a mě-
ření odlehčovacích komor na stokové síti. V roce 2021 byla 
provedena pasportizace celkem 149 odlehčovacích komor 
ve spolupráci s externími fi rmami. Monitoring a emisní po-
souzení bylo provedeno celkem u 59 odlehčovacích komor. 

V roce 2021 bylo oddělení měření průtoků dovybaveno 
měřící technikou pro trvalý monitoring osmi odlehčovacích 
komor pro možnost ověření ročního přepadlého objemu od-
padních vod do recipientu.

2020 2021

Havárie na vodovodních řadech 3 463 3 518

Havárie na kanalizačních řadech 1 157 1 305
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kontrola kvality vody 
Laboratoř Útvar kontroly jakosti, akreditovaná ČIA
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1372.3 Útvar kontroly ja-
kosti zajišťuje kontrolu kvality v rozsahu udělené akreditace 
v oblasti: chemické, fyzikální, mikrobiologické a biologické 
rozbory pitných, surových, bazénových, teplých, odpadních 
vod a kalů, odpadů, vodných výluhů, sedimentů a samostatné 
vzorkování vod, kalů a sedimentů.

V roce 2021 bylo na pracovištích laboratoře Útvaru kon-
troly jakosti zpracováno 34 850 vzorků pitných vod a 36 980 
vzorků odpadních vod, kalů a odpadů.

Pokud jde o externí zakázky, pracoviště laboratoře zpraco-
valy 2 014 vzorků pitných vod a 2 222 vzorků odpadních vod.

Plány kontroly na rok 2021 v oblasti kontroly pitných 
a odpadních vod, kalů a odpadů byly splněny.

AKREDITACE: Český institut pro akreditaci o.p.s.  
(ČIA)
V měsících únoru a listopadu proběhly na střediscích labo-
ratoře ÚKJ Most, Liberec, Ústí nad Labem  a Sokolov – pra-
videlné a mimořádné dozorové akce akreditačního orgánu 
ČIA, audit systému kvality a odborné způsobilosti . 
Laboratoř v rámci těchto dozorových akcí prošla úspěšně 
a  tím potvrdila, že plní veškeré požadavky a závazky vyplýva-
jící z akreditace ČIA. 

Bylo vydáno nové Osvědčení o akreditaci včetně Příloh.
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doprava

útvar technického vyjadřování

Útvar centrální dopravy se i v roce 2021 potýkal s problémy 
souvisejícími s covid-19. V roce 2021 bylo nutné se nejenom 
vypořádat s „přímými“ dopady v podobě karantén a dalších 
opatření, ale zejména s narušením dodavatelsko-odběratel-
ských vztahů.

Ve vztahu k našim zákazníkům se nám dařilo poskytovat 
standardní služby, a to jak v oblasti provozu dopravních a me-
chanizačních prostředků pro odstraňování poruch a náhrad-
ního zásobení, tak i v ostatních souvisejících službách (čištění 
stokové sítě, přeprava odpadních vod, ostatní doprava). Oče-
kávaný hospodářský výsledek útvaru byl splněn.

Bohužel i přes maximální úsilí a včasné zajištění potřeb-
ných smluvních vztahů nebyly dodány některé dopravní 
prostředky v předpokládaných termínech, právě z důvodu 
šíření pandemie covid-19 a kvůli nedostatku dílů ve výrob-
ních závodech. Toto se netýkalo pouze osobních a užitkových 
vozidel, ale zejména nákladních vozidel, například podvoz-
ků Mercedes, kdy kromě výše uvedeného došlo i k záplavě 
ve výrobním závodu. Z důvodu nedodání některých podvozků 
v požadovaných termínech nemohly být včas zahájeny práce 
na některých nástavbách. To vše následně způsobilo nedo-
čerpání investičního plánu v plném rozsahu a  přesunutí této 
části do roku 2022.   

V roce 2021 byl v útvaru technického vyjadřování zazname-
nán rekordní počet přijatých žádostí. Celkem  bylo nutno 
připravit podklady k  66 645 vyjádření v předepsané lhůtě. 

Nárůst zájmu o výstavbu byl v některých lokalitách překročen 
až o 150 %.
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personalistika

Zaměstnanci
Společnost Severočeská servisní a.s. k  31. 12. 2021 zaměst-
návala 1 398 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z toho 
1 102 mužů a 296 žen. Průměrný věk zaměstnanců v roce 
2021 byl 48 let.

 Muži Ženy Celkem

20-24 let 27 3 30

25-29 let 52 8 60

30-34 let 67 12 79

35-39 let 83 21 104

40-44 let 125 46 171

45-49 let 255 63 318

50-54 let 163 61 224

55-59 let 191 54 245

nad 60 let 139 28 167

celkem 1 102 296 1 398
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Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců společnosti bylo ovlivněno epidemi-
ologickou situací. Prezenční forma školení byla vystřídána on-
line formou školení na fi remně podporovaných platformách 
a prostřednictvím webinářů poskytovaných Institutem envi-
ronmentálních služeb – e-Campusem a sdružením SOVAK. 

V roce 2021 bylo uskutečněno 732 vzdělávacích akcí 
a na nich se proškolilo 5 911 osob v celkové hodnotě 
cca 4 868 158 Kč. Z toho náklady na povinné kurzy ze zákona, 
které jsou realizovány přes Institut environmentálních služeb 
Praha, činily 1 909 000 Kč.

Nábor zaměstnanců
V roce 2021 byl nábor zaměstnanců uskutečňován prostřed-
nictvím aplikace Teamio. V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 bylo vystaveno 57 volných pozic, uskutečnilo se 93 vý-
běrových rozhovorů a nastoupilo 32 zaměstnanců.

Interní komunikace   
Vzhledem k přetrvávající pandemii covid-19, byla v roce 2021 
již druhým rokem interní komunikace realizována převážně 
distanční formou. Pravidelné porady se uskutečňovaly pro-
střednictvím on-line prostředí Google meet, na kterém se také 
pravidelně scházel krizový štáb společností skupiny. 

Prostřednictvím Intranetu, e-mailů a telefonů byli zaměst-
nanci společnosti informováni o přijatých opatřeních. 

I v roce 2021 byla pro zaměstnance společnosti vydána 
čtyři čísla magazínu informujícího o dění ve společnostech 
skupiny Severočeská voda.  

Vzhledem k šíření se onemocnění covid-19 v průběhu ce-
lého roku nebylo v roce 2021 organizováno žádné z tradičních 
setkání pro zaměstnance.  Jediná možnost k setkání, která se 
v roce 2021 naskytla, byla „Vodohospodářská 50“, konaná 
v září 2021. Jde o tradiční víkendové setkání pro zaměstnance 
vodohospodářských společností nabízející turistické a cyklo 
trasy v Máchově kraji. Organizaci 47. ročníku „Vodohospodář-
ské 50“ měla na starost společnost Severočeské vodovody a ka-
nalizace, a.s. a zúčastnili se jí zaměstnanci vodohospodářských 
společností z celé České republiky. Ze společnosti Severočeská 
servisní a.s. se této akce zúčastnilo 26 zaměstnanců.
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BOZP

Mimořádná opatření – covid-19
Většina roku 2021 byla poznamenána pokračujícím celosvě-
tovým šířením nakažlivého virového onemocnění covid-19. 
V souvislosti s predikcí vývoje onemocnění na území ČR byla 
ve společnosti bezprostředně zavedena mimořádná opatření 
v souladu s vládními opatřeními, která byla stanovena v době 
vyhlášeného nouzového stavu i mimo něj. Od samého počátku 
řešení výskytu onemocnění covid-19 v České republice byla 
aktivována činnost krizového štábu společnosti, který úzce 
spolupracoval s krizovým štábem orgánů příslušných samo-
správ. Kromě aplikace opatření vyhlášených státními orgány 
byla stanovena a aplikována vlastní opatření v souladu s proti-
pandemickým plánem v rámci krizového řízení. Prioritou bylo 
chránit před onemocněním vlastní zaměstnance, zákazníky 
i další spolupracující osoby a fi rmy, a tím předejít ohrože-
ní hlavní činnosti společnosti v důsledku personální ztráty 
a neschopnosti provozovat vodárenskou infrastrukturu. 

Vybavení zaměstnanců zdravotními pomůckami a 
prostředky
Zaměstnanci byli po celý rok pravidelně vybavováni respirá-
tory a rouškami. Zajištěny byly i dezinfekční roztoky a gely 
pro aplikaci vyhlášených opatření. Zákaznická centra byla 
vybavena dezinfekčními prostředky i pro zákazníky. 

Organizační opatření
U zaměstnanců, kde to bylo možné, byl využit institut prá-
ce z domova (home offi  ce). U střídání směn na objektech 
se zavedlo bezkontaktní předávání pracoviště. V klíčových 
provozech byl zaveden systém dělení pracovních skupin, aby 
se zaměstnanci skupin při práci a jiné činnosti nestýkali. 

Hromadná setkávání zaměstnanců při poradách, ško-
leních, seminářích apod. v době největšího rozvoje šíření 
onemocnění byla zrušena, odložena nebo nahrazena jinou, 
distanční formou.

Činnost na prováděných stavbách a rekonstrukcích byla 
organizačně upravena tak, aby byly minimalizovány kontakty 
mezi zaměstnanci a osobami zhotovitele. 

Maximálně byly omezeny kontakty se spolupracujícími 
fi rmami a osobami. Pro nezbytnou spolupráci s cizími byla 
vypracována a aplikována přísná protipandemická pravidla.

Omezen byl i osobní kontakt se zákazníky a komunikace 
s nimi byla přesunuta do elektronických kontaktů. Nezbytný 

osobní kontakt byl možný jen po předchozím objednání 
za dodržování protiepidemických opatření. V době nejvyššího 
rizika byly i tyto kontakty vyloučeny dočasným uzavřením 
zákaznických center. 

Krizový štáb
Členové krizového štábu jednali pravidelně jednou týdně 
nebo mimořádně dle potřeby. Veškerá rozhodnutí o zpřísně-
ní nebo uvolnění protipandemických opatření byla učiněna 
na základě analýzy stavu ve společnosti a jejím okolí, očeká-
vaného vývoje i vládních opatření.

Karanténa, nemocní
Zaměstnanci, kteří se vraceli ze zahraničí, byli podrobeni 
zvláštním individuálním opatřením – sledování zdravotního 
stavu, dočasná izolace, vlastní trasování, kontrolní testy atd. 
Zaměstnanci, u kterých mohlo dojít ke kontaktu s onemocně-
ním nebo měli pozitivní test, byli izolováni a trasováni nezávis-
le na orgánech veřejného zdraví. Díky přijatým preventivním 
opatřením nedošlo k hromadnému šíření onemocnění mezi 
zaměstnanci. Nejčastější zdroje karantén a onemocnění byly 
v rodinách zaměstnanců. 

Celkem bylo v souvislosti s covidem-19 evidováno 
za rok 2021 celkově 468 zaměstnanců, z toho 351 onemocnění 
a 117 karantén.

Očkování covid-19
Ve spolupráci s oborovou organizací SOVAK byl vyjednán  
pro provozovatele vodárenské infrastruktury přednostní 
přístup k očkování zaměstnanců, kteří jsou nepostradatelní 
k udržení základní činnosti společnosti. Po uvolnění přístupu 
k očkování pro všechny skupiny občanů má společnost naoč-
kováno 78 % zaměstnanců. 

Testování zaměstnanců
V souvislosti s vládními nařízeními proběhlo v nařízených 
termínech testování zaměstnanců antigenními testy. Zaměst-
nanci s pozitivním testem byli ve spolupráci s lékaři a hygie-
nickými stanicemi izolováni a trasováni. Těmito opatřeními 
se předešlo komunitnímu šíření pandemického onemocnění 
mezi zaměstnanci.
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Kontroly BOZP
V roce 2021 proběhlo šest tzv. TOP kontrol BOZP v pro-
vozních objektech za účasti generálního ředitele, odborných 
ředitelů a ředitelů oblastních závodů. Dle zákonných poža-
davků proběhly veřejné prověrky BOZP za účasti zástupců 
zaměstnanců ve spolupráci s odborovým svazem. 

Vzhledem k opatřením proti šíření onemocnění covid-19 
byly kontroly v období nouzového stavu prováděny převážně 
bezkontaktně dokladováním pomocí síťových aplikací. V době 
uvolnění opatření dle pandemického vývoje byly kontroly 
prováděny i fyzicky na pracovištích.

V roce 2021 bylo vykonáno 52 kontrol BOZP a PO po-
věřenými zaměstnanci. Kontrolní zjištění jsou předmětem 
termínovaných nápravných opatření. 

Ze strany státního odborného dozoru byly provedeny 
čtyři kontroly orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS), dvě 
orgánem státního úřadu inspekce práce, dvě kontrolním orgá-
nem hasičského záchranného sboru a jedna Státním úřadem 
pro jadernou a chemickou bezpečnost.  

Pracovní úrazovost
V roce 2021 došlo k osmi pracovním úrazům registrovaným 
dle zákonných předpisů v kategorii ostatní. Každý úraz byl 
šetřen a byla stanovena opatření k zabránění opakování úrazů 
ze stejných příčin.

Celková závažnost pracovních úrazů vyjádřená počtem 
zameškaných pracovních dnů vyplývajících z doby léčení ná-
sledků pracovních úrazů vykazuje celkem 336 zameškaných 
pracovních dnů. Do této hodnoty se promítly následky úra-
zů vzniklých v předešlém období 2020. Doba léčení z úrazů 
vzniklých v období 2021 je 194 zameškaných pracovních dní.

Spolupráce s Hasičským záchranným sborem
Ve spolupráci HZS a SčS se uskutečnilo rozsáhlé cvičení jed-
notek IZS v provozních objektech SčS s nácvikem vyproštění 
a záchrany osob výškovou a lezeckou technikou.
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Nadační fond Severočeská voda
Zaměstnancům společností skupiny Severočeská voda byl 
v roce 2021 nabídnut program Vaše síly a naše voda pomá-
hají společně, a to ve dvou etapách. Celkem bylo podpořeno 
34 žádostí v celkové hodnotě 1 071 512 Kč.

Pro zaměstnance společností skupiny byl v roce 2021 re-
alizován i druhý ročník programu Zdravá vlnka, ve kterém se 
podařilo podpořit 6 projektů v celkové hodnotě 107 900 Kč. 

V roce 2021 byl zaměstnancům nabídnut i pilotní pro-
gram Stipendium pro studující potomky zaměstnanců. V roce 
2021 byl do tohoto pilotního programu zařazen 1 student.

sociální
odpovědnost
společnosti
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audit ISO 
v roce 2021
V měsíci říjnu proběhly ve společnosti Severočeská 
Servisní a.s. audity na dodržování souladu dle norem ČSN 
EN ISO 9001: 2016, ČSN EN ISO14001:2016 a ČSN ISO 
45001:2018. Audity byly provedeny tentokrát na území ob-
lastních závodů Most a Liberec. Skutečnost, že nebyly na-
lezeny neshody v systému řízení, ukazuje na dobrou práci 
po oddělení provozních činností do samostatné společnosti.

V roce 2022 bude společnost Severočeská servisní a.s. posky-
tovat služby na profesionální úrovni. 

Výsledky hospodaření za rok 2021 i schválený roční plán 
hospodaření jsou základem pro stabilní a spolehlivé fungování 
společnosti v následujícím období. Investiční plán zajišťuje 
nutnou obnovu i rozvoj majetku potřebného pro bezproblé-
mový servis vodohospodářské infrastruktury. Výhled na rok 
2022 je stabilní. 

výhled
hospodaření
do roku 2022



26

finanční 
část
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rozvaha
ve zkráceném rozsahu k 31. prosinci 2021
(v tisících Kč)

Označ. A K T I V A 31.12.21 31.12.20

AKTIVA CELKEM  349 865  309 112

B. Stálá aktiva  48 127  46 862

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  45 227  43 962

B.III. Dlouhodobý fi nanční majetek  2 900  2 900

C. Oběžná aktiva  295 953  262 102

C.I. Zásoby  39 485  37 694

C.II. Pohledávky  253 497  221 193

C.IV. Peněžní prostředky  2 971  3 215

D. Časové rozlišení aktiv  5 785   148

Označ. P A S I V A 31.12.21 31.12.20

PASIVA CELKEM 349 865  309 112

A. Vlastní kapitál            110 073  109 369

A.I. Základní kapitál  21 039  21 039

A.II. Ážio a kapitálové fondy  6 515  6 515

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)   151   124

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  82 368  81 691

B. + C. Cizí zdroje  239 792  199 743

B. Rezervy  14 056  11 411

C. Závazky  225 736  188 332

C.II. Krátkodobé závazky   225 736  188 332

Severočeská servisní a.s. Výroční zpráva 2021 
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výkaz zisků a ztráty
ve zkráceném rozsahu za rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

Skutečnost v účet. obd.

Označ. 31.12.21 31.12.20

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 881 154 1 802 647

II. Tržby za prodej zboží   180   141

A. Výkonová spotřeba  875 507  836 428

C. Aktivace (-) -  992 - 1 064

D. Osobní náklady  887 567  841 750

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti  15 962  14 857

III. Ostatní provozní výnosy  56 550  39 715

F. Ostatní provozní náklady  56 899  48 545

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)  102 941  101 987

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy   615   631

J. Nákladové úroky a podobné náklady   2 0

VII. Ostatní fi nanční výnosy   2   7

K. Ostatní fi nanční náklady   141   451

* Finanční výsledek hospodaření   474   187

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  103 415  102 174

L. Daň z příjmů  21 047  20 483

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  82 368  81 691

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  82 368  81 691

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 1 938 501 1 843 141
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přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)

Běžné účetní 
období

Minulé účetní 
období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  3 215   399

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  103 415  102 174

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  12 088  13 333

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  15 916  14 701

  A.1.2. Změna stavu:  2 691  1 222

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek  2 691  1 222

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv - 5 943 - 1 542

  A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -  613 -  631

  A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   37 -  417

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu  115 503  115 507

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  10 078 - 7 561

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení - 25 496  62 928

  A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení  37 404 - 70 708

  A.2.3. Změna stavu zásob - 1 830   219

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  125 581  107 946

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -  2   

A.4. Přijaté úroky   615   631

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 20 694 - 25 278

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  105 500  83 299

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv - 18 376 - 18 038

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 18 376 - 17 788

  B.1.3. Nabytí dlouhodobého fi nančního majetku   -  250

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  7 140  1 543

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  7 140  1 543

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám - 12 844  25 228

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 24 080  8 733

Peněžní toky z fi nančních činností

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 81 664 - 89 216

  C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy - 81 664 - 89 216

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti - 81 664 - 89 216

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -  244  2 816

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  2 971  3 215
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přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

Základní kapitál              
Ostatní 

kapitálové fondy

Nerozdělený zisk 
nebo neuhrazená 

ztráta minulých 
let (+/-)

Výsledek 
hospodaření 

běžného účetního 
období Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2021 21 039 6 515 124 81 691 109 369

Převod výsledku hospodaření -- -- 27 -27 --

Tantiémy -- -- -- -4 000 -4 000

Podíly na zisku -- -- -- -77 664 -77 664

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- 82 368 82 368

Zůstatek k 31. 12. 2021 21 039 6 515 151 82 368 110 073

Základní kapitál              
Ostatní 

kapitálové fondy

Nerozdělený zisk 
nebo neuhrazená 

ztráta minulých 
let (+/-)

Výsledek 
hospodaření 

běžného účetního 
období Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2020 21 039 6 515 -1 344 90 684 116 894

Převod výsledku hospodaření -- -- 1 468 -1 468 --

Tantiémy -- -- -- -3 413 -3 413

Podíly na zisku -- -- -- -85 803 -85 803

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- 81 691 81 691

Zůstatek k 31. 12. 2020 21 039 6 515 124 81 691 109 369
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výrok auditora
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zpráva dozorčí rady 
za rok 2021

Dozorčí rada pracovala v roce 2021 dle schváleného ročního 
plánu práce doplňovaného o aktuální body dle potřeby. Prů-
běžně zajišťovala hlavní úkol, který jí stanoví zákon a platné 
stanovy společnosti, tj. dohled na výkon působnosti předsta-
venstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí rada pracovala ve složení: předseda Ing. Jiří 
Kitt ner, místopředseda MUDr. Tomáš Indra, místopředseda 
Ing. Jan Zurek, členové Ing. Miluše Poláková, Ing. Jaroslav 
Živec, Milan Kučera.

Na zasedáních během roku 2021 se dozorčí rada sou-
středila především na průběžnou kontrolu hospodaření spo-
lečnosti, tj. plnění schváleného ročního plánu hospodaření 
včetně vývoje nákladů a tržeb z hlavní činnosti společnosti, 
projednávala a doporučovala ke schválení jeho aktualizace. 
Velkou pozornost dozorčí rada během roku 2021 věnovala 
informacím vztahujícím se k projektu Provozování vodáren-
ské infrastruktury po roce 2020. S informacemi o výsledcích 
implementace tohoto projektu byla dozorčí rada seznamována 
průběžně na každém zasedání. Dozorčí rada také průběžně 
projednávala návrhy na změny související se zkušenostmi 
z praktického fungování projektu. Během celého roku 2021 
byla dozorčí rada na každém zasedání pravidelně seznamo-
vána s přijatými a připravovanými opatřeními v souvislosti 
s dopady pandemie covid-19 na společnost a jejich důsledky 
na provozování vodárenské soustavy. Dozorčí rada se na svých 
zasedáních zabývala nejen dopady těchto opatření na  provoz, 
ale i jejich vlivem na ekonomickou situaci společnosti.     

Jednání dozorčí rady se pravidelně účastnil generální ředi-
tel společnosti, ekonomický ředitel společnosti a dle potřeby 
i další členové managementu společnosti. Vedení společnosti 
vytvářelo dozorčí radě velmi dobré podmínky pro její práci, 
dozorčí rada dostávala veškeré potřebné informace a materiály 
v dohodnutých termínech a kvalitě. 

Jménem dozorčí rady děkuji managementu společnosti 
za velmi dobrou spolupráci.  

Dozorčí rada se seznámila se zprávou nezávislého auditora 
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. k řádné účetní závěrce, 
výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 
za rok 2021.

Dozorčí rada projednala a přezkoumala řádnou účetní 
závěrku za rok 2021 a návrh představenstva na rozdělení zisku. 
K těmto podkladům nemá připomínek a doporučila valné 
hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na roz-
dělení zisku schválit. Dozorčí rada přezkoumala rovněž zprávu 
o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 zpracova-
nou představenstvem a se zprávou souhlasí.

V činnosti představenstva ani v hospodaření společnosti 
dozorčí rada neshledala žádné nedostatky. Dozorčí rada ne-
zjistila žádný případ, kdy by představenstvo jednalo v rozporu 
s právními předpisy, stanovami a usnesením valné hromady.

V Liberci dne 24. 3. 2022

Ing. Jiří Kitt ner
předseda dozorčí rady



Sídlo společnosti:
Severočeská servisní a.s.
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Zákaznická linka: 601 267 267 nebo 840 111 111
e-mail: info@scservisni.cz

Člen skupiny Severočeská voda


