
Seznam zkratek 

a. s.  akciová společnost 

ASLAB  Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří 

atd.  a tak dále 

BSK5   biologická spotřeba kyslíku za 5 dní 

cca  přibližně 

č.  číslo 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská unie 

h  hodina 

ha  hektar 

Hl.   hlavní 

CHSK prům. chemická spotřeba kyslíku metodou s chromem 

Kč Koruna česká 

km kilometr 

km
2
 kilometr čtverečný  

ks kus 

l litr 



l/den litr za den 

m metr 

mil. milión 

mm milimetr 

m
3
  metr krychlový 

m
3
/s  metr krychlový za sekundu 

např.   například 

N celk.  dusík, celkově 

NL  nerozpuštěné látky 

NH4  dusík amonia 

odst.  odstavec 

ONDEO/SUEZ  francouzská mezinárodní společnost působící na českém 

vodohospodářském trhu 

P  fosfor 

Sb.  sbírky 

ŠPVS, a. s.  Šumperská provozní vodohospodářská společnost 

tab.  tabulka 

tis.  tisíce 

tj.  to je 

tzv.  tak zvaně 
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Příloha č. 1: Schéma spádové oblasti pro ŠPVS, a. s.  

 

Zdroj: [26], vlastní zpracování 



Příloha č. 2: Schéma čistírny odpadních vod společnosti ŠPVS a. s. v Šumperku 

Zdroj: [26], vlastní zpracování 

 



Příloha č. 3: Vypouštné odpadní vody  a  limity jejich znečištění v mg/l za rok 2008 

  CHSK prům. BSK5 NL NH4 N celk. P 

8.1. <10 <3 <5 0,5 8,5 0,22 

23.1. 14 <3 <5 0,5 9,8 0,19 

6.2. 27 <3 <5 0,1 9 0,76 

20.2. 12 <3 5 0,2 13,7 0,42 

7.3. <10 <3 <5 0,1 10,1 0,77 

20.3. 24 3 9 0,2 10,6 0,3 

17.4. <10 <3 5 <0,1 11,2 0,3 

24.4. 15 3 <5 0,3 13,2 0,47 

9.5. 30 <3 5 0,2 10,4 0,41 

29.5. 15 <3 11 0,1 11,6 0,57 

6.6. <10 <3 <5 0,1 13,8 0,83 

11.6. 19 3 <5 0,2 13 0,43 

11.7. 25 <3 <5 1,1 13,7 0,72 

31.7. 16 <3 <5 1,8 8,8 0,15 

14.8. 11 <3 5 2,2 9,1 0,21 

28.8. 19 <3 <5 0,6 15 0,2 

19.9. 28 9 5 3,2 10,6 0,22 

9.10. 30 <3 14 0,1 7,3 0,3 

15.10. 35 3 7 0,9 9,2 0,18 

30.10. 26 3 <5 0,2 12,6 0,32 

6.11. 14 <3 <5 0,3 8,3 0,21 

27.11. 22 3 6 0,4 7,9 0,22 

2.12. 21 <3 <5 3 7,4 0,36 

12.12. 26 <3 <5 0,1 6,3 0,15 

limity 70 15 20 5 15 2 

Zdroj: [26], vlastní zpracování 

 



Příloha č. 4: Organizační struktura společnosti ŠPVS, a. s.  

ředitel

technický náměstek výrobní náměstek
obchodně správní 

náměstek

finanční 

náměstek 

sekretariát 

ředitele

bezpečnostní 

technik

oddělení 

zaměstnanecké

oddělení 

zákaznické

oddělení

 správy budov

informatik

oddělení 

investic

laboratoře

oddělení 

VH rozvoje

oddělení 

zásobování

provoz 

Šumperk

provoz 

Zábřeh

provoz 

Mohelnice

provoz

 Hanušovice

finanční 

kontrolor

financování 

a daně

oddělení 

účetnictví

Zdroj: [26], vlastní zpracování 

 


