
7. Podklad pro jednání ZM Turnov – od Vodohospodářského sdružení Turnov  

 

 Cena vodného a stočného 2014     

 

Předkládá: ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, říjen 2013 

 

Na základě dohody s panem starostou si dovolujeme opětovně zařadit na jednání ZM 

informaci o průběhu jednání o ceně vodného a stočného na příští rok.  

V materiálu pro jednání zastupitelstva v minulém měsíci byly představeny některé důležité 

okolnosti chodu a působení VHS Turnov. Proto bude v aktuálním materiálu uveden zejména 

podrobný výčet vlivů na finální stanovení ceny a aktuální informace o stavu letošního 

projednání. 

Vzájemná diskuse nad materiálem pak umožní objasnit některé detaily jednotlivých otázek i 

obecné pohledy na celou problematiku. 

  

 

1.  VLIVY  NA  STANOVENÍ  CENY  

 

Na stanovení ceny každoročně působí velké množství vlivů, které starostové a další zástupci 

měst pečlivě projednávají, analyzují je a vyhodnocují jejich konkrétní dopad na tvorbu ceny 

pro příští rok.  Jde o velký výčet jednotlivostí, z nichž každá je obsáhlým a složitým tématem 

a navíc většinově působí i ve vazbách na některé další. Následuje výčet většiny  vlivů :  

 

Působení legislativy: 

- od nového roku je účinná novela zákona o vodovodech a kanalizacích 

- přibližně rok je účinná novela zákona o veřejných zakázkách  

  

Reálné postupy projednávání a pravomoci : 

- Rada sdružení VHS má zavedený funkční model jednání po několika krocích 

- výpočet ceny je do detailu stanoven výstupy z koncesního řízení 

- jediným volitelným prvkem pro rozhodování je požadovaná výše nájemného  



 

Změna výše nákladových položek a zisku :  

    -  změnu výše provozních nákladů a kalkulovaného zisku určuje zejména výše inflace 

    -  je nutno zohlednit  zavádění nově realizovaných  investic do provozu 

    -  vliv skutečností výše úplat za  nakoupenou vodu od Povodí Labe, Krnapu, Martinic 

    -  vliv skutečnosti výše úplat státu za vypouštění odpadních vod a za spodní vodu  

 

Vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného z roku 2012  

- probíhá vyrovnání za naplnění kalkulace nákladů  

- probíhá vyrovnání za naplnění tržeb 

 

Aktuální stav koncesního vztahu  

- plán oprav, realizovaný provozovatelem 

- plán obnovy majetku požadovaný provozovatelem 

- aktivity provozovatele v legislativních otázkách  

- výstupy z monitoringů a čtvrtletních zpráv provozovatele   

- koncesní plán nájemného pro příští roky  

- podnikatelská úspěšnost provozovatele na našem území 

 

Financování VHS Turnov  

- výše úvěrů, úroků a nastavení splátek  

-  daňová povinnost VHS  

-  řízení hotovosti 

- vztah s bankami a poskytovateli dotace  

- vyhodnocování aktuálních rizik VHS 

-  velmi pozitivní vliv konkurenčního prostředí na ceny současných investic 

 

Investiční potřeby VHS Turnov  

- aktuální připravenost schválených investičních záměrů pro realizaci v 2014, 2015 

- dokončování staveb z roku 2013  

- havárie majetku 

- plnění jednotlivých požadavků obcí a měst při koordinaci s jejich aktivitami 

- plnění požadavků privátní sféry  

 



 

Stav vodohospodářského majetku  

- Plán financování obnovy majetku  

- plnění odpovědné role vlastníka majetku 

- naplňování požadavků aktuální legislativy   

- plnění povinností z koncesní smlouvy – reakce na požadavky provozovatele  

 

Koncepční cíle VHS Turnov    

- naplňování vyrovnaného vztahu vlastník a provozovatel 

- vytyčení hlavních investičních potřeb 

- vytýčení hlavních cílů a šancí v dotačních aktivitách  

- udržet vnímání VHS jako vysoce kvalitní organizace s reálnými pozitivními výsledky 

- podpora průmyslu 

- technické standardy jako základ pro kvalitu a jednotnost investic 

- vodovod do nezasíťovaných území   

- naplňování požadavků územních plánů obcí a měst   

- snaha o maximální a včasné napojování nemovitostí na nové řady 

  

Sociální únosnost ceny  

- naplnění  legislativního pohledu  

- každodenní vliv na chod domácností  

 

Vazby na dotační prostředí 

- využití aktuálních dotačních možností 

- dlouhodobá spolupráce s poskytovateli dotací na všech úrovních 

- naplňování smluvních podmínek spojených s přijatými dotacemi 

 

Partnerství obcí a měst ve VHS a navenek  

- naplňování přístupových dohod při vstupu měst a obcí do VHS 

- solidární a partnerský postup ve vodohospodářských otázkách 

- pravidla spolufinancování pro pořizování nových investic 

- pravidla spolufinancování měst a obcí pro obnovu existujícího majetku  

- pohled na vývoj ceny v jiných lokalitách v ČR 

- rozšiřování svazku obcí o nové členy v budoucnu 

 



 

2. AKTUÁLNÍ   STAV  PROJEDNÁVÁNÍ CENY  2014 

 

Na konci srpna předcházejícího roku vždy předkládá provozovatel návrh na stanovení ceny 

pro příští rok dle závazných koncesních pravidel. Tento návrh se projednává na úrovni VHS a 

provozovatele. V průběhu září předkládá vedení VHS Turnov první materiál o celé otázce na 

jednání Rady sdružení VHS Turnov.  Pak následují vždy nejméně dvě kola dalších jednání 

Rady sdružení VHS Turnov a konzultace z pozice dozorčí rady VHS Turnov í provozovatele. 

Současně probíhá prezentace otázky v některých zastupitelstvech. V prosinci bývá závazně 

stanovena cena na příští rok. 

Stejné schéma probíhá a je připraveno i pro letošní rok. 

Po prvním zásadním jednání rady sdružení bylo absolutní většinou jejích členů  

konstatováno, že poprvé nebude v koncesním vztahu možné naplnit závazný plán 

nájmu. Důvodem je snaha všech zástupců měst obcí omezit tlak na hodnotu navýšení 

ceny vodného a stočného. Tato cesta je jediná možnost, jak společné snahy reálně docílit.  

Došlo tedy k dohodě o omezení naplánovaného základního příjmu VHS.   

Očekávaný nárůst nájmu byl předjednán tak, aby došlo k nárůstu ceny na maximální hodnotě 

5 - 6 % celkem vodného i stočného, což v korunovém vyjádření znamená 4 – 6 Kč/m3 podle 

vlivu započítání DPH.  

V hodnotovém vyjádření nájemného za majetek svěřený koncesní smlouvou k provozování = 

základního příjmu VHS, rozhodnutí znamená, že letošní nájemné ve výši 85 mil. Kč, by mělo 

být pro rok 2014 navýšeno pouze k hodnotě 88 – 89 mil. Kč a nikoliv ke koncesně plánované 

hodnotě 94 mil. Kč.  

Pro další jednání se upřesňují zejména vlivy státních plateb a plateb od jiných vlastníků 

infrastruktury.  

Byla diskutována potřeba zahájit pro příští období schválení pravidel pro příspěvky měst i 

obcí i na obnovu majetku na jejich území. 

S ohledem na očekávané nenaplnění koncesního příjmu z nájemného byl vznesen požadavek 

na projednání mimořádných příspěvků od vytipovaných obcí na právě realizované stavby.  

Pro další jednání se budou předkládat vhodné varianty rozdělení nájemného a položek na 

provozní opravy mezi vodné a stočné.  To stanoví přesné jednotlivé ceny vodného i stočného. 

 

 

   



 


