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• Hlavní úkoly roku 2019 byly v ekonomické, provozní 
i personální oblasti splněny.

• Stabilní dodávky kvalitní pitné vody v požadovaném 
množství a bezproblémové odvádění a čištění vody od-
padní všem odběratelům.

• 95 % pitné vody vyráběno z centrálních zdrojů (Slezská 
Harta - Kružberk, Šance a Morávka v Beskydech) ve sprá-
vě Povodí Odry ve třech hlavních úpravnách vody Ostrav-
ského oblastního vodovodu. Díky tomu region na roz-
díl od jiných částí ČR nemusel řešit výraznější problémy 
v souvislosti se suchem.

• Investice do infrastruktury 665 milionů korun. Meziročně 
jde o zvýšení o více než 135 milionů korun, původní plán 
překročen o osm milionů korun. Dalších 187,5 milionu 
korun směřovalo do oprav.
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• Pokračování významných investičních akcích, které pro-
bíhají v několika stavebních sezónách (ÚV Nová Ves 
- modernizace strojně-technologického zařízení a au-
tomatizovaného systému řízení za 125 milionů korun; 
přivaděč Chlebovice – Staříč – Bělá za 140 milionů ko-
run, odkanalizování a vybudování čistírny odpadních vod 
v Dobroslavicích za 90 milionů korun a řada dalších).

• Osvědčila se spolupráce na přípravě investičních akcí 
a plánovaných opravách s municipalitami. V daném smě-
ru se bude pokračovat i nadále.

• Objem výroby pitné vody se stabilizoval nad 60 miliony 
metrů krychlových ročně.
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• O 405 tisíc metrů krychlových, tedy o 6 %, se podařilo sní-
žit objem nefakturované vody. Kombinace oprav, investic 
a systematického sledování a vyhodnocování stavu vodo-
vodní sítě až po rychlé odstranění zjištěných úniků přináší 
pozitivní efekty.

• Ztráty v síti – dlouhodobý pokles (2019: SmVaK Ostrava 
– 13 %, ČR – 17 %).

• Vyhodnocení pilotních projektů dálkových odečtů vodo-
měrů (smart metering) bude pokračovat i v roce 2020.

• Úspěchy v soutěžích na provozování infrastruktury v dal-
ších lokalitách v kraji (Řepiště, Vratimov, okrajové části 
Opavy, Průmyslová zóna Mošnov).

• Výnosy meziročně mírně vzrostly o 95,7 milionu korun 
na 2,606 miliardy korun. Zisk před zdaněním dosáhl  
474 milionů korun.

• V základních školách probíhal vzdělávací program o vodě 
a jejím významu Strom života, který byl kromě ocenění 
v soutěži Eduina jako jeden z dvanácti nejinovativnějších 
vzdělávacích programů v ČR ohodnocen také v soutěži 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

• Od začátku roku 2019 je ve školách druhá vzdělávací 
hru pro nejvyšší ročníky základních škol a víceletá gym-
názia se zaměřením na odpadní vodu – Planeta Oxidan. 
Programu se zúčastnilo od jara roku 2016 více než 4000 
dětí.

• Podporujeme region prostřednictvím podpory nezisko-
vého sektoru v programu Plaveme v tom spolu!

• V roce 2019 proběhl průzkum zákaznické spokojenosti 
s velmi pozitivními výsledky ze strany domácností, pod-
nikatelského sektoru i municipalit.

Rozšiřování a zkvalitňování služeb  
pro zákazníky 

• Online nástroj pro poptávku zhruba 50 služeb v 9 ob-
lastech.

• Automatické vydávání stanovisek o existenci sítí (40 % 
všech přijatých žádostí o vyjádření).

    

Počty vyřízených žádostí a meziroční nárůst/pokles

Rok
Vyřízeno Meziroční nárůst / pokles

Počet  %

2017 31 875 + 24,1

2018 31 705 -0,5

2019 33 771 + 6,5

• Bezplatná zákaznická linka s prodlouženou provozní dobou 
(7:30 – 20:00).

• Práce na uživatelsky komfortním zákaznickém účtu s online 
obsluhou.

CO SE DĚLO V ROCE 2019
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• Připravený největší investiční plán v historii společnosti za 
více než 683 milionů korun. Spolu s opravami by mělo 
do infrastruktury směřovat 888 milionů korun.

• V souvislosti s epidemií koronaviru a následným nouzo-
vým stavem od poloviny března 2020 byla přijata řada 
preventivních opatření s cílem minimalizovat rizika pro 
plnění úkolů SmVaK Ostrava. 

• Dodávky kvalitní pitné vody, stejně jako odvádění a čiš-
tění vody odpadní a všechny nezbytné činnosti byly za-
jištěny bez omezení. Byly omezeny a odloženy provozní 
činnosti, které nebyly urgentní.

• V souvislosti s epidemií koronaviru byla řada služeb pro 
zákazníky převedena do elektronické formy. Dočasně 
byla uzavřena zákaznická centra, obchodní místa a mo-
difikován systém odečtů vodoměrů.

• Všechna přijatá opatření v souvislosti s novým typem 
koronaviru reflektují a budou reflektovat aktuální epide-
miologickou situaci a regulatorní rámec stanovený stát-
ními institucemi.

• Přesun vodného a stočného do druhé snížené sazby 
DPH od 1. května 2020 (z 15 na 10 %). Snížení cen pro  
zákazníky.

PLÁNY PRO ROK 2020

KONTAKTNÍ INFORMACE

Koordinace stavebních prací
Richard Játi, richard.jati@smvak.cz, 731 124 462

Oddělení vyjadřování
Milada Szkanderová, milada.szkanderova@smvak.cz, 737 251 910

Manažer vnějších vztahů
Marek Síbrt, marek.sibrt@smvak.cz, 725 500 509

Zákaznická linka
800 292 400 (pracovní dny 7:30 – 20:00)

www.smvak.cz

Ostravský oblastní vodovod
páteřní systém pro výrobu a distribuci pitné vody 
v Moravskoslezském kraji


