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Základní
údaje

OBCHODNÍ JMÉNO:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

DATUM VZNIKU:
1. 4. 1998

VZNIK:
Akciová společnost Pražské vodovody
a kanalizace je právním nástupcem státních
podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace
a vodní toky v rozsahu, který je dán
privatizačním projektem.

PRÁVNÍ FORMA:
akciová společnost

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Pařížská 11, Praha 1

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:
25656635

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:
483 288 tis. Kč

AKCIONÁŘ:
VEOLIA VODA S.A.

100 %

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Statutární orgány společnosti
k 31. 12. 2014

PŘEDSTAVENSTVO
Philippe Guitard - předseda
Ing. Rostislav Čáp - místopředseda
Etienne Petit
Mgr. Eva Kučerová
Ing. Milan Kuchař
Ing. Petr Mrkos
Ing. Martin Bernard, MBA

DOZORČÍ RADA
Ing. Květoslava Kořínková, CSc. – předseda
Ing. Ivo Sušický, CSc. – místopředseda
RNDr. Marcela Dvořáková
Ing. Josef Šverma
Alena Březinová
Marie Abrahámová – do 30. června 2014
Marek Dřevo – od 1. července 2014

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Petr Mrkos – generální ředitel
Ing. Petr Slezák – zástupce generálního ředitele, personální ředitel
Ing. Pavel Novotný – finanční a obchodní ředitel
Ing. Petr Kocourek – provozní ředitel
Ing. Radka Hušková – technická ředitelka
RNDr. Marcela Dvořáková – ředitelka komunikace a marketingu
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Klíčové
údaje

5,87 mld. Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 499,76 mil. Kč
POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL: 1,25mil.
OBRAT SPOLEČNOSTI:

obyvatel Prahy a 180 tis. obyvatel Středočeského kraje
POČET ZAMĚSTNANCŮ:

956

DODANÁ VODA: voda vyrobená PVK

17 179 tis. m

3

1 044 m průmyslové vody
a 87 420 tis.m převzaté vody
3

pitné vody,

3

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY CELKEM:

120 078 tis. m

3

DÉLKA PROVOZOVANÉ VODOVODNÍ SÍTĚ
VČETNĚ PŘÍPOJEK:

4 306 km

DÉLKA PROVOZOVANÉ KANALIZAČNÍ SÍTĚ VČETNĚ
PŘÍPOJEK:

4 622 km

POČET SMLUVNÍCH ZÁKAZNÍKŮ:

88 254

Výhled na rok 2015
V oblasti hospodaření společnosti v roce 2014 byly dosaženy a v mnohém i překročeny plánované ekonomické výsledky,
a to především díky přijatým úsporným opatřením a projektům směřujícím ke zvyšování efektivity jednotlivých procesů.
V tomto úsilí hodlá společnost pokračovat i v roce 2015, kdy navzdory očekávanému nízkému nárůstu tržeb plánuje další
vylepšení ekonomických ukazatelů.

Důležité události roku 2014
Změna loga akcionáře
Společnost VEOLIA VODA S. A., akcionář naší společnosti, provedl v srpnu 2014 reorganizaci celé skupiny
a změnil název společnosti na Veolia. Proto byl upraven grafický manuál společnosti, aby z tiskovin bylo
jasné, že patříme do skupiny Veolia. Novou značku „by Veolia“ začala naše společnost používat na tiskových
materiálech, fakturách, autech apod. společně a logem Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. (PVK).
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SWiM byl uveden do praxe
Nosným projektem roku 2014 byl ve
společnosti Pražské vodovody
a kanalizace SWiM, tj. Smart Water integrated Management, což je centrální
integrovaný systém pro řízení a správu
vodohospodářské infrastruktury, který
byl spuštěn 22. března při příležitosti
Světového dne vody.
SWiM znamená systémovou integraci
deseti různých oblastí vodohospodářského managementu. Propojil se
systém dispečerského řízení, kontrola
kvality vody, sledování výroby a spotřeby vody, plánování údržby a oprav,
ochrana vodohospodářských zařízení,
optimalizace nákladů, integrovaný
systém krizového řízení a informovanost odběratelů, veřejnosti a klíčových
osob a subjektů. SWiM přinesl efektivnější fungování jednotlivých činností,
zlepšení informovanosti zákazníků,
vyšší ochranu vodohospodářského

majetku, pružnější reakci při krizových
stavech a tím zrychlil řešení provozních situací.
Společnost usnadnila svým zákazníkům orientaci na webové stránce
v případě mimořádných událostí,
havárií či výluk. Data na mapových
podkladech zobrazují umístění cisteren s náhradním zásobováním pitnou
vodou. Na mapě je k dispozici kromě
přesné adresy i datum a čas přistavení
cisterny, což umožňuje zákazníkům
rychle se zorientovat a najít cisternu
blízko svého bydliště.
Pracoviště SWiM navštívila během
roku řada důležitých a zajímavých
hostů jak z domova, tak z ciziny. Projekt měl také velkou publicitu
v médiích. Ukázal, že naše práce má
vysoký standard a že se jedná o složitý
systém, který vyžaduje moderní
a inovativní přístup.

Organizační struktura k 31. 12. 2014
Generální ředitel
Úsek ředitele komunikace
a marketingu

Útvary přímo řízené GŘ
Operativní útvar GŘ

Operativní útvar ŘKM
Útvar IT
Útvar komunikace a
marketingu

Právní útvar

Úsek pro strategii

Útvar outsourcingových
projektů
Útvar bezpečnosti
a krizového řízení

Operativní útvar ŘS

Útvar rozvoje

Útvar správy

Útvar developmentu,
reportingu a auditu

Útvar public relations

Úsek
technického ředitele

Úsek
personálního ředitele

Úsek
provozního ředitele

Operativní útvar TŘ

Operativní útvar FOŘ

Operativní útvar PrŘ

Centrální dispečink

Operativní útvar PŘ

Útvar kontroly kvality vody

Útvar plánování, cen
a kontrolingu

Útvar stokové sítě

Provoz ÚV

Personální útvar

Útvar technické podpory
a metrologie

Útvar financí

Provoz sítě - oblast 1

Provoz sítě - oblast 2

Útvar nákupu a logistiky

Provoz ÚČOV

Provoz sítě - oblast 3

Zákaznický útvar

Provoz ČS a PČOV

Provoz doprava
a mechanizace

Útvar podpory výroby
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Úsek finančního
a obchodního ředitele

Útvar koordinace
investic na ÚČOV

Editorial předsedy
představenstva
Dámy a pánové,
rok 2014 byl významný z několika důvodů. Za prvé se jednalo o rok volební. Volby
přinesly změny v mnoha městech a Praha nebyla výjimkou. Nová politická reprezentace přichází se svou vizí řízení města a my se jako významní partneři hlavního města musíme těmto vizím přizpůsobit a pomáhat je naplňovat.
Další významnou událostí roku bylo spuštění nového systému pro správu a provozování vodohospodářské infrastruktury – systému, který dostal název SWiM.
Je vyvrcholením mnohaleté práce a důkazem naší vysoké úrovně v oblasti
know-how provozování vodovodů a kanalizací. Osobně jsem velmi hrdý na to,
že takový systém můžeme hlavnímu městu nabídnout. Byla by ale velká škoda, kdyby se zapomnělo na řadu dalších zajímavých projektů, ať už technicky
nebo zákaznicky orientovaných. Jako příklad mě napadá nový systém pro
sledování prováděných analýz pitné vody na stálých odběrných místech.
Naším dlouhodobým cílem je prosadit se v oblasti služeb pro průmyslové zákazníky. Proto je pro nás velmi důležité, že se podařilo prodloužit o další dva
roky smlouvu na údržbu vodohospodářských zařízení se společností
ČEZ, a. s. Zároveň se rozběhla intenzivní příprava spolupráce s dalšími potenciálními zákazníky. O tom, že se nám daří v oblasti poskytování služeb i mimo
regulovanou část vodohospodářských aktivit svědčí skutečnost, že v roce
2014 bylo téměř 10 % obratu společnosti realizováno právě mimo regulovaný
trh vodného a stočného.
Strategický význam má pro naši společnost ochrana životního prostředí, což
vyplývá z povahy naší podnikatelské činnosti. Dlouhodobě se této oblasti věnujeme a v minulosti jsme realizovali řadu zajímavých akcí. Novým projektem,
který podporuje naše environmentální úsilí, je projekt Biodiverzity. Společnost
PVK se tím zapojila do oživení rozsáhlých ploch vodojemů často situovaných
v centru města. Celý projekt je realizován ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a hlavním městem Prahou. Výsledky se projeví až za nějaký čas, ale
věříme, že budou o to trvalejší. Veolia pečuje o světové zdroje. Děkuji všem, že se
na tom každodenní činností podílíte.
Podařilo se nám dosáhnout cílů vytyčených pro rok 2014 a řadu nových cílů jsme si
stanovili pro rok 2015. Dovolte mi, abych poděkoval všem za vykonanou práci a úsilí
vynaložené ke splnění stanovených úkolů.

Philippe Guitard
předseda představenstva PVK,
ředitel Veolia Eau pro Evropu
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Hlavní činnosti PVK
Hlavní činností Pražských vodovodů a kanalizací je
spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod. PVK se při své činnosti
opírají o základní hodnoty, kterými jsou orientace
na zákazníka, odpovědnost, solidarita, respekt
a inovace. Nasloucháme svým zákazníkům a snažíme
se plnit jejich očekávání.
PVK vedle své hlavní činnosti nabízí řadu nových
služeb a řešení, jež zlepšují možnosti zákazníků, např.
on-line informace o spotřebě vody či havarijních stavech, úřední měření vod, průzkumy stokové sítě
a řadu dalších služeb pro občany, bytová družstva,
obce či průmysl. Společnost se začíná prosazovat také
v oblasti služeb pro průmyslové zákazníky.
Začátkem roku 2014 PVK uvedly do provozu nový
centrální systém pro řízení a provoz vodohospodářské infrastruktury, známý pod značkou SWiM. Tento unikátní systém integruje deset různých oblastí
vodohospodářského managementu. Je vyústěním
dlouhodobého procesu inovací a implementace nejmodernějších technologií ve vodárenství. Představuje
nejmodernější řídící systém, garantuje vysokou provozní výkonnost a efektivitu, posiluje kontrolu rizik
a řízení provozních a krizových událostí a zajišťuje
vysokou informovanost všech uživatelů systému.
Díky integraci činností do jednoho systému se zvýšila
efektivita jednotlivých činností, reakce při krizových
situacích je pružnější, zvýšil se dohled nad kvalitou
dodávané vody a zrychlila se reakce při změně kvality
vody. Zlepšila se informovanost zákazníků. Prostřednictvím webových stránek PVK jsou dostupné mapy
s informacemi o haváriích a výlukách v dodávce vody
včetně sledování náhradního zásobování vodou. Lepší
plánování a alokace finančních zdrojů přinesla efektivní hospodaření bez zvyšování provozních nákladů.
Rovněž se posílila kontrola rizik a řízení provozních
a krizových událostí.
Společnost úspěšně absolvovala již devátý kontrolní
audit integrovaného systému řízení dle ČSN ISO 9001,
ČSN OHSAS 18001 a ČSN ISO 14001. Auditoři neshledali žádné závažné nedostatky, naopak kladně ohodnotili neustálé zlepšování systému, přístupu
k zákazníkům i činnosti prováděné zaměstnanci,
včetně prevence v oblasti BOZP a ochrany životního
prostředí.
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Naše služby

Inovace

Zákazníci

Solidarita

Odpovědnost
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NAŠE SLUŽBY
Dodávka a distribuce
pitné vody
PVK zásobují pitnou vodou 1,25 miliónů obyvatel hlavního města
Prahy a dalších 180 tisíc obyvatel Středočeského kraje. V hlavním městě Praze a obci Radonice provozují vodohospodářskou
infrastrukturu. tj. 4 306 km vodovodní sítě včetně vodovodních
přípojek, 51 čerpacích stanic, 68 vodojemů a 110 374 fakturačních
vodoměrů.
PVK provozují úpravnu vody Podolí a Káraný. Úpravnu vody Želivka
provozuje od 6. 11. 2013 Želivská provozní, s.r.o., a úpravnu vody
Sojovice Vodárna Káraný, a.s. Z obou neprovozovaných úpraven
PVK vodu nakupují (voda převzatá). Úpravna vody Podolí je od roku
2002 rezervním zdrojem pro případ mimořádných událostí a v roce
2014 se nepodílela na výrobě vody dodané spotřebitelům.

Voda dodaná do vodovodní sítě v roce 2014
Ukazatel
Pitná

Voda vyrobená PVK pitná

17 178 737

Voda převzatá z ÚV Želivka
a ÚV Sojovice

87 420 329

Pitná voda celkem
Voda předaná
Průmyslová
Pitná + průmyslová

Průmyslový vodovod
Voda vyrobená + převzatá
Voda k realizaci
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Množství (m3)

104 599 066
11 374 702
1 044 288
105 643 354
94 268 652

V roce 2014 PVK do vodovodní sítě dodaly 94 269 tis. m3 vody, což je
o 5,1 % méně než v předchozím roce. Fakturovaná voda poklesla
o 1 152 tis. m3 vody, tj. o 1,5 %. Průměrná spotřeba vody na osobu a den
činila 106 litrů.

102 311

99 361

94 269
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2010

102 915

106 738

Voda dodaná do pražské vodovodní sítě
v letech 2010 až 2014 (v tis. m3)

2011

2012

2013

2014

2012

2013

77 096

3
21 113

78 248

22 783

79 528

voda fakturovaná
voda nefakturovaná

2014

Ztráty vody
Ztráty vody v pražské vodovodní síti loni dosáhly 17,3 procenta, což byl
meziroční pokles o tři procentní body. K tomuto poklesu přispěla mírná
zima, nepřetržitý monitoring vodovodní sítě včetně průběžného vyhodnocování ztrát vody v zásobních pásmech a pravidelná diagnostika vodovodní sítě. V roce 2014 bylo preventivně prověřeno 2 737 km vodovodní
sítě a nalezeno 334 skrytých úniků vody.

20,34

17,3

2010

21,27

Vývoj ztrát vody v letech 2010 až 2014 (v %)

21,13

22 659

2011

21,62

2010

80 257

24 221

82 517

17 172

Voda fakturovaná a voda nefakturovaná v letech 2010 až 2014 (v tis. m3)

2011

2012

2013

2014
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Vodoměry
Spotřebu pitné vody měřilo ke konci roku 2014 celkem 110 374 ks
vodoměrů (na území hlavního města Prahy 110 097 vodoměrů
a 277 v Radonicích).
U 3 026 ks vodoměrů je zaveden dálkový odečet stavu počítadla
vodoměru v systému walk-by. Tento systém je využíván při odečtu
vodoměrů v nebezpečných šachtách a u vybraných velkoproducentů. Je uplatňován všude tam, kde je neúnosné riziko poškození
zdraví zaměstnanců.
U 368 ks fakturačních vodoměrů je dálkový odečet realizován
prostřednictvím pevné sítě do webové aplikace PVK. Odečet stavu
měřidla je radiově přenášen do tzv. datového koncentrátoru a následně jsou veškerá data přenášena prostřednictvím internetu přímo ke konečnému uživateli. Odečet se provádí on-line a data jsou
ukládána na server a ihned prezentována ve webovém prostředí
přístupném na adrese www.merenispotreby.pvk.cz.
Dálkové odečty pomocí radiového signálu přinášejí uživatelský
komfort a nižší náklady na odečet, ale také možnost sledovat spotřebu vody on-line, minimalizovat úniky na vnitřních rozvodech
a včas odhalit nefunkční měřidla. Jsou také zárukou přesnosti.
U dálkových odečtů PVK spolupracují se společnostmi: Pražská
teplárenská, a.s., Pražská plynárenská a.s. a PRE měření.
V roce 2014 vyměnili zaměstnanci společnosti především z důvodu
uplynutí doby platnosti ověření 20 639 vodoměrů. U externího
dodavatele pak zajistili opravy a ověření 9 375 vodoměrů a 1 340
úředních přezkoušení vodoměrů.
Délka vodovodní sítě

3 515 km

Délka přípojek

791 km

Počet vodovodních přípojek

111 230

Počet vodoměrů

110 374

Počet vodojemů

68

Objem vodojemů
Počet čerpacích stanic
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746 404 m3
51

Havárie na vodovodní síti
PVK v loňském roce řešily celkem 4 520 havárií na vodovodních sítích, což je o 4,2 % méně
než v roce 2013 Tento pokles způsobily mírnější klimatické podmínky v zimním období
roku 2014 oproti roku předcházejícímu.
Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu, a to u 3 285 havárií, dále to byl pohyb
půdy u 920 havárií. Tyto dva důvody způsobily havárie v 93 % případů.
Průměrná doba přerušení dodávky na jednu havárii zůstala prakticky na stejné úrovni jako
v roce předchozím a činila 8 hodin a 13 minut. Společnost se snaží minimalizovat dopad
na spotřebitele.
Havárií I. kategorie, při nichž je bez vody přes tisíc odběratelů či významné strategické
objekty, bylo 83. Počet těchto havárií klesl o téměř 12 %. Poklesl i počet havárií II. kategorie, kterých bylo 122, a proti předchozímu roku tak klesl o téměř 36 %. Havárií III. kategorie
bylo 4 315 a i počet těchto havárií klesl o zhruba tři procenta.
O aktuálních haváriích se zákazníci dozvědí na webové stránce www.pvk.cz. V reálném čase získají informace o vlivu na
zásobování pitnou vodou, o případném zajištění náhradního
zásobování a předpokládaném čase ukončení opravy. Klienti si
také mohou aktivovat službu SMS-INFO, kdy bezplatně dostávají do svého mobilního telefonu zprávy o haváriích v jimi
zvolené lokalitě.

4 507

4 717

4 520

2010

4 309

3 960

Vývoj počtu odstraněných havárií
na vodovodní síti v letech 2010 – 2014

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

122

83

190

94

243

94

245

46

231

69

Vývoj počtu havárií 1. a 2. kategorie v letech 2010 až 2014

1. kategorie
2. kategorie

2014
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ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD
Celková délka stokové sítě

3 660 km

Délka kanalizačních přípojek

962 km

Počet kanalizačních přípojek

118 630

Počet provozovaných čerpacích stanic

314

Počet zařízení na čištění odpadních vod

20 pobočných ČOV + ÚČOV

Na stokovou síť bylo v Praze v roce 2014 napojeno 1,25 miliónu obyvatel. Její celková délka včetně kanalizačních přípojek činí 4 622 km. V centrální části města je
vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody společně
s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Oddílný systém
v okrajových částech Prahy odvádí dešťové vody zvlášť.
PVK provozovala v roce 2014 vedle ÚČOV dalších 20 pobočných čistíren odpadních
vod (PČOV): Březiněves, Horní Počernice - Čertousy, Dolní Chabry, Holyně, Kbely,
Koloděje, Kolovraty, Klánovice, Královice, Lochkov, Miškovice, Nebušice, Nedvězí,
Sobín, Svépravice, Uhříněves - Dubeč, Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Vinoř
a Zbraslav.
Na ÚČOV byly v polovině roku zahájeny přípravné práce pro výstavbu nové vodní
linky a výstavba přístavu potřebného pro dopravu vytěžené zeminy.

Množství vyčištěné odpadní vody v roce 2014 v m3
m3
ÚČOV

111 388 108

PČOV

8 689 550

CELKEM

120 077 658

Podíl čištěných odpadních vod v roce 2014
PČOV
7,2 %

ÚČOV
Ú
92,8 %

V roce 2014 PVK vyčistily celkem 120 078 tis. m3 odpadní vody, což je
o 15 814 tis. m3 (11,6 %) méně než v předchozím roce. Převážnou
většinu, a to 92,8 % z celkového množství, vyčistila Ústřední čistírna
odpadních vod, zbývajících 7,2 % pobočné čistírny odpadních vod,
které jsou umístěny v okrajových částech Prahy.

14

Množství čištěných odpadních vod na ÚČOV a PČOV v letech 2010 až 2014 v tis. m3
10 550

10 399
9 788
8 321

135 892

111 388

2012

2013

2014

ÚČOV
PČOV

Havárie na stokové síti
Počet havárií na stokové síti v roce 2014 vzrostl o 296 (8,6 %) proti předchozímu roku a dosáhl tak počtu 3 736 havárií. Nejvíce z nich se týkalo
havárií přípojek, a to 1 707 (45,7 %).

Počet havárií stokové sítě podle havarovaného
zařízení v roce 2014
Typ zařízení

Počet havárií

%

Stoky

1 098

29,4

Přípojky

1 707

45,7

Šachty, komory, nádrže, spadiště

770

20,6

Ostatní

161

4,3

Celkem

3 736

100,0

Z celkového počtu 3 736 havárií stokové sítě bylo 2 753 (73,7 %) ucpávek
a sedimentů a také bylo nutné řešit 419 chybějících či poškozených poklopů (11,2 %). Mezi další příčiny havárií patřila destrukce, poškozené zdivo
stěn, deformace trouby, praskliny, mechanické poškození aj.

Vývoj havárií na stokové síti v letech 2010 až 2014,

2 753

3 736

2 590

3 440

3 011

3 779

2 556

3 189

z toho počet ucpávek

2 155

2011

2 747

129 356

2010

121 242

135 866

8 690

havárie
z toho ucpávky

2010

2011

2012

2013

2014
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Havárie technologie
V roce 2014 PVK řešily 954 havárií technologie, což je o 8 % méně
než v předchozím roce.

Vývoj počtu havárií technologie

954

2011

1 037

882

2010

922

872

v letech 2010 až 2014

2012

2013

2014

Průzkum stokové sítě
PVK průběžně provádí preventivní průzkum stokové sítě v souladu s provozovatelskou
smlouvou mezi PVK a Pražskou vodohospodářskou společností. Průzkum chrání stokovou
síť před případnými haváriemi.
Zaměstnanci společnosti v roce 2014 prohlédli celkem 137 km kanalizace a zrevidovali
2 740 vstupních šachet a objektů na stokové síti. Při prohlídkách zjistili 40 havárií na stokové síti. Pro odstranění zjištěných poruch na kanalizaci vypracovali 124 návrhů
na odstranění závad, které předali k zařazení do plánů oprav a investic.
Zároveň pokračovaly prohlídky stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod.
Při nich zkontrolovali 8,9 km kanalizace. Závady zjištěné v Prokopově ulici vyžadovaly
okamžitý zásah, proto nedošlo k havárii kanalizace, která by ovlivnila dopravně zatíženou komunikaci nad stokou. Dalších více než 20 km kanalizace prohlédli v rámci zajištění koordinace oprav kanalizace s opravami tramvajových tratí a opravami povrchů
komunikací.

16

Kvalita vody
Akreditované laboratoře PVK provádějí pravidelnou
kontrolu kvality pitné i odpadní vody. Akreditace
pokrývá celou činnost laboratoří - vzorkování a rozbory
pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemní
a odpadní vody a vody z technologických mezistupňů
(mezioperační vody) a kalů a vody ke koupání, včetně
vzorkování odpadů a analýzy provozních chemikálií
používaných pro úpravu a čištění vody.

Pitná voda
Pitná voda je v celé Praze nezávadná, zcela vyhovuje českým
i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické. Její kvalitu laboratoře kontrolují v průběhu celého procesu výroby a distribuce pitné vody, až po kohoutek
u spotřebitele.
Kvalita pitné vody je sledována v souladu s vyhláškou č.252/2004
Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou
a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody, která je
v souladu s požadavky EU na pitnou vodu. Dle novely vyhlášky
252/2004 Sb. z května 2014 jsou limitní hodnoty pro ukazatele počet kolonií při 22°C a 36°C stanoveny formou posouzení
abnormální změny tohoto ukazatele. V souladu s metodikou
vydanou Státním zdravotním ústavem byly stanoveny hodnoty
abnormálních změn pro tyto ukazatele pro pražskou distribuční
síť. Do monitoringu kvality vody bylo také v souladu s novelizovanou vyhláškou 252/2004 Sb. zařazeno sledování nerelevantních
metabolitů pesticidní látky chloridazon – chloridazonu desphenyl a chloridazonu desphenyl-methyl.
Distribuční síť byla na základě Programu kontroly kvality pitné vody kontrolována v průběhu roku 2014 na
předávacích místech do distribučního systému, po trase distribuce a také u spotřebitelů. U vzorků z distribuční
sítě je v nesouladu s vyhláškou pro pitnou vodu č.252/2004 Sb., železo a s tím související barva a zákal.
Zaměstnanci PVK v roce 2014 odebrali téměř 5 000 vzorků pitných vod, u kterých stanovili více než 100 tisíc
parametrů.
Celkem 99,5 % z nich vyhovovalo požadavkům vyhlášky na pitnou vodu.
Kvalitu pitné vody prověřují laboratoře PVK na výstupu z úpraven vody a v distribuční síti, také po haváriích,
plánovaných výlukách a v souvislosti se šetřením stavu distribuční sítě (provozní kontrola distribuční sítě).
Úpravna vody Podolí nedodávala v roce 2014 pitnou vodu spotřebitelům, byly provedeny pouze analýzy
v rámci zkušebního provozu úpravny vody Podolí.
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Odpadní voda
Laboratoř PVK pravidelně monitoruje kvalitu odpadní vody
z ÚČOV a její technologie včetně kalů a kalového plynu, dále
odpadní vody z PČOV, od velkoproducentů, ze stokové sítě
a z výpustních míst provozovaných PVK. Kontroluje také tekuté
odpady dovážené externími subjekty na ÚČOV a PČOV.
Rozsah a četnost sledování je v souladu s platnými právními
předpisy pro odpadní vody. Hlavním důvodem kontroly kvality
odpadních vod je dodržování předepsaných limitů pro vypouštění odpadních vod, aby nedocházelo k vypouštění kontaminovaných odpadních vod a poškozování životního prostředí.
Velkou pozornost laboratoře PVK věnovaly sledování stokové
sítě a kontrole dodržování limitních hodnot daných Kanalizačním řádem, především z pohledu přísunu těžkých kovů stokovou sítí na ÚČOV, aby nemohlo dojít k ohrožení funkce ÚČOV
a nebyl ohrožen proces čištění odpadních vod. To se pozitivně
v roce 2014 projevilo i v naměřených hodnotách těžkých kovů
v kalu produkovaném ÚČOV, kde nebyly překročeny limitní hodnoty dané pro použití kalů na zemědělskou půdu.
V roce 2014 nedošlo u pražské ÚČOV k překročení zpoplatněné
koncentrace v žádném ukazateli. Laboratoře odpadních vod
zpracovaly 15 197 vzorků, z toho pro ÚČOV 9 341 vzorků odpadních vod, kalů, tekutých odpadů a kalového plynu.
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Externí služby
V roce 2014 vznikl v PVK nový obchodní útvar, který začal v oblasti managementu vodohospodářských služeb a technologického poradenství zajišťovat obchodní činnost. Zabývá
se vyhledáváním a kontaktováním potenciálních zákazníků z oblastí průmyslového sektoru
a služeb, provádí přípravu nabídky ve spolupráci s dalšími provozy PVK a její prezentaci
zákazníkovi při modernizaci vodohospodářských sítí a realizaci nových vodovodních celků
do vodohospodářské infrastruktury.

Spolupráce s ﬁrmou ČEZ
Hlavními cíli v roce 2014 bylo navázat nejen na úspěšnou spolupráci
PVK s firmou ČEZ, a.s., z předchozích let, ale i obhájit pozici PVK jako
klíčového dodavatele v oblasti údržby a oprav zařízení vodního a kalového hospodářství.
Na základě vypsané veřejné zakázky se společnosti podařilo obhájit
pozici spolehlivého dodavatele uvedených činností na těchto lokalitách: Elektrárny Ledvice, Mělník, Počerady (uhelný a paroplynový
cyklus), Tušimice, Dětmarovice a nově také Prunéřov.
Nabídku PVK zadavatel, tedy firma ČEZ, vyhodnotil jako nejvhodnější
a společnost PVK tak mohla pokračovat v úspěšném projektu. Spočívá
v zajištění údržby a oprav technologických celků a slouží k dodávkám
surové vody do elektrárny a k její úpravě na požadovanou kvalitu. Součástí technologických celků jsou i zařízení na odkanalizování a čištění
odpadních a splaškových vod.
Celková hodnota kontraktu v roce 2014 činila 55,6 mil. Kč. Mimo
hodnotu kontraktu firma realizovala i opravy nad rámec běžné údržby,
mezi které patřily např. sanace neutralizační jímky v elektrárně Počerady (2,5 mil Kč), oprava potrubí odpadní prací vody demineralizačních
linek a směsných filtrů v elektrárně Počerady (4 mil Kč) a oprava česlí
na vtoku do elektrárny Poříčí (1,15 mil. Kč).
V rámci tohoto projektu společnost PVK i nadále počítá s partnerstvím
klíčového poskytovatele údržbářských a opravárenských činností, společností Česká voda – Czech Water, a.s.

53,8

55,6

2011

47,0

42,0

Hodnota kontraktu v mil. Kč

2012

2013

2014
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Úřední měření průtoku vod
Hlavními službami nabízenými v oblasti hydrologie a hydrauliky
urbanizovaných povodí je provádění Úředního měření a posouzení funkční způsobilosti měřicích systémů průtoku vod. Dále
pak měření hydraulických veličin na stokové a vodovodní síti
a měření srážek za účelem zpracování generelů odvodnění a
zásobování vodou, měření hydraulických veličin na hydraulických cestách čistíren odpadních vod, úpraven vod či čerpacích
stanicích, pasportizace objektů a posuzovaní jejich hydraulické
funkce.
V roce 2014 se měření hydraulických a hydrologických veličin
týkalo řady projektů např.: Generel odvodnění města Český Brod,
Generel zásobování vodou města Český Brod, Generel zásobování vodou obce Šestajovice, Měření hydraulických veličin ve
vybraných profilech stokové sítě města Brno, Měření hydraulických veličin ve vybraných profilech stokové sítě města Kladno
– přítoky PZK – východ, Měření hydraulických veličin v povodí
OK 31FE Mezitraťová, Měření hydraulických veličin na tlakové
kanalizaci mezi obcemi Záryby a Kostelec nad Labem, Měrná
kampaň - sledování nárůstu průtoku odpadních vod v lokalitě
Pražská - Psárská.
V oblasti metrologie nabízíme provádění oprav a ověřování stanovených měřidel, návrh a dodávku dálkových odečtů fakturačních i podružných měření.

Zkoušky protipovodňových čerpadel
Také v roce 2014 se zaměstnanci PVK zabývali údržbou
a úschovou protipovodňových čerpadel na základě smlouvy
s hlavním městem Prahou. Prováděli pravidelné zkoušky při
nasazení techniky, procvičovali vlastní sestavení, kontrolovali veškerá vybavení tak, aby byla zaručena funkčnost celého
systému čerpání a zajištěna příprava pro bezproblémové
nasazení v případě povodňových stavů. Řídící systémy
na čerpacích místech MČ Praha Zbraslav byly upraveny podle zkušeností z povodně v roce 2013.
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Zkoušky kanalizace kouřovou
metodou
PVK provádí kontroly odvodnění nemovitostí
připojených na oddílnou splaškovou kanalizaci
pomocí umělé mlhy, tzv. kouřovou metodou.
Zkouška umožnuje zjistit, zda nedochází
k neoprávněnému vypouštění srážkových vod
z nemovitosti do splaškové kanalizace. Tato
zjištění pomáhají snížit zatížení pobočných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními vodami.
V roce 2014 bylo kouřovou zkouškou prověřeno celkem 27,8 km stok oddílné splaškové
kanalizace, z toho 8,9 km na síti PVK a 18,9 km
v rámci externích zakázek. Během průzkumu
bylo celkem nalezeno 83 objektů se závadami
v odkanalizování, 41 objektů na síti PVK a 42
u externích zakázek.

Laboratorní služby
Laboratoř PVK dlouhodobě zajišťuje analýzy vzorků pitné
a odpadní vody pro externí zákazníky. Mezi významné klienty
patří jednotlivé společnosti skupiny Veolia. Pro ně laboratoře PVK
provedly analýzy 2 356 vzorků pitných vod a 301 vzorků odpadních vod. Od roku 2013 je PVK také dodavatelem laboratorních
služeb pro společnosti Želivská provozní, a.s., a Vodárna Káraný,
a.s., které provozují úpravnu vody Želivka a Sojovice.
Dalším významným zákazníkem je společnost CS Lab, která
v České republice působí jako akreditovaný organizátor zkoušení
způsobilosti pro laboratoře, a laboratoř PVK zajišťuje přípravu
vzorků pro mezilaboratorní porovnání zkoušek. Laboratoř kontrolovala vzorky vod také pro zákazníky, kteří požadovali analýzy vod
z individuálních zdrojů pitné vody. Celkem laboratoře provedly
13 758 analýz pitné vody a 991 analýz odpadní vody.

Deratizace, dezinsekce, dezinfekce
Při plošné deratizaci stokové sítě hlavního města Prahy PVK
spolupracují s Magistrátem hl. m. Prahy. V roce 2014 společnost
ošetřila 13 500 kanalizačních vstupů a na deratizaci spotřebovala
13 500 kg deratizačních nástrah. Kromě toho provedla 38 zakázek desinsekce a 73 zakázek deratizace pro externí zákazníky.
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INOVACE
SWiM zvýšil efektivitu práce
Začátkem roku 2014 byl uveden do provozu SWiM – Centrální systém pro řízení
a provoz vodohospodářské infrastruktury. Vychází z vlastního know-how a patří
k nejmodernějším v Evropě. Zefektivnil jednotlivé činnosti, přinesl pružnější reakci při
krizových situacích, zkrátil dobu přerušení dodávky vody při haváriích, zvýšil dohled
nad kvalitou dodávané vody, zlepšil informovanost zákazníků atd. Data ze systému
slouží k vyhodnocení a dalšímu zdokonalení poskytovaných služeb zákazníkům.
SWiM integruje deset oblastí vodohospodářského managementu.
Systém dispečerského řízení vodohospodářských zařízení
- on-line sledování provozních událostí, dálkový monitoring a řízení distribučního
systému pitné a průmyslové vody, včetně monitoringu odvádění a čištění odpadní
vody, sledování meteorologických údajů
Havarijní management včetně integrovaného systému řízení náhradního zásobování vodou
- vyhlašování havarijních stavů, koordinace oprav s ostatními správci inženýrských sítí a dalšími složkami města, aktivace a řízení systému náhradního zásobování vodou, zajištění informovanosti odběratelů o přerušení
dodávky vody, komunikace s kontaktním centrem
Systém kontroly kvality vody
- systém sond s on-line přenosem hodnot ve vodovodní síti (měření zbytkového chloru, zákaloměry apod.),
integrovaný systém laboratorního sledování kvality vody, on-line sledování kvality surové vody na vstupu
do úpraven
Integrovaný systém krizového řízení
- sledování a řešení krizových situací, havarijní a krizové plány, plány krizové připravenosti, plán sil a prostředků, přímé spojení s operačním střediskem krizového štábu hlavního města Prahy, koordinace činnosti s dalšími
složkami Integrovaného záchranného systému, koordinace odstraňování následků krizových situací, systém
protipovodňové ochrany
Systém plánování preventivní údržby a oprav
- management preventivní údržby, systém kamerového průzkumu stokové sítě, systém diagnostiky úniků
ve vodovodní síti
Systém ochrany vodohospodářských zařízení
- mechanické a elektronické zabezpečení objektů včetně kamerových systémů, reakce na poplachové hlášení,
on-line připojení významných objektů na pult centrální ochrany Policie ČR
Systém sledování výroby a spotřeby vody
- on-line sledování informací z výrobních a předávacích měřidel a z distribučních a pásmových měřidel,
vyhodnocování ztrát v zásobních pásmech, optimalizace tlaků v síti v souvislosti se spotřebou
Systém řízení zdrojů
- systém mechanického a elektronického zabezpečení objektů včetně kamerových přenosů
Systém informovanosti odběratelů, veřejnosti a klíčových osob
- řízení systému komunikace s prvky integrovaného záchranného systému, krizovým štábem hlavního
města Prahy a dalšími účastníky krizové komunikace, zasílání informačních zpráv (sms, e-mail) o provozních
událostech klíčovým osobám, zajištění informovanosti odběratelů prostřednictvím internetového portálu
PVK, distribuce letáků
Systém sledování a optimalizace nákladů
- propojení technických a provozních dat s ekonomickou agendou, členění činnosti na jednotlivé zakázky,
plánování zdrojů a nákladů
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Systém měření srážek
V roce 2014 byl finalizován systém vzájemného sdílení srážkových dat mezi
ČHMÚ, PVS, a.s. a PVK. Data ze stálé srážkoměrné sítě hlavního města Prahy
jsou tak plnohodnotně a on-line zavedena do klimatické databáze CLIDATA
přístupné pro širokou veřejnost na http://hydro.chmi.cz/.
Do spolupráce o vzájemném poskytování dat je začleněno 23 srážkoměrných
stanic PVS a 11 stanic ČHMÚ. Naměřené údaje jsou uvedeny v aktuálních odhadech srážek a zobrazeny na mapách.
Provoz systému měření srážek a tím získané znalosti o srážkách jsou pro provozovatele jednoznačným přínosem a nezbytnou znalostí z hlediska řešení vodohospodářských úloh a z hlediska stanovení návrhových parametrů při rozvoji
a výstavbě vodohospodářské infrastruktury. Přenos dat on-line je základem
pro realizaci řízení provozu stokové sítě v reálném čase. V současnosti
v důsledku zvýšené frekvence výskytu intenzivních přívalových srážek dochází
k velkému nárůstu počtu vytápěných objektů na území hl. m. Prahy. Pro provozovatele, který v důsledku vytápění objektů čelí trestním oznámením a musí
řešit pojistné události, je zajištění kvalifikovaných informací o průběhu srážkových událostí nezbytností.

Spolupráce na dálkových odečtech
V roce 2014 byla aktivně zaváděna nová technologie dálkového odečtu vodoměrů – MTC (Managed Telemetric Collection) vyvinutá PVK společně se společností O2 Telefónica.
Služba funguje na principu radiových technologií. K přenosu informací z libovolného typu měřiče až do zákaznického portálu je využito plně zálohované mobilní a fixní sítě společnosti Telefónica. Jednotlivé radiové prvky mezi sebou komunikují výhradně prostřednictvím standardizovaných protokolů (Wireless M-BUS) a využívají redundance signálu a napájení pro případ
možného výpadku elektrického proudu. Tento systém, tzv. chytré měření, umožňuje plošný
sběr dat z libovolného typu měřiče (elektroměr, vodoměr, plynoměr, kalorimetr), průběžné
sledování spotřeby, poskytuje přesný přehled o spotřebách
v reálném čase, optimalizuje náklady na energie, monitoruje úniky energií, informuje o havarijních stavech, poskytuje podklady
pro fakturaci a má řadu dalších předností.
Kromě zavádění technologie pro vlastní potřebu byly také realizovány externí projekty v Chebu a Sokolově.
Na dálkovém měření spolupracujeme se společnostmi Pražská
teplárenská, Pražská plynárenská, PRE Měření a O2 Telefónica.
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Rekonstrukce čerpacích stanic a pobočných čistíren
odpadních vod
V provozu čerpacích stanic (ČS) a pobočných čistíren odpadních vod (PČOV) byly v roce 2014 provedeny změny
a rekonstrukce, které přinášejí vyšší provozní spolehlivost,
efektivitu práce, stabilizují a optimalizují tlakové poměry v zásobovaném území a zlepšují pracovní podmínky
zaměstnancům. V ČS Klíčov, která zajišťuje zásobování
obyvatel pitnou vodou v oblasti Kbel, Vinoře a části Letňan,
společnost provedla celkovou rekonstrukci a automatizaci.
Původní jedno čerpané tlakové pásmo bylo rozděleno na
dvě a tím se zvýšila ekonomika provozu.
IV. etapa rekonstrukce ČS Bruska, spočívala ve stabilizaci,
celkové sanaci a výměně stropní konstrukce a dále v kompletní rekonstrukci trubních rozvodů, armatur a elektroinstalace v armaturní komoře vodojemu č. 1. Rovněž skončila
celková sanace a výměna stropní konstrukce akumulační
komory č. 4 vodojemu Ládví III. a rekonstrukce plynové
kotelny ČS Barrandov.

Rekonstrukce vodárenských
a kanalizačních zařízení
Rekonstrukce evakuační věže Kbely se týkala její stavební části
a kompletní technologie včetně elektrorozvodů a řídícího systému. Místo vodokružné vývěvy byl použit jednodušší a modernější systém s lamelovou vývěvou, která již nepotřebuje vodní
chlazení. Do objektu tedy nebude nutno přivádět chladící vodu.
Evakuační věž Kbely slouží k odčerpání vzduchu na jednom z
vrcholů benátecké násosky.
Na úpravně vody Káraný se uskutečnila rekonstrukce trafostanice
odželezovny. Dva původní transformátory z roku 1972 nahradily
nové typy, které zajistí vyšší spolehlivost tohoto provozu.
Povodeň v roce 2013 poškodila některé stoky, proto probíhají
rekonstrukce Proseckého a Holešovického sběrače.

Rekonstrukce na ÚČOV
Po celý rok 2014 probíhaly v kalovém hospodářství dvě významné investiční akce. Jednalo se o rekonstrukci dvojice vyhnívacích
nádrží VN11 a VN12, které byly v havarijním stavu. Dále se jednalo o náhradu starých odstředivek za výkonnější, čímž se zvýší
kapacita odvodňování vyhnilého kalu. Uskutečnila se rekonstrukce lapáků písku, která zlepšila jejich funkci.
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U PČOV začala kompletní rekonstrukce a modernizace
čistírny odpadních vod Miškovice a intenzifikace čistírny
odpadních vod Uhříněves – Dubeč a skončila rekonstrukce
vestavby dosazovací nádrže čistírny Újezd u Průhonic.
Na PČOV Uhříněves - Dubeč, Klánovice, Újezd nad Lesy,
Horní Počernice – Čertousy a Kbely byl instalován kamerový systém s on-line přenosem na centrální dispečink kvůli
zvýšení bezpečnostního dohledu a monitoringu pohybu
a činnosti osob a techniky.
U čerpací stanice odpadních vod Chuchle II, která zajišťuje
odvádění odpadních vod z oblasti Chuchle a Radotína, se
uskutečnila rekonstrukce technologie a u čerpacích stanic
odpadních vod: Zličín - Mistřínská, Lnářská, Nad Košíkem,
Podbabská, Bratří Jandusů kompletní rekonstrukce technologie – strojní a elektro.

Nové informační technologie
PVK hledají optimální řešení, která zkvalitňují a zrychlují práce
a tím přinášejí ekonomické efekty. Do praxe zavádějí nové informační technologie, které zvyšují efektivitu práce, což má pozitivní
dopad na zákazníky.
I loni pokračovala spolupráce s firmou Solutions and Services, a.s.,
dceřinou společností Veolia, která pro PVK zajišťuje služby
v oblasti informatiky. Probíhal standardní rozvoj základních informačních systémů v PVK Helios Green (ekonomický systém) a ZIS
is-USYS®.net (zákaznický systém).
Prvními úspěšnými testy prošla mobilní aplikace pro Helios
Green, která umožní zpracování vybraných agend i uživatelům
na tabletech s operačním systémem Android a iOS.
Aplikace mobilní GIS pro platformu Android se dále rozvíjela především v oblasti datových podkladů.
Zákazníci mohli loni nově využívat webovou aplikaci pro automatické vyjadřování k existenci sítí, která podstatně zrychluje reakci
na požadavky našich klientů v této oblasti.
Laboratorní systém se rozrostl o mobilní elektronické zpracování
záznamů k odebíraným vzorkům, které zrychluje jejich následné
zpracování v laboratoři.
Pokračovala virtualizace serverů a jejich přesun do datového
centra.
Kapacita hlavních datových spojů vzrostla a dále pokračovala
optimalizace datové sítě PVK.
Také skončila výměna PC a notebooků s Windows XP vzhledem
k ukončení podpory tohoto systému v roce 2014. Celá skupina
Veolia včetně PVK přešla na systém elektronické pošty GMAIL.
Rok 2014 přinesl další novinky v systému Helios Green. Nově se
sleduje pořizování investičního majetku, a to od fáze návrhu
na pořízení investice od jednotlivých provozů a útvarů, přes jeho
posouzení, až po zařazení do ročního plánu investic. V modulu doprava proběhla příprava pro import elektronických dat ze systému
GPS pro automatickou tvorbu záznamu o jízdě vozidla.
V agendě TIS funguje nový modul Evidence staveb pro zkompletování sledování celého životního cyklu vodohospodářských
staveb. Projekt TIS Plánování nastavuje modul pro účely plánování
a realizace oprav a údržby včetně stanovení souvisejících pracovních postupů.
V oblasti havarijního managementu se rozšířilo datové napojení
na externí systémy a zvýšila se informovanost veřejnosti prostřednictví exportu dat o haváriích a nouzovém zásobování
na webové stránky PVK.
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Aplikace vnitřní ochrany
potrubí PUR nástřikem
PVK v roce 2014 pokračovaly v aplikaci PUR (polyuretanového
nástřiku) vnitřních stěn potrubí. Zaměstnanci ošetřili celkem
2 475 m potrubí o profilu 150 mm v ulicích Nad rybníkem,
Na mýtě, Mikovická, V Zákopech a Modravská. Celkem tak
došlo k zlepšení kvality vody pro 92 přípojek napojených
na ošetřené vodovodní potrubí. Před touto sanací se v uvedených ulicích musel pravidelně provádět proplach vody.
V dopravované vodě se při kontaktu s kovovým povrchem
tvořil zákal a tím zhoršoval kvalitu pitné vody. Díky dodatečnému ošetření vnitřního povrchu potrubí PUR nástřikem se
kvalita vody zlepšila.

Pitná voda
v náhradním balení
PVK zahájily přípravu projektu dodávek pitné balené vody pro
náhradní zásobování. Jedná se o doplněk náhradního zásobování, kdy vedle cisteren bude dodávána pitná voda balená v
sáčcích. Balicí linka, instalovaná v úpravně vody Káraný, má za
sebou první testy a do plného provozu se dostane v roce 2015.
Cílem projektu je lepší zajištění zákazníků pitnou vodou při
nečekaných haváriích. Své uplatnění projekt najde především
v zimním období a na místech se špatnou dopravní dostupnosti, kam není možné přistavit cisterny. Cílovou skupinou
jsou zejména handicapovaní občané, senioři a důležité instituce, jako např. školy, školky, zdravotnická zařízení. S distribucí
vody bude pomáhat mimo jiné Červený kříž.
Rozbor vody

Kontrola kvality vody
Nabídka služeb akreditované laboratoře v oblasti
vzorkování a analýz vod
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Průzkum stokové sítě
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J WØTMFELZ SP[CPSV  LUFSÄ PCESyÈUF W MBCPSBUPÓJ  KTPV SP[EÇMF
OZEPKFEOPUMJWØDITLVQJO;¼LMBEOÈSP[EÇMFOÈKFOBVLB[BUFMF
NJLSPCJPMPHJDLÄ CJPMPHJDLÄ BDIFNJDLÄ,ByEØQBSBNFUSN¼
TUBOPWFOØMJNJU WÔÃJLUFSÄNVKFQPSPWO¼W¼OBLWBMJUBWZuFUÓP
WBOÄIPW[PSLVWPEZ

+FKJDI QÓÈUPNOPTU VLB[VKF OB NPyOPTU PWMJWOÇOÈ [ESPKF
QJUOÄ WPEZ GFL¼MOÈN [OFÃJuUÇOÈN  B UFEZ OB SJ[JLP WØTLZUV
QBUPHFOOÈDICBLUFSJÈBWJSÔWFWPEÇ1PWByVKÈTF[BJOEJL¼UPS
ÕÃJOOPTUJÕQSBWZWPEZBEF[JOGFLDF TFLVOE¼SOÈLPOUBNJOBDF
OFCP WZTPLÄIP PCTBIV yJWJO W VQSBWFOÄ WPEÇ 7ZIM¼uLB
WZyBEVKF0,5+LPMJGPSNOÈDICBLUFSJÈWFNMWPEZ

,PMJGPSNOÈ CBLUFSJF r CBLUFSJF PTÈEMVKÈDÈ TUÓFWOÈ USBLU
V UFQMPLSFWOØDI yJWPÃJDIÔ  CÇyOÇ yJKÈ J W QÔEÇ 4LVQJOB
LPMJGPSNOÈDI CBLUFSJÈ NÔyF PCTBIPWBU J QBUPHFOOÈ LNFOZ
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ZÁKAZNÍCI
Středem zájmu společnosti PVK je zákazník. Přístup k zákazníkovi se stal její prvořadou
hodnotou. Zvyšování kvality služeb je také podmíněno růstem efektivnosti a kvality
procesů, které se odehrávají uvnitř společnosti. Od roku 2003 jsou zákaznické služby
certifikovány dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 2014 se uskutečnil
každoroční reaudit a PVK znovu obhájily tento certifikát, který svědčí o tom, že se PVK
svým zákazníkům věnují s maximální péči na vysoké profesionální úrovni. V roce 2014
také pokračoval úspěšný projekt „Závazky zákaznických služeb“, v rámci něhož se společnost zavázala garantovat zákazníkům dobrou kvalitu poskytovaných služeb. PVK chtějí
být svým zákazníkům neustále k dispozici, co nejlépe je informovat a projevit jim svou
solidaritu. To se také odráží ve zvýšené spokojenosti zákazníků se službami, které PVK poskytují. Plných 98 % respondentů bylo spokojeno se službami PVK. Závazky se staly další
etapou v posílení důvěry, která tvoří základ vztahů mezi společností a zákazníky.
Od 1. května 2014, v rámci reorganizace a zefektivnění řízení některých procesů v rámci
celé skupiny Veolia Voda v ČR, převzala společnost Solutions and Services, a.s., (poskytovatel ICT služeb ve skupině Veolia) řízení některých činností. Vedle řízení kontaktního
centra, převzala společnost Solutions and Services, a.s., činnosti spojené s fakturací,
odesláním dokladů emailem, datovou schránkou a Českou poštou, s.p. i párování a dohledávání přijatých plateb (saldokonto). Dále vykonává celou agendu vymáhání pohledávek
- zpracovává první a druhé upomínky, zavírací dopisy a splátkové kalendáře.

Smluvní zákazníci

Chcete mít svou spotřebu
pitné vody pod kontrolou?
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Fakturace při neodhaleném úniku vody za vodoměrem
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PVK zajišťují služby 88 254 smluvním zákazníkům. Jedná se o zákazníky, pro které PVK dodávají pitnou vodu a čistí odpadní vody na základě
smluvního vztahu. Smluvními zákazníky jsou individuální odběratelé
(65 389), bytové domy a družstva (15 196) a firmy (ostatní – 7 669).
Někteří zákazníci mohou mít více smluv, proto PVK evidují ke konci roku
2014 celkem 112 286 odběratelských smluv. V souvislosti s novelou
zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 275/2013 Sb.), která platí
od 1. ledna 2014, musejí zákazníci uzavřít novou odběratelskou smlouvu. V roce 2014 bylo uzavřeno 13 979 nových smluv. Všechny smlouvy
musí být vyměněny a podepsány do 1. ledna 2024. V nových smlouvách
jsou již např. parametry dodávané pitné vody včetně tlaku v místě napojení vodovodní přípojky na vodovod, při odvádění odpadních vod jsou
uvedeny limity možného znečištění vypouštěných vod atd. Od 1. ledna
2014 musí také odběratel uvádět ve smlouvě vlastníka přípojky a počet
trvale připojených osob.

Fakturace při úniku vody za vodoměrem detekovaným
dálkovým odečtem

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
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Rozdělení smluvních zákazníků PVK
Ostatní
8,7 %
y
Bytové domy
a družstva
17,2 %

IIndividuální
74,1 %
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Zákaznické centrum a platby faktur
Zákaznické centrum v Dykově ulici navštívilo celkem 25 410
zákazníků, což bylo přibližně stejné jako v roce 2013. Zákazníci měli také možnost zaplatit za vodné a stočné přímo
v pokladně v zákaznickém centru. Tuto možnost využilo
10 189 lidí a celkem bylo vybráno 40,94 milionu korun.
V centru mohli návštěvníci vyřídit nejen vše kolem smluvních vztahů, ale také veškeré technické požadavky včetně
technické dokumentace.

a vystavit potvrzení o úhradě, kterou zákazník provede
v hotovosti. Široká síť terminálů (prodejny tabáku, čerpací stanice, večerky apod.) a prodloužená otevírací doba
umožňuje zákazníkům uhradit vyúčtování dle jejich potřeb.
Za tuto službu hradí zákazník jednotný poplatek 15 Kč bez
ohledu na výši úhrady. Platbu přes terminály Sazky využilo
v roce 2014 celkem 17 724 zákazníků, kteří touto cestou
uhradili 53,64 mil. korun za vodné a stočné.

V rámci projektu regionalizace zákaznických center středočeských společností skupiny Veolia Voda Česká republika
navštívilo v roce 2014 zákaznické centrum PVK 152 zákazníků z řad společností Středočeské vodárny, a.s., a 1.SčV, a.s.
Podobně tak měli možnost Pražané vyřídit své požadavky
v kontaktním centru Středočeských vodáren, a.s., a 1.SčV, a.s.
V rámci regionalizace pak bylo vybráno na pokladně zákaznického centra PVK celkem 66 579 Kč za vodné a stočné.

K bezhotovostnímu placení mohou zákazníci od roku 2013
využívat i platby pomocí QR kódu. Jde o speciální platební
QR kód pro bankovní aplikace na chytrých telefonech, který
PVK tiskne na svých zúčtovacích dokladech. Pomocí nainstalované aplikace příslušné banky se jednoduše načtou
informace obsažené v QR kódu, který se nachází na faktuře a platební příkaz v bankovní aplikaci se automaticky
vyplní správnými údaji. Platbu pak již stačí pouze potvrdit.
Zákazníci se tak vyhnou možným chybám, které vznikají při
přepisování údajů do platebního příkazu jejich banky. QR
kód mohou využít i zákazníci, kteří nemají chytrý telefon
s bankovní aplikací. Takovou možnost nabízí svým klientům
Česká spořitelna. Zákazníci, kteří mají svůj účet
u České spořitelny, mohou zaplatit pomoci QR kódu na
všech platbomatech České spořitelny. Pomocí QR kódu
zákazníci v roce 2014 za služby zaplatili přes 4 mil. Kč.

K placení faktur využili zákazníci i terminály společnosti
Sazka sázková kancelář, a.s. Na fakturách najdou zákazníci
čárový kód, jehož platební údaje dokáže terminál přečíst

Kontaktní centra
Na zákaznické lince PVK bylo v roce 2014 celkem obslouženo 79 753 hovorů. Z toho například 29 322 dotazů se týkalo dodávek pitné vody a 14 435 dotazů bylo ohledně fakturace. Průměrný servis level dosáhl téměř 85 %. Operátoři zákaznické linky
odpovídají také na e-mailovou korespondenci od zákazníků. Během roku 2014 zpracovali 30 244 zákaznických e-mailů. Vedle
vyřizování telefonických a e-mailových požadavků zákazníků se operátoři podílejí na propagaci poskytovaných služeb, provádějí registraci zákazníků ke službě SMS INFO, nabízejí zasílání faktur e-mailem, aktivaci on-line zákaznického účtu, mobilní
aplikace Moje voda a další služby.
2013

2014

Počet hovorů

79 974

79 753

Service level

84,3 %

84,6 %

Počet hovorů k dodávce pitné vody

30 353

29 322

Počet hovorů k fakturaci

14 688

14 435

Počet vyřízených emailů od zákazníků

24 153

30 244
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Ostatní zákaznické služby
PVK se snaží přinést zákazníkům i všem spotřebitelům
maximum informací týkajících se dodávky vody a odvádění vody odpadní. Využívají k tomu i moderní technologie.
Proto v roce 2013 spustila společnost dvě mobilní aplikace
Moje voda, které jsou určeny majitelům chytrých telefonů
s iOS nebo Android OS. Jednak aplikace Moje vodaPlus, díky
níž získají zákazníci nepřetržitý a zabezpečený přístup
ke svému elektronickému zákaznickému účtu. Druhá aplikace, nazvaná Moje voda, je určena široké spotřebitelské
veřejnosti a nabízí mj. zobrazení odstávek vody a aktuálních havárií přímo v mapách s uvedením předpokládaného
obnovení dodávek vody. Mobilní aplikace si již stáhlo 5 688
uživatelů.

lehlivé rozesílání dokumentů elektronickou cestou. Jedná
se o rozesílání elektronických faktur a dalších dokladů pro
smluvní zákazníky, ale i distribuci newsletterů. Faktury
emailem si nechalo v roce 2014 poslat 20 018 zákazníků
(17,8 %).
Mezi Pražany je oblíbená služba SMS INFO – zasílání informací o dodávkách vody, haváriích, odstávkách vody včetně
předpokládaného termínu ukončení odstávky atd.
Již 22 651 Pražanů se přihlásilo k této službě, kterou PVK
nabízejí od konce roku 2007. Zaregistrovaní zákazníci tak
zdarma dostávají důležité informace o vodě pomocí sms
zpráv na mobilní telefon. Od počátku zavedení služby bylo
již rozesláno 787 231 sms zpráv.

PVK využívají také emailingový systém, jehož dodavatel,
společnost ARTIN Solutions s.r.o., zajišťuje kvalitní a spo-

PVK obdrželo a vyřídilo v roce 2014 celkem 324 stížností, ale jen 28 %, tj. 92 bylo oprávněných.
U reklamací bylo řešeno 703 případů a z toho 32 %, tj. 228 bylo oprávněných reklamací.

Služby za vodoměrem
Projekt „Služby za vodoměrem a nejen to“, který PVK
nabízejí od roku 2011, pokračoval i v roce 2014.
V rámci tohoto projektu bylo požadováno 1 723 oprav
a uskutečněno 1 697 oprav. Další požadavky byly na
odstranění havárií na vnitřním vodovodu a kanalizaci
a celkem bylo zlikvidováno 175 případů havárií.

29

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 » Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Internetové stránky
Stále více informací zpřístupňuje společnost na internetových stránkách PVK (www.pvk.cz), což vedlo ke zvýšení jejich
návštěvnosti. Každý měsíc průměrně navštívilo stránky přes
50 000 lidí (např. v roce 2012 to bylo průměrně 25 000 návštěvníků). V posledním čtvrtletí roku bylo zobrazení stránek
webu PVK optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších
zařízení (mobily, notebooky, tablety atd.), aby mohli zákaznicí kdykoliv a kdekoliv nalézt potřebné informace. Mezi často
vyhledávané patří informace o haváriích a výlukách dodávky
vody. V režimu on-line zde Pražané naleznou všechny potřebné informace k přerušení dodávky vody. V sekci „havárie
vody“ zjistí informace o místě havárie, vlivu na zásobování,
přistavení náhradního zdroje vody i předpokládaného času
ukončení opravy. Vše je také na google mapách, kde jsou
zobrazeny i plánované výluky. Zde nově Pražané najdou
i přesná místa s náhradním zásobováním pitnou vodou.
Další novinkou roku 2014 bylo zveřejnění podrobnějších
informací ke kvalitě dodávané pitné vody. Vedle měsíčních
kompletních přehledů všech parametrů kvality vody, webové stránky PVK nabízejí přehled vybraných ukazatelů v zásobních pásmech. Lidé si mohou tak v mapě najít svoji ulici
a zjistit, jaká je v dané lokalitě tvrdost vody, obsah železa
ve vodě, dusičnanů, chloru a jaká má jejich voda pH.

Zákazníci také na internetových stránkách najdou „osobní
zákaznický účet“. Tento osobní účet jim umožnil nepřetržitý
přístup k informacím i kontrolu nad svými výdaji. Díky zabezpečenému osobnímu účtu měli zákazníci přehled
o své spotřebě vody, fakturách, odečtech vodoměru ve své
nemovitosti a také možnost nahlásit změnu smluvních údajů, výši placených záloh, samoodečet vodoměru atd. Přes internetové stránky si mohou
zákazníci zarezervovat také
schůzku ohledně smluvních
a technických záležitostí
v zákaznickém centru.

Propagace služeb PVK
Během roku vydaly PVK řadu informačních materiálů a brožur pro zákazníky – jednalo se
o brožury informující o všech nabízených službách, kvalitě vody atd. Dále byl připraven
komplet nabídek služeb pro podniky a bytová družstva. Koncem roku byl vydán zákaznický magazín Voda pro Vás, který byl v nákladu 450 tisíc kusů distribuován spolu se všemi
hlavními deníky. K propagaci služeb PVK sloužily také PR a inzertní kampaně v rozhlasu,
tištěných médiích a zpravodajských serverech.
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Průzkum spokojenosti ukázal vysokou
spokojenost se službami
Společnost PVK každoročně provádí řadu průzkumů, které slouží k dalšímu zlepšování nabízených služeb.
Zářijový telefonický průzkum spokojenosti, který pro PVK provedla opět nezávislá výzkumná agentura IBRS International Business and Research Services s.r.o., ukázal vysokou spokojenost s úrovní služeb. Celých 98 %
respondentů je spokojeno se službami PVK.
Ve srovnání s rokem 2013 se jedná o nárůst o jeden procentní bod a oproti roku 2010 dokonce o téměř šest
procentní bodů. O jeden procentní bod rovněž vzrostla spokojenost s kvalitou pitné vody. Bylo s ní spokojeno
96 % dotazovaných. Stejné úrovně dosáhla i spokojenost s plynulostí dodávek pitné vody. Vodu z kohoutku pravidelně pije 83 % dotázaných. Zákazníci velmi kladně hodnotí také zaměstnance PVK. S jejich profesionalitou je
spokojeno 97 % účastníků průzkumu. Téměř ke 100 % se vyšplhala spokojenost s odečítači vodoměrů.
S dostatkem informací je spokojeno 83 %, a s jejich kvalitou 84 % zákazníků. Pro firmy je hlavním zdrojem
informací internet, bytová družstva preferují internet, zákaznickou linku a službu SMS Info. U domácností
pak hraje hlavní roli zákaznická linka a internet, a to zejména u mladších zákazníků s vyšším vzděláním, starší
generace dává přednost brožurám a letákům.
Jak jste celkově spokojen se službami Vašeho
dodavatele pitné vody?

Zcela
Spíše
nespokojen 1,6 % nespokojen 0,6 %

Spíše spokojen
57,6 %

Velice spokojen
40,3 %

Jak jste spokojen s kvalitou pitné vody?
Používáte vodu z kohoutku k pití?
Zcela
Spíše
nespokojen 0,1 %
1%
nespokojen 4,1

Ne 17 %

Ano 83 %
Spíše spokojen
51,6 %

Velice spokojen
44,1 %
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ODPOVĚDNOST
Pražské vodovody a kanalizace zodpovědně přistupují ke svým zákazníkům, ale i zaměstnancům. V přístupu společnosti k zaměstnancům
je uplatňován etický a manažerský kodex. Etika, dodržování norem ISO,
bezpečnost práce, společenská odpovědnost a rozvoj životního prostředí
jsou základem firemní filosofie.

Zaměstnanci
PVK patří mezi stabilní zaměstnavatele, kteří pro své zaměstnance
vytvářejí nadstandardní pracovní podmínky. Sociální dialog a spolupráce
s odborovou organizací je základní podmínkou pro otevřenou komunikaci s celým pracovním kolektivem. Uzavírání kolektivní smlouvy je tak
každoročním završením vzájemné spolupráce a respektu mezi vedením
společnosti a odborovou organizací.

Situace v oblasti lidských zdrojů
V PVK k 31. 12. 2014 pracovalo 955 zaměstnanců (průměrný počet zaměstnanců 956). Během roku odešlo celkem 83 zaměstnanců a nově jich nastoupilo 59.
V souvislosti se zvyšováním efektivity se snížil srovnatelný počet zaměstnanců s rokem 2013
o 24, tj. o 2,4 %. Fluktuace tedy činila 8,7 %. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 73 % mužů
a 27 % žen. Ve společnosti pracovalo 14 zaměstnanců se zdravotním postižením a 87 zaměstnanců v důchodovém věku.
Průměrný věk zaměstnanců v roce 2014 poklesl na 46 let. Nicméně stárnutí zaměstnanců
bude pro příští období důležitým aspektem, se kterým se bude společnost vyrovnávat, zejména s ohledem na předávání provozního know-how. Přes velmi napjaté hospodářské výsledky
byly naplněny závazky z kolektivní smlouvy sjednané ve mzdové oblasti. Průměrná mzda
vzrostla za rok 2014 o více než 400 Kč měsíčně. Stejně pozitivní vývoj byl v rozsahu přesčasové práce, kdy celkových 20 600 přesčasových hodin je o 8 000 hodin méně než v roce 2013.
V průměru na jednoho zaměstnance to činí 21 hodin přesčasů za rok.
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Magazín zaměstnanců společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - č. 3 - Červen 2014

Přejeme vám
krásné léto!
Fotoreportáž
ze sportovních her
Minigranty 2014
předány

Zaměstnanecké výhody
Na sociální výdaje daňově uznatelné i neuznatelné bylo v roce
2014 vynaloženo 29,5 mil. Kč, tj. 4,7 % z celkových osobních nákladů. Z toho bylo věnováno na činnost odborové organizace 1,5 mil.,
na sportovní a kulturní využití 1,4 mil. Kč, a 0,6 mil. Kč na životní
a pracovní jubilea. Společnost poskytla zdroje na sociální výpomoci ve výši 0,15 mil. Kč a na půjčky zaměstnancům 1,5 mil. Kč.
Významnou součástí zaměstnaneckých výhod je penzijní
připojištění a životní pojištění zaměstnanců, kterého využívá 88 % zaměstnanců, a na které při průměrném měsíčním
příspěvku zaměstnavatele 1 100 Kč bylo vyplaceno téměř
11,5 mil. Kč.

Magazín zaměstnanců společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - č. 4 - Září 2014

Interní komunikace
Vzájemná informovanost a propojenost mezi vedením společnosti a zaměstnanci, pochopení a spolupráce na společných cílech buduje důvěru a ovlivňuje chování zaměstnanců
a zlepšuje vztahy se zaměstnanci. Dobrý výkon podávají zaměstnanci, kteří rozumějí, co se
ve firmě děje, znají své místo a jsou celkově spokojeni se svojí firmou.
Koncem roku 2014 se v PVK uskutečnil interní průzkum spokojenosti zaměstnanců,
ve kterém vedení společnosti získalo názory zaměstnanců. Výsledky naznačují vysokou
spokojenost zaměstnanců se svým zaměstnavatelem. Spokojenost se projevuje i v tom, že
PVK jako zaměstnavatele by převážná většina doporučila svým známým nebo příbuzným.
Podobně jako předešlé roky získávali zaměstnanci informace různými komunikačními
kanály jako jsou intranet, interní časopis, pravidelné porady na všech úrovních, školení,
různá společenská setkání, sportovní hry, akce pro děti a další.

Nejvíce interních informací je uvedeno na intranetu, který zveřejňuje novinky v reálném
čase. V druhé polovině roku 2014 byl zahájen projekt Zavedení centrálního reportingu
PVK, jehož cílem je optimalizovat nastavení procesu reportingu jak v oblasti externího reportingu, tak i v rámci interního reportingu pro účely řízení společnosti na jednotlivých úrovních. Cílem je vytvořit koncentrovaný
reporting dostupný na jednom místě (intranetu PVK), s transparentní strukturou a s jasně danými odpovědnostmi za jednotlivá data a reporty, kde každý zaměstnanec nalezne potřebné informace pro svoji práci. Do
konce roku 2014 se podařilo provést úvodní analýzu ve všech oblastech reportingu, shromáždit vzory reportů
a dat a umístit je na projektový web.
Zaměstnanci pravidelně získávají informace prostřednictvím interního časopisu Pévékáčko, který je vydáván
v tištěné formě, aby se dostal také k těm, kteří nemají přístup na intranet. O aktuálním dění ve skupině Veolia
informoval magazín Voda je život. Další důležité informace ze skupiny Veolia přinesl elektronický magazín
Naše Veolia.
Během roku se uskutečnily také čtyři exkurze pro zaměstnance, kterých se zúčastnilo 180 zaměstnanců. Prohlédli si ÚČOV, vodárnu Káraný, vodárnu a Muzeum pražského vodárenství v Podolí a tzv. Cizinecký vstup, což
je kanalizace pod Staroměstským náměstím, o který mělo zájem nejvíce zaměstnanců.
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Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří k důležitým úkolům v oblasti lidských zdrojů.
Systematický přístup ke vzdělávání přináší řadu výhod, zvyšuje motivaci a stabilitu
zaměstnanců.
Vzdělávání zaměstnanců zajišťuje zejména vlastní institut – Institut environmentálních služeb, a.s., (IES) se svou širokou nabídkou kurzů a tréninkových programů,
z nichž je řada akreditována MŠMT: všeobecně zaměřené kurzy, semináře a praktické
tréninky včetně mnoha speciálních periodických školení, vysokoškolské a středoškolské studijní programy a učební obory.
Celkové náklady na vzdělávání dosáhly v PVK výše 4,3 mil. Kč. Největší podíl, a to
86 % z těchto výdajů, byl vynaložen na zvyšování odborné kvalifikace, 7 % bylo věnováno na povinná školení a školení speciálních profesí a 7 % na zlepšování jazykových
znalostí zaměstnanců.

Bezpečnost práce
Jako odpovědný zaměstnavatel společnost dbá na zdraví
a bezpečnost svých zaměstnanců. Nad rámec povinných
školení absolvují všichni zaměstnanci jednou za dva roky
praktický kurz první pomoci. Téma bezpečnosti práce hraje
důležitou roli v interní komunikaci. PVK se dlouhodobě zaměřují na snižování počtu pracovních úrazů a v této oblasti
dosahují dobrých výsledků.

Společnost je od ledna 2007 držitelem certifikátu bezpečnosti dle ČSN OHSAS 18001. V roce 2009 byla společnost
PVK úspěšně recertifikována v souladu s ČSN OHSAS
18001:2008 na další období. V listopadu 2014 v rámci
kontrolního auditu společnost úspěšně obhájila certifikáty
integrovaného systému řízení.
Kritéria prevence pracovních úrazů a zdravotního stavu
zaměstnanců jsou pravidelně vyhodnocována. Díky tomu
se daří udržet dobrou úroveň pracovní úrazovosti. V roce
2014 se stalo 6 méně závažných pracovních úrazů s 257
dny pracovní neschopnosti, tj. o 1 pracovní úraz méně než
v předchozím roce. Míra četnosti pracovních úrazů klesla
na 3,75 %.

Bezpečnost práce je vedle vzdělávání zaměstnanců druhým strategickým bodem v péči o zaměstnance. Základní
pravidla BOZP obsažená v zákoníku práce a normách ISO
zprostředkovává zaměstnancům interní Kodex bezpečnosti
práce.

955

2011

979

2010

1 045

1 040
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1 037

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech

2012

2013

2014

Pracovně lékařské služby
PVK zabezpečují zdravotní prohlídky zaměstnanců nad rámec
povinných prohlídek. Pro zaměstnance byly ve spolupráci se
smluvním partnerem, společností SALUBRA s.r.o., zajištěny
vstupní i preventivní prohlídky, včetně kolektivní smlouvou dohodnutých očkování a dalších vyšetření vyplývajících z platných
právních předpisů. Pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky
je v areálu Hostivař otevřena ordinace praktického lékaře.
V hodnoceném roce nemocnost dále poklesla na 2,2 %.

82

241

263

369

Věková struktura zaměstnanců

do 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 a více

Struktura zaměstnanců

242

151

327

235

podle délky zaměstnání

do 5 let

6 - 10 let

11 - 20 let

21 a více

Struktura zaměstnanosti podle dosaženého vzdělání
Základní 7 %
VŠ 17 %

Vyučen 37 %
ÚS 39 %
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Společenská odpovědnost
a ochrana životního
prostředí
PVK prostřednictvím výchovně vzdělávacích projektů vedou veřejnost, své zákazníky, ale zejména děti k ochraně
životního prostředí a ekologickému chování. Propagují
pití kohoutkové vody, podporují nadané děti a malé
sportovce. Ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia PVK
realizují řadu projektů, přispívají i na zajímavé projekty
jiných subjektů a podporují dobrovolnictví.

Výchova a vzdělávání
Školy a neziskové organizace, které pracují s dětmi, získávají zdarma
didaktické pomůcky, kufřík Tajemství vody – přenosnou laboratoř, která
přibližuje dětem hravou formou vodu a její vlastnosti nebo pracovní listy,
které pomáhají při environmentálním vzděláváním. Školy také pravidelně navštěvují Muzeum pražského vodárenství, kde získávají informace
o historii zásobování pitnou vodou.
Od roku 1999 organizují PVK Klub vodních strážců, který sdružuje děti
ve věku od 6 do 16 let se zájmem o vodu a přírodu, klub má vlastní
webové stránky (www.vodnistrazci.cz) plné testů, kvízů a her, vydává
časopis a pořádá pro své členy klubová setkání. V roce 2014 to bylo chytání ryb s Jakubem Vágnerem u rybníka Zahrádka nebo setkání ve Staré
čistírně, kde se děti seznámily s historií čištění odpadních vod.

Osvětové aktivity
PVK seznamují širokou veřejnost s ochranou vodních zdrojů, ochranou přírody, kvalitou vody a jejím šetřením, ale zaměřují se i na vodu
odpadní. V roce 2014 realizovaly řadu akcí a projektů, např. Dny otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství, kampaň na téma Co
patří a nepatří do kanalizace, akce s vodním barem, při nichž dostávají
návštěvníci zdarma vodu z vodovodu, ale navíc řadu informací o vodě,
jako Mikroklima na Proseku, Francouzský týden na Ladronce, Prohibifest a řada dalších.
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Muzeum pražského vodárenství
PVK provozují Muzeum pražského vodárenství, které je místem poznání historie
zásobování pitnou vodou, ale částečně seznamuje i se současnou dodávkou
vody. V roce 2014 navštívilo muzeum 11 510 návštěvníků. Zájem o muzeum
v posledních letech stále roste. Několikrát do roka se tam konají dny otevřených
dveří. V roce 2014 to bylo při příležitosti Světového dne vody v březnu, v červnu
při Primátorkách, v září bylo otevření muzea spojeno s jarmarkem v Podolí a při
Dnu mobility, který pořádala MČ Praha 4. V listopadu byla v rámci akce Pražské
věže zpřístupněna vodárenská věž. Mimo dny otevřených dveří navštěvuje muzeum školní mládež, ale také odborníci či návštěvníci z ciziny (Francie, Slovensko, Polsko, Japonsko, Německo, Velká Británie). V muzeu se konají během roku
různé společenské a osvětové akce.
Muzeum je zapojeno do projektu zážitková turistika, kdy si návštěvníci vedle
muzea prohlédnou i čerpací stanice, čiřiče a vodárenskou věž Podolské vodárny.
V rámci zážitkové turistiky navštívilo v roce 2014 vodárnu 759 platících zájemců.
Muzejní sbírka se každoročně rozšiřuje o nové exponáty, naposledy muzeum
získalo nová čerpadla, která poskytnou návštěvníkům obraz o vývoji a typech
čerpací techniky používané v Pražských vodárnách ve 20. století. Během roku
se osvědčil i interaktivní program pro děti na dvou dotykových obrazovkách,
instalovaný v předešlém roce, který umožňuje dětem vyzkoušet si své znalosti
o vodě.

Čerstvá kohoutková?
Stačí říct!
Projekt Čerstvá kohoutková? Stačí říct! podporuje pití
vody z kohoutku v restauracích. Jde o ekologický projekt,
který byl zahájen v roce 2009, a do konce roku 2014 se
do něj zapojilo jen v Praze na 550 restaurací. Projekt
apeluje na snižování odpadu z plastových lahví. Seznam
restaurací je zveřejněn na www.kohoutkova.cz. Restaurace dostávají zdarma na servírování vody karafy od českých
designérů Jiřího Pelcla a Daniela Piršče a také informace
o dodávané kvalitě pitné vody.
Uživatelé chytrých telefonů mohou využívat aplikaci, která je zavede do nejbližší restaurace s kohoutkovou
v nabídce. Kohoutkova.cz má také vlastní facebookovou
stránku s 5 500 fanoušky.
V roce 2010 získal projekt ocenění od International Water
Association (IWA) v Montrealu a v roce 2011 se umístil
na 2. místě v soutěži TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA v kategorii
Odpovědný produkt a marketing.
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Ochrana životního prostředí
Hlavní činnost PVK v oblasti vodohospodářství je úzce spjata se životním
prostředím, a proto patří environmentální strategie k pilířům společenské
odpovědnosti. Cílem strategie udržitelného rozvoje je splnit povinnosti dané
legislativou, ale PVK se navíc dobrovolně zavazují k snižování dopadu své
činnosti na životní prostředí.
Z cílů integrovaného systému řízení vyplývá neustálé zlepšování provozních
činností zaměřených na snižování dopadů na životní prostředí, např. snižování ztrát vody, zvyšování energetické efektivity, snižování spotřeby materiálu,
chemikálií a pohonných hmot apod.
Na ochraně přírody se při každodenní práci podílejí i naši zaměstnanci.
Dodržují tzv. Ekologický kodex, který stanovuje zásady interního ekologicky
odpovědného chování. Kodex nastavuje pravidla pro třídění odpadu, tisk
dokumentů, elektronickou komunikaci, ekologické reklamní předměty apod.
Úsporu materiálu přinesla v roce 2014 implementace systému zasílání elektronických výplatních pásek, který nahradil dosud používaný systém papírových výplatních pásek.
Celá skupina Veolia pracuje na zvýšení přírodní rozmanitosti v provozovaných vodohospodářských areálech a spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody. Pokračovala podpora biodiverzity v čerpací stanici pitné vody
Kozinec, kde byly už v předchozím roce instalovány umělé dutiny pro ptáky
a hmyz. PVK započaly přípravné práce na další podporu biodiverzity, které
odstartují začátkem roku 2015.
Životnímu prostředí pomáhá kvalitní čištění odpadních vod. Kvalita vyčištěných odpadních vod vypouštěných do Vltavy byla po celý rok v souladu
s limity stanovenými vodohospodářským rozhodnutím. Všechny ukazatele kvality vyčištěných vod byly plněny a Ústřední čistírna odpadních
vod (ÚČOV) neplatila žádné poplatky za překročení limitů odpadních vod.
Výsledky čistícího procesu byly v roce 2014 v mnoha ohledech rekordní. PVK
vypustily do Vltavy nejmenší množství objemu zbytkového znečištění v celé
historii existence ÚČOV v parametrech BSK, CHSK a NL.
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Ve vyhnívacích nádržích na ÚČOV se vyvinulo celkem 18 449 tis. Nm3 bioplynu, který společnost použila k výrobě elektřiny a tepla a jeho přebytky byly
spáleny v hořácích zbytkového plynu.
Ve výrobě a spotřebě provozního tepla je Ústřední čistírna odpadních vod
v Praze dlouhodobě stoprocentně soběstačná. Vlastní výroba elektrické energie z bioplynu dosáhla v roce 2014 výše 33 907 MWh a všechna tato elektřina byla ihned spotřebována v provozu. ÚČOV tak dosáhla ve spotřebě elektřiny soběstačnosti 77,7 %, což je nejlepší dosažený výsledek v její historii.

Sluneční energie
Pro šetření elektrické energie je v čerpací stanici Cholupice od roku 2013 nainstalována fotovoltaická elektrárna.
Je tvořena 83 fotovoltaickými panely o celkové účinné
ploše 134,8 m2. Za rok 2014 vyrobila 21 417 MWh, které
pokryly vlastní spotřebu ze 45 %. 55 % vyrobené energie
bylo dodáno do distribuční sítě. Fotovoltaický systém pracuje velmi dobře a investice je z dlouhodobého hlediska
rentabilní.
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Odpadové hospodářství
PVK v roce 2014 vyprodukovaly celkem 140 430 tun odpadu, tj. o 4,1 % méně než v loňském roce. Z tohoto celkového
množství bylo 21 tun nebezpečného odpadu, což představuje 0,01 %, podobně jako v předchozím roce.
PVK se po vyjednávání s Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími
orgány státní správy podařilo obnovit souhlas pro výkup
odpadů na další čtyřleté období pro ÚČOV Praha a pobočné
čistírny odpadních vod Čertousy a Kbely. Největší množství
odpadů zpracovala v roce 2014 ÚČOV, a to 11,5 tis. tun.
Vedle výkupu odpadů PVK provádějí také mobilní sběr
odpadů z tukových lapolů pro školy a školky, nemocnice
a další subjekty. PVK začaly s těžbou kalu z kalové laguny
Káraný, kal se odváží na ÚČOV.
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Pro příjem tekutých odpadů na ÚČOV vytvořila společnost
rezervační systém. Díky němu získává přehled o množství
a druzích vypouštěných odpadů ještě před jejich vlastním
vypuštěním. Tato aplikace zároveň hlídá platnost dokladů
nutných k vypouštění odpadů, koriguje denní množství odpadů přijímaných na ÚČOV a vybraným pracovníkům PVK
pomáhá při zadání odběru vzorku dováženého odpadu.
V roce 2014 pokračovala a dále se rozvíjela úspěšná spolupráce v rámci skupiny Veolia se společností Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. v oblasti odběrů vzorků odpadů
produkovaných PVK a kompletní zajištění jejich analýz dle
našich požadavků.

Uhlíková stopa
Uhlíková stopa (carbon foot print) je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a klimatické podmínky.
Společnost PVK řadí environmentální aspekty své činnosti, která je s životním prostředím úzce spjata, mezi priority.
Skupina Veolia, kam patří i PVK, zavedla sledování a vyhodnocování uhlíkové stopy ve svých společnostech již v roce
2010, řadí se tak mezi menšinu odpovědných společností na území České republiky. Společnosti skupiny Veolia Voda
se snaží snižovat environmentální dopady své činnosti ve všech oblastech. Vodárenské a čistírenské procesy pak
patří mezi ta odvětví, kde energetická náročnost a spotřeba chemických látek tvoří hlavní dopad procesů na životní
prostředí.
Společnost PVK dlouhodobě cílí na snižování energetické náročnosti provozu, efektivní využití elektrické energie,
jakož i optimalizaci produkce bioplynu a výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, které naopak mohou uhlíkovou
stopu společností snížit.
Z hlediska spotřeby chemických látek je pravidelně vyhodnocována spotřeba chemikálií a jejich účinnost. V rámci
projektu kontroly kvality chemických látek je sledován obsah účinných látek i příměsí nejčastěji dodávaných produktů.
Ve společnosti PVK se v roce 2014 uhlíková stopa celkově snížila oproti roku 2013 z 37,99 na 27,44 tisíc tun CO2.
Toto snížení se do značné míry dá přičítat výše nastíněným projektům, ale také je významně ovlivněno tím, že v roce
2013 došlo ke změně provozovatele největší úpravny vod ÚV Želivka.

Vývoj uhlíkové stopy v PVK
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Emise vyprodukované pouze v souvislosti s výrobou a distribucí pitné vody klesly
z 26,74 na 17,31 tisíc tun CO2.
Emise, které souvisí se sběrem a čištěním odpadních vod, se však podařilo také významně snížit a zde se již změna v provozovaném majetku nikterak neprojevuje
a snížení je dáno především opatřeními na energetickém poli. Uhlíková stopa v procesu čištění odpadních vod klesla z 10,57 na 9,5 tisíc tun CO2. Jen vlastní výroba elektrické energie na největší provozované a zároveň největší české ČOV vzrostla
o více než 5 %.
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Spolupráce s Nadačním fondem Veolia
PVK podporují NF Veolia, který založila mateřská společnost Veolia. Od svého vzniku v roce 2004 spolupracují PVK s nadací na řadě projektů v oblasti podpory
sociálních projektů, životního prostředí a dobrovolnictví.
V roce 2014 se uskutečnil již sedmý ročník projektu
Minigranty, který pomáhá zaměstnancům a podporuje
jejich aktivity v sociální oblasti, ochraně životního prostředí, sportovní a kulturní a jiné volnočasové aktivity.
Celkem 21 projektů zaměstnanců PVK získalo
700 tisíc korun. Podobně jako v předchozích letech,
nejčastěji se MiNiGRANTY týkaly pomoci handicapovaným a sociálně slabým, např. podpora handicapovaných lyžařů, vozíky pro tělesně postižené, podpora
integrace žáka s Aspergerovým syndromem či podpora
náhradní rodinné péče.
Cílem tohoto programu je motivovat zaměstnance
a oceňovat především ty, kteří se dobrovolnické pomoci věnují desítky až stovky hodin ročně ve svém volném
čase.

Zaměstnanci PVK se pravidelně účastní dnů firemního
dobrovolnictví. V pracovní době pomáhají potřebným
a přispívají tak ke zlepšení kvality jejich života. V roce
2014 se pomoc týkala těchto projektů: výroba nábytku
pro děti pro Cestu domů, úprava hřišť na pétangue
pro Dětský domov v Dolních Počernicích, výlet pro
handicapované do úpravny vody Káraný a darování
dvou počítačů, instalace a školení pro seniory v domově pro seniory v Malešicích.
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Již osm let se Nadační fond Veolia významně angažuje ve prospěch sbírkového projektu Pomozte dětem,
který v sobě zahrnuje mnoho forem dobrovolnické
práce a podpory ve všech regionech ČR. Podporuje
také Centrum Paraple, obecně prospěšnou společnost
pomáhající lidem ochrnutým po poškození míchy
následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života
a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít
cestu dál. Finančně pomáhá také činnosti Domu
na půli cesty „Maják“ v Praze 4, kde nacházejí bydlení
mladí lidé, kteří opustili dětské domovy. Projekt jim
pomůže integrovat se do společnosti a překonat období přechodu do běžného života.

Významným projektem na podporu životního prostředí je Návrat přírody do škol, který je organizován ve
spolupráci se světoznámým rybářem Jakubem Vágnerem. Jeho podstatou jsou přednášky o ochraně přírody
v základních školách. Nadační fond podporuje také
projekt Cesta pstruha na zachování pstruha obecného
a lipana podhorního v našich řekách. Koncem dubna
a na podzim 2014 byly vypuštěny do řeky Labe ve
Špindlerově Mlýně dvě tuny pstruhů potočních. V rámci projektu do řek zamířilo již více než 10 tun ryb.

PVK se dlouhodobě podílejí na charitativním projektu
Voda pro Afriku, který realizují s Nadačním fondem
Veolia ve spolupráci s humanitární organizací Člověk
v tísni, o.p.s. Jeho cílem je zlepšit dostupnost kvalitní
pitné vody obyvatelům jižní Etiopie. Prostřednictvím
prodeje unikátních designových karaf z českého křišťálu se získávají peníze na budování a opravy vodních
vrtů, které slouží jako zdroj pitné vody pro obyvatele
jižní části africké Etiopie. V roce 2014 činil výtěžek
z prodeje karaf 600 tisíc Kč, které putovaly na sbírku
Skutečná pomoc organizovanou o.p.s. Člověk v tísni.
Na sbírkové konto bylo již za dobu trvání projektu
posláno přes 2,5 milionu korun.
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Institut environmentálních služeb, a.s.
Akcionářská struktura IES:
Campus Veolia Environnement 40 %
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 30 %
Veolia Energie ČR (Dalkia ČR), a.s., 30 %

Klíčové údaje za rok 2014
Obrat: 26 237 000 Kč
Počet zaměstnanců: 13, většina na částečný pracovní úvazek
Počet realizovaných vzdělávacích akcí: 1 556
Počet tréninkových soustředění: 7 514
Počet tréninkových hodin: 80 160
Počet účastníků vzdělávacích akcí: 11 343

V roce 2014 se IES, přes výrazný pokles tržeb od některých
zákazníků, opět podařilo udržet kladný hospodářský výsledek a zajistit tak udržitelný rozvoj této vzdělávací organizace. Výrazným způsobem k tomu přispěla důsledná kontrola
nákladů, řada radikálních organizačních i personálních
opatření a zvyšování efektivity vnitřních procesů využíváním originálního informačního systému EduBase. Opět se
osvědčilo poskytování komplexních služeb formou outsourcingu, zahrnujících i personální agendu vzdělávání.
Na pozitivních výsledcích IES se také, mimo jiné, výrazně
podílel další intenzívní rozvoj klíčového projektu IES –
e-learningového vzdělávacího portálu eCampus, v roce
2014 opět obohaceného o řadu nových e-learningových
kurzů. V roce 2014 např. absolvovalo e-learningový kurz
Etický kodex celkem 6 771 zaměstnanců skupiny Veolia,
z toho 641 z PVK. E-learningový kurz Kodex manažerského
chování úspěšně absolvovalo 1 108 manažerů skupiny Veolia, z toho 223 z PVK. K velmi využívaným kurzům eCampusu bylo i školení a přezkušování řidičů referentů. eCampus
sehrál rovněž významnou roli v průzkumu spokojenosti
zaměstnanců Veolia, kterého se zúčastnily v průměru
tři čtvrtiny všech zaměstnanců. Velká část z nich využila
možnosti vyplnit dotazník v elektronické podobě právě
prostřednictvím eCampusu.
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V roce 2014 absolvovaly rozvojový studijní program Manažerská akademie Veolia (VEMAC) další 4 studijní skupiny.
Praktickým tréninkem první pomoci prošly další tisíce zaměstnanců Veolia. Jeden z nich nacvičeným Heimlichovým
manévrem zachránil lidský život a přispěl tak ke zvýšení
skóre zachráněných osob účastníky tohoto projektu na 6.
Třísemestrální studijní program Provozovatel vodovodů
a kanalizací, zakončený jednotlivou maturitní zkouškou
z předmětu Vodohospodářské stavby se podařilo obohatit
o novou učební i soutěžní pomůcku – Aqualibrium. IES
pořídil od University of Cape Town v Jihoafrické republice několik sad této, v odborném mezinárodním měřítku
populární, stavebnice funkčního modelu vodovodní sítě.
Model je sestavován vždy podle určeného zadání z mnoha
tisíc možností.
Také v roce 2014 zorganizovalo Pražské vzdělávací centrum IES řadu akcí pro zahraniční zákazníky skupiny Veolia
i odborných konferencí. Rovněž se podařilo nastartovat
řadu nových projektů jako je např. Veolia Trainee Program
ve spolupráci s Vyšší odbornou školou stavební ve Vysokém
Mýtě. Pilotně byly ověřeny klíčové vzdělávací projekty
pro rok 2015 jako je SWIM Academy a Google Apps.

Zpráva dozorčí
rady za rok 2014
Dozorčí rada pravidelně na svých zasedáních projednávala v průběhu roku 2014
obvyklé body týkající se hospodaření společnosti a seznamovala se se závěry jednání představenstva společnosti. V návaznosti na platnost zákona č. 90/2012 Sb.
o obchodních společnostech rovněž sledovala úpravu Stanov společnosti Pražské
vodovody a kanalizace, a.s., včetně části II/C týkající se Dozorčí rady a části III –
Hospodaření společnosti. Sledovala rovněž vývoj spolupráce s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. a přípravu ceny vodného a stočného na rok 2015.

Součástí činností DR bylo projednání Zprávy KPMG o auditu za rok 2013 s pozitivním výrokem auditora a sledování plnění kolektivní smlouvy v roce 2014 a příprava smlouvy pro rok 2015.

Dozorčí rada projednala na svém zasedání plán činnosti interního auditu společnosti na rok 2014 a projednala zprávu tohoto oddělení za rok 2013 včetně návrhů
odstranění zjištěných nedostatků uvedených v kontrolních zprávách.

Na svých jednáních byla dozorčí rada informována o postupu prací souvisejících
s rekonstrukcí ÚČOV.

V průběhu roku 2014 nemusela dozorčí rada řešit žádné závažné aktuální problémy

V Praze dne 5. 3. 2015

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
předsedkyně dozorčí rady
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Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
PĜíloha úþetní závČrky k 31. 12. 2014
Útvar stokové sítČ
Útvar koordinace investic na ÚýOV
Úsek technického Ĝeditele
Operativní útvar Tě
Útvar kontroly kvality vody
Útvar technické podpory a metrologie
Útvar podpory výroby
Úsek finanþního a obchodního Ĝeditele
Operativní útvar FOě
Útvar plánování, cen a kontrolingu
Útvar nákupu a logistiky
Útvar financí
Zákaznický útvar
Úsek personálního Ĝeditele
Operativní útvar Pě
Personální útvar
Úsek Ĝeditele pro strategii
Operativní útvar ěS
Útvar rozvoje
Útvar správy
Útvar developmentu, reportingu a auditu
Útvar public relations
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Sídlo společnosti:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pařížská 11
110 00 Praha 1
Váš dodavatel vodohospodářských služeb
Zákaznická linka PVK
840 111 112
www.pvk.cz
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