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Základní údaje o spole nosti
Obchodní jméno:
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Právní forma:
akciová spole nost

Sídlo spole nosti:
sl. legií 37, 339 01 Klatovy I

Datum vzniku:
30. duben 1999

I / DI :
25232100 / CZ25232100

Základní jm ní:
1 000 000,- K

Telefon:
+420 376 356 222

Fax:
+420 376 356 223

Webové stránky:
www.svak.cz

E-mailová adresa:
svk@svak.cz

Certifikace
Spole nost je držitelem certifikát :
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Akcioná i
60 % akcií – K&K TECHNOLOGY a.s.
40 % akcií – m sto Klatovy

Provozování v okresu Klatovy

P edm t podnikání

Vodovod
Vodovod a kanalizace

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

provozování vodovod a kanalizací
provád ní inností pot ebných k výstavb ,
rekonstrukcím a opravám staveb a za ízení
pro
oblast
vodárenství,
kanalizací,
istírenství vod a výroby tepla a elektrické
energie
ovládání, m ení a ízení technologických
proces
provád ní technického testování, m ení a
analýzy vod
silni ní motorová doprava

www.svak.cz

Struktura náklad a výnos
Struktura náklad
za spole nost celkem

tis. K

Materiál, energie, služby

90 830

67,9

92 628

66,9

Osobní náklady

38 947

29,1

39 700

28,7

2 343

1,7

2 191

1,6

Odpisy
Finan ní náklady
Ostatní náklady
Celkem

2013

2012
%

tis. K

%

365

0,3

479

0,3

1 363

1,0

3 477

2,5

133 848

100,0

138 475

100,0

Struktura výnos
za spole nost celkem

tis. K

Vodné

49 737

36,2

48 465

34,3

Sto né

56 688

41,2

55 490

39,3

Ostatní innosti

31 157

22,6

37 280

26,4

137 582

100

141 235

100,0

Celkem

Hospodá ský výsledek
Hospodá ský výsledek
(po zdan ní)

2013

2012
%

tis. K

2013

2012

tis. K

tis. K

3 075

2 216

%
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Zásobování pitnou vodou

Vývoj specifické spot eby vody
(litry / obyvatele / den)

V roce 2013 pokra ovaly Šumavské vodovody a
kanalizace a.s. ve svém úsilí rozši ování a
zkvalit ování služeb na úseku zásobování pitnou
vodou ve m stech a obcích okresu Klatovy.
M sto Klatovy, obec Bezd kov a n které
integrované obce (Be ovy, ínov, Kal, Koryta,
Luby,
Pihovice,
Slavošovice,
Sob tice,
Št pánovice a Tajanov) jsou zásobovány pitnou
vodou ze skupinového vodovodu pro ve ejnou
pot ebu Nýrsko - Klatovy, jehož zdrojem je
Vodárenská nádrž Nýrsko. Ostatní provozovaná
m sta a obce jsou zásobovány pitnou vodou
z vlastních hydrogeologických vrt nebo kopaných
studní. Kvalita dodávané pitné vody ve ve ejných
vodovodech je pr b žn kontrolována rozbory
dle harmonogramu odb r
vzork . Výsledky
rozbor pitné vody ve sledovaných ukazatelích
trvale
spl ují
limity
dané
vyhláškou
. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu, etnost a
rozsah kontrol pitné vody. V roce 2013 bylo
odebráno celkem 536 kontrolních vzork pitné
vody.

Vývoj množství prodané vody
3
(v tis. m )
2 040

1 956

1 967

1 992

1 941

V tomto roce došlo k dalšímu rozší ení integrovaného vodárenského dispe inku o možnost
dispe inkového sledování t chto vodohospodá ských objekt : vodojem Bezd kov, M ín, a m rných
šachet Vo íškova, Chaloupky a ínov. Ú elem stavby bylo op t jako v minulém roce jednak zvýšení
spolehlivosti dodávky pitné vody do jednotlivých spot ebiš za pomoci p enášené informace o min. a
max. hladin ve vodojemu a jednak snížení ztrát v jednotlivých vodovodech za pomoci p enášené
informace o proteklém objemu pitné vody. P ípadné úniky pitné vody jsou lokalizovány za pomoci
monitorovací techniky a zjišt né poruchy a nahlášené havárie jsou vždy neprodlen opraveny. V roce
2013 bylo opraveno celkem 64 havárií na vodovodní sítí m sta Klatovy a integrovaných obcí.
V pr b hu roku 2013 byly provedeny v rámci zlepšení požárního zabezpe ení m sta Klatovy a
integrovaných obcí vým ny podzemních hydrant za nadzemní, nap . v ulici Palackého, Národních
Mu edník , Lipová, Jablo ová, Sedlákova a Plze ská a v obci Tajanov. Dále byly provedeny vým ny
nefunk ních vodovodních šoupat v tších dimenzí od DN 150 mm do DN 400 mm v armaturních
šachtách Pod H rkou, v ulici Studentská a Štorchova z d vodu zlepšení možnosti uzavírání
jednotlivých v tví vodovodní sít m sta Klatovy p i haváriích a pracích na síti.

2009

Hmotné ukazatele
3

Voda nakoupená (tis. m )

2010

2011

2012

2013

2 007

1 947

1 903

1 961

1 872

Voda prodaná (tis. m )

2 040

1 956

1 967

1 992

1 941

3

386

368

382

414

311

3

3

11

3

Délka vodovodní sít (km)

217,1

230,6

230,7

234,9

217,3

Po et vodovodních p ípojek

5 699

5 805

5 834

5 979

5 568

27 753

28 369

27 844

27 963

26 231

3

Voda vyrobená (tis. m )
3

Voda p edaná (tis. m )

Po et obyvatel zásobených pitnou vodou

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

www.svak.cz

Odvád ní a išt ní odpadních vod
Spole n s dodávkou pitné vody zajiš uje
spole nost Šumavské vodovody a kanalizace
a.s. v n kterých m stech a obcích okresu
Klatovy také odvád ní a išt ní odpadních vod
od jednotlivých
producent
(domácnosti,
pr myslové a potraviná ské podniky).
Odkanalizování m sta Klatovy a místní ásti
Luby je ešeno p evážn jednotnou kanalizací,
jejíž hlavní kostru tvo í kmenová stoka A, která
je uložena na pravém b ehu Drnového potoka
a kon í v erpací stanici na OV Klatovy.
Odkanalizování pravého b ehu dále zajiš ují t i
sb ra e A, E a F, které jsou napojeny
do kmenové stoky A. Levý b eh Drnového
potoka je odkanalizován pomocí t í sb ra B,
C, D, které jsou t emi zdvojenými shybkami
p evedeny na pravý b eh do kmenové stoky A.
Na kanaliza ní síti je vybudováno celkem 14
odleh ovacích komor, které slouží k odd lení
deš ové vody a následnému odvedení
do recipientu.
V ostatních obcích (Bezd kov, Kal, Koryta,
ást Lub, Sob tice, Št pánovice a Tajanov) je
vybudována oddílná kanalizace.
Odpadní
vody z t chto obcí jsou odvád ny gravita n
do erpacích stanic a následn p e erpávány
výtla nými ady do kanaliza ního systému
m sta Klatovy. Na kanaliza ní síti je
provozováno celkem 8 erpacích stanic.
Kanaliza ní stoky a jednotlivé objekty
na kanaliza ní síti byly, jako v roce minulém,
b hem roku pr b žn išt ny za pomoci tlakosacího vozu a následn
monitorovány
kamerovým systémem.

2009

Hmotné ukazatele
3

Voda odkanalizovaná (tis. m )

Vývoj množství odkanalizované vody
3
(v tis. m )
2 336

2 340

2 419

2 450

P ípadné zjišt né závady lokálního charakteru
byly následn opraveny, závady rozsáhlejšího
charakteru byly zaneseny do plánu obnovy.
Pr b žn byly provád ny opravy kanaliza ních
šachet a vým ny propadlých a nevyhovujících
kanaliza ních poklop . B hem roku byla
dvakrát provedena plošná deratizace proti
výskytu hlodavc .
V roce 2013 bylo vy išt no tlako-sacím vozem
více než 19 km kanaliza ního potrubí, což
p edstavuje 19,4 % z celkové délky kanaliza ní
sít m sta Klatovy.
Také v tomto roce byla provedena stavebn
náro n jší oprava výústního objektu deš ové
kanalizace do koryta Drnového potoka v ulici
Vrbova.

2010

2011

2012

2013

2 336

2 340

2 419

2 450

2 393

Voda vy išt ná (v . deš ových vod) (tis. m )

3 353

3 561

3 405

3 462

3 319

Délka kanaliza ní sít (km)

126,1

133,0

135,8

141,1

129,9

Po et kanaliza ních p ípojek

4 378

4 579

4 672

4 870

4 588

3

Vypoušt né zne išt ní

2009

2010

2011

2012

2013

CHSKCr – chemická spot eba kyslíku

76,4

82,0

75,8

76,7

74,4

BSK5 – biochemická spot eba kyslíku

9,7

13,8

12,5

10,6

9,9

14,7

14,6

13,6

11,3

10,1

1,9

2,32

1,8

3,1

1,51

2,2

3,0

2,1

2,1

3,3

NL – nerozpušt né látky
+

N-NH

4

– amonné ionty

Pc – fosfor celkový

2 393

6
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istírna odpadních vod
Zne išt ní odpadních vod vypoušt ných
do recipientu za celé období roku 2013
vyhov lo
koncentra ním
i
bilan ním
požadavk m vodoprávního povolení a zárove
i limit m dle požadavk právních norem R
(NV
R 61/2003 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis ) a EU (Sm rnice rady 91/271/EEC).
Celkov lze hodnotit separa ní istící funkci
OV jako vyhovující.
Procesní uspo ádání istírenské linky a reáln
dosažené ú innosti išt ní spl ují požadavky
na nejlepší dostupné technologie:

ukazatel

ú innost provozní
nam ená v r. 2013

ú innost nejlepší
dostup. technologie

BSK5

99,4 %

90 %

CHSK

97,5 %

80 %

Nc

77,1 %

70 %

Pc

90,2 %

80 %

Významné opravy na

Technologické a vodohospodá ské
hodnocení OV Klatovy v roce 2013
V porovnání s projektovými parametry bylo
pr m rné látkové kapacitní vytížení
OV
Klatovy (v bilancích v kg/den) v roce 2013
následující (bez svoz z DZ):

ukazatel

pr m rné
zatížení

BSK5

85,6 %

CHSK

76,1 %

NL

64,8 %

Nc

64,0 %

Pc

94,0 %

OV Klatovy v roce 2013

V roce 2013 nebyla zapo ata na OV žádná velká akce jako v p edchozích letech. Po zdárném
dokon ení revizí metaniza ních nádrží, byla innost sm ována na drobn jší, ale taktéž velmi d ležité
opravy. Na za átku roku se dokon ila generální oprava odst edivky Hiller. Následovala oprava
deš ového erpadla vstupní erpací stanice, vým na erpadel kalu bubnových filtr na odtoku OV a
vým na síta zahuš ova e p ebyte ného kalu. V srpnu byla provedena generální oprava vzduchového
kompresoru Atlas Copco a ke konci roku prob hly další opravy jako vým na kluzných patek a lišt
na shrabováku Finnchain, repase hlav válc KGJ, vým na erpadel KGJ. V neposlední ad se
opravila další komunikace na OV, tentokrát ást u plynojemu.

Záv ry
Pr m rné hydraulické zatížení p edstavovalo 80,4 % projektové kapacity, látkové zatížení v ukazateli
BSK5 85,6 % (pr m rný denní p ítok reprezentoval 85 526 ekvivalentních obyvatel).
Z ukazatel látkového zatížení je z ejmé, že i v roce 2013 OV Klatovy pracovala na horní hranici své
kapacity. Týdenní maxima dosahovala až k 100 000 ekvivalentních obyvatel. Z t chto d vod a hlavn
z d vodu zvýšení kapacity kalového a plynového hospodá ství je prioritou p estavba usklad ovací
nádrže USN1 na druhý stupe vyhnívání, metaniza ní nádrž MN3. Z velké ásti se poda ilo zefektivnit
anaerobní proces išt ní technologickým opat ením a to hlavn zrovnom rn ním dávek externích
svoz , což se také pozitivn projevilo v úsporách elektrické energie.

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

www.svak.cz

Technická innost
innost zákaznického centra,
investi ního a technicko-provozního
odd lení

innost technického odd lení
Technické odd lení v roce 2013 p ipravilo
technické dokumentace pro stavby v oboru
vodovod a kanalizací – opravy a údržby,
p eložky a novostavby. Dále se podílelo
na p íprav podklad pro nové investice a
pr b žn
se
vyhotovovaly
podklady
pro nabídky realizace staveb. P ed realizací
staveb p ipravuje TO podklady pro objednání
materiálu, p ípadn se podílí na inženýrské
innosti p ed zahájením stavebních prací nap . p íprava dopravn -inženýrských opat ení
nebo vy ízení doklad na správních ú adech.
Nápl
innosti závisí na požadavcích
investor , výrobního úseku spole nosti nebo
na
plánovaných
investicích.
Projektové
dokumentace jsou vypracovány v r zných
stupních projektové p ípravy staveb, tj. studie,
projekt pro územní rozhodnutí nebo územní
souhlas, projekt pro stavební povolení,
zadávací dokumentace stavby a projektová
dokumentace skute ného provedení stavby.
V roce 2013 byly projek n
akce:

p ipraveny tyto

Klatovy, M churova ul.
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Klatovy, ul. U Zastávky
– vodovod a kanalizace
Klatovy, Šmeralova ul.
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Klatovy, Sedlákova ul.
– erpací stanice odpadních vod
Klatovy, ul. 5. kv tna
– vodovod a kanalizace
Klatovy, Bezru ova ul.
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Klatovy, Akátová ul. 2. etapa
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Týnec – reduk ní šachta

uzavírání a aktualizace smluv na dodávku
pitné vody a odvád ní odpadních vod
projednávání a navrhování zp sobu plateb
faktur za vodné a sto né
vy izování reklamací faktur za vodné a
sto né
vy izování žádostí o vydání vyjád ení
o existenci vodárenských za ízení
vy izování žádostí o vyjád ení k projektové
dokumentaci
vy izování žádostí o p ezkoušení vodom ru
poskytování
informací
a
provád ní
komplexní poradenské innosti
uzavírání a aktualizace smluv na odvoz a
likvidaci kal
Kontaktní místo:
sl. legií 37, Klatovy I
Otevírací doba:
PO – PÁ 7:00 – 16:00 hod.
Dle zákona . 274/2001 Sb. byly zpracovány
Vybrané údaje z majetkové a provozní
evidence vodovod pro 45 obcí a m st a
Vybrané údaje z majetkové a provozní
evidence kanalizací pro 47 obcí a m st.
Na
základ
uzav ených
smluv
mezi
Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. a
vlastníky vodovod a kanalizací zpracovalo
zákaznické
centrum
ve
spolupráci
s technickým odd lením aktualizaci provozního
ádu vodovodu P edslav-M cholupy, pasporty
kanalizací M ín, Nedani ky, Nedanice,
Petrovice, Radkovice a T ebýcina. Dále byly
zpracovány nové kanaliza ní ády ve ejných
kanalizací ínov, Dehtín, Kydliny, Vícenice,
B ežany,
M ín,
Nedani ky,
Nedanice,
Petrovice, Radkovice, T ebýcina a byla
provedena aktualizace kanaliza ního ádu
Otín.

8
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Ostatní innost
Externí innost
P ehled významných stavebních akcí
odd lení externích zakázek:
Pro m sto Klatovy
Št pánovice - Sekrýt
– rekonstrukce vodovodu I. etapa
OV Klatovy
– zvýšení kapacity zpracování kalu
Klatovy - ul. U Zastávky
– vodovod a kanalizace
KT - Bezru ova ul.
– rekonstrukce vodovodu a stoky, výstavba horkovodu

Pro ostatní zákazníky
Bolešiny – vybudování vodovodu, splaškové a deš ové
kanalizace v . p ípojek
– pro Silnice Klatovy a.s.
P edslav-M cholupy – rekonstrukce vodovodu II. etapa
– pro obec P edslav
Mokrosuky – výstavba vodovodu 2. etapa
– pro obec Mokrosuky
Klatovy - Horaž ovické p edm stí – vodovodní p ípojky
IV. etapa
– pro Klatovskou stavební kancelá s.r.o.

Fakturace

z toho projekty,
technická
innost

pro m sto Klatovy

6 453

446

pro ostatní zákazníky
pro ostatní zákazníky
(dlouhodobé smlouvy)

9 035

252

1 747

50

17 235

748

Rozsah externích zakázek
v roce 2013 (tis. K )

Celkem

Dále v rámci externí innosti provádíme servisní práce a
opravy p i provozování vodovod a kanalizací v jednotlivých
obcích, išt ní a monitoring kanalizací, svoz a likvidaci kal
ze žump a septik , a další drobné práce a služby na základ
objednávek zákazník .

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

www.svak.cz

Ostatní innost
Laborato
Laborato Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - zkušební laborato . 1335 akreditovaná eským
institutem pro akreditaci, o.p.s. ( IA) v oblasti mikrobiologického a fyzikáln chemického zkoušení
pitných odpadních vod v etn odb ru vzork .
Laborato v únoru 2013 usp la p i pravidelné dozorové návšt v
eského institutu pro akreditaci.
Celkem laborato provádí 34 akreditovaných zkoušek + akreditované odb ry pitných a odpadních vod.
Laborato kontroluje:
kvalitu pitné vody vodovodní sít m sta Klatovy
a obcí spravovaných spole ností Šumavské
vodovody a kanalizace a.s.
kvalitu pitné vody vodovodních sítí servisních
obcí
kvalitu vy išt né odpadní vody na odtoku
z OV Klatovy a dalších istíren ve správ
firmy
jakost odpadní vody vypoušt né z volných
kanaliza ních výustí
jakost odpadní vody vypoušt né do ve ejné
kanalizace (kontrola producent )
jakost odpadních vod a kal ze septik a žump
likvidovaných na OV
Laborato provádí:
rozbory dle zákona . 254/2001 Sb. o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní zákon) ve zn ní
pozd jších p edpis
rozbory dle zákona . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n
n kterých zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve zn ní pozd jších p edpis a
elektronicky zasílá výsledky na krajský ú ad a vodoprávní ú ad
rozbory dle zákona . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví ve zn ní pozd jších p edpis a
zasílá dle požadavk zákona v elektronické podob výsledky rozbor pitné vody na Krajskou
hygienickou stanici – územní pracovišt Klatovy (registr pitné vody PIVO)
rozbory dle vyhlášky . 431/2001 Sb. ohlašování údaj pro vodní bilanci a výsledky zasílá
do centrálního registru ISPOP
rozbory dle vyhlášky .428/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis pro zpracování majetkové a
provozní evidence vodovod a kanalizací
technologické rozbory pro ízení provozu OV Klatovy a dalších provozovaných a servisních
istíren
kontrolu odpadní vody vypoušt né do ve ejné kanalizace zne iš ovateli
odb r a rozbor pitné o odpadní vody pro externí zákazníky, obce, jednotlivce a firmy

Po et laboratorních
rozbor
Odpadní vody
Pitná voda
Celkem

2009

2010

2011

2012

2013

4 152

4 094

3 932

3 497

3561

965

1 017

975

1 142

1152

5 117

5 111

4 907

4 639

4712

10
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Základní ekonomické údaje

Rozvaha
Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný zákl. kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finan ní majetek
z toho podíly v ovládaných a ízen. osobách

Ob žná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokon ená výroba
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finan ní majetek

asové rozlišení

2013

2012

2013

tis. K

tis. K

tis. K

tis. K

59 736
0
20 516
72
20 444
0
0
38 437
3 118
1 573
1 545
1 520
19 065
14 734
783

56 976
0
20 153
0
20 036
117
0
35 839
2 097
1 792
305
1 669
22 384
9 689
984

59 736
20 479
1 000
1 000
14
1 378
15 012
3 075
38 030
0
2 485
35 545
0
0
1 227

56 976
19 337
1 000
1 000
14
1 511
14 596
2 216
36 225
609
1 351
34 190
75
0
1 414

Výkaz zisku a ztrát
Výkony a prodej zboží
z toho tržby za prodej vl. výrobk a služeb
II.2.

Zm na stavu zásob vlastní innosti
Aktivace
Výkon. spot eba a náklady na prod. zboží

P idaná hodnota
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku

Ostatní provozní výnosy
Zm. stavu rezerv a opravných položek
Jiné provozní výnosy
Dan , poplatky, ostatní provozní náklady

Provozní výsledek hospoda ení
Výnosy z p ecen ní cenných papír
Náklady z p ecen ní cenných papír
Tržby z cen. papír , výnosy z fin. majetku
Výnosové úroky, ost.finan ní výnosy, p ev.
finan ní výnosy
Jiné finan ní náklady
Da z p íjm
Fin. výsledek hospoda. v . dan z p íjm

Hospodá ský výsledek za b žnou
innost
Mimo ádné výnosy
Mimo ádné náklady
Mimo ádný hospodá ský výsledek

Hospodá ský výsledek za ú etní
období

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

2013

Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
z toho zákl. kapitál zapsaný u OR
Kapitálové fondy
RF, ned l. fond a ost. fondy ze zisku
Hospodá ský výsl. minulých let
Hosp. výsl. b žného ú t. období

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úv ry a výpomoci
z toho bank. úv ry dlouhodobé

asové rozlišení

2012

tis. K

tis. K

132 878
131 624

139 207
139 025

1 240

179

14
90 830
42 048
38 947
2 343
4 023
244
566
1 119
3 984
0
0
0

3
92 628
46 579
39 700
2 191
1 480
2 501
384
976
3 075
0
0
0

131

163

365
675
-909

479
543
-859

3 075

2 216

0
0
0

0
0
0

3 075

2 216

2012
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Principem všech v cí je voda,
z vody je vše a
vše se do vody vrací.
- Thálét z Milétu -

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
sl. legií 37, 339 01 Klatovy I
tel.: +420 376 356 222
fax: +420 376 356 223
web: www.svak.cz
e-mail: svk@svak.cz
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podklady: Ing. Zbyn k Malý
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Ing. Marie Smola ová
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Ing. Miloslav Procházka
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