
   MĚSTO TURNOV  A  VHS TURNOV  

Podklad pro jednání RM a pracovního jednání ZM Turnov – leden 2014 

Zpracoval: ing. Hejduk, předseda Rady sdružení  VHS Turnov   

 

ÚVOD 

VHS Turnov má za sebou velmi úspěšnou činnost, za kterou jsou vidět výsledky. Jde o 

stabilizovanou organizaci fungující pro velkou většinu obyvatel okresu Semily.  

Aktuálně však je zřejmé, že vedení Města Turnova není spokojeno s postupem VHS 

zejména v otázce ceny vodného a stočného. I když  jde  z pohledu stanov VHS o 

demokratické procesy a názor města je navíc ve výrazné menšině, přesto jde o názor 

největšího města svazku a musí k němu být výrazně přihlédnuto. 

Je velmi pravděpodobné, že cílem a výhodou všech měst a obcí je zachovat VHS Turnov jako 

celek. I proto je nutné velmi odpovědně projednat s městem jeho náměty na změny v chování 

VHS. 

Klíči k úspěšnému projednání však jsou:  

- snaha o maximální zodpovědnost na straně města vůči složitému tématu  

- větší snaha o znalosti a informovanost zástupců města  

- důsledné, dostatečné a kvalitní projednání tématu  

- konkrétní stanovení návrhů.  

Pro popsané rozhodování města je vypracován tento materiál.    

 

 

OBECNÁ VÝCHODISKA  

 

Historie VHS   

VHS vzniklo v roce 1995 jako svazek Turnova a čtyř okolních obcí – Přepeře, Ohrazenice, 

Kacanovy a Rakousy. Protože šlo o systémově správný krok – péči o vodohospodářskou 

problematiku mimo přetížený městský úřad specializovanými pracovníky – tak postupně do 

VHS začaly přistupovat další města a obce. Podmínkami vstupu každého z nich bylo převést 

majetek na svazek, akceptovat princip solidární = jednotné ceny a společně rozhodovat 

o svých problémech. Velká města okresu Semily pak přistoupila zejména kvůli projektu 

Čistá Jizera a kvůli své špatné péči o majetek, pro malé obce to bylo výhodné i z pohledu 

ceny, stability VHS a finanční síle velkého uskupení na opravu existujícího majetku.  



Klíčová podstata: Oproti jiným síťařům je vodárenský majetek majetkem obcí a měst, 

které si pro jeho správu založili společný svazek. To přináší pozitivní pravomoc 

rozhodovat.  Na druhé straně povinnost hodně a kvalitně pracovat při jeho správě a používání, 

a moudře i koncepčně o něj pečovat. Navíc to přináší extrémní politické tlaky v otázce 

stanovování ceny vodného a stočného.  

Nejdůležitější je však praktická odpovědnost komunální sféry, která přeneseně spočívá v tom, 

aby systém zásobování vodou a čištění odpadních vod sloužil každý den bezproblémově 

lidem.  

 

   Dosud realizované akce na území města  

Řádově nejvíc aktivit VHS Turnov bylo do této doby logicky směřováno do Turnova. 

Z uskutečněných TOP akcí lze jmenovat zejména:  

- odkanalizování Mašova a Pelešan včetně obnovy vodovodní sítě,  

- odkanalizování Rohozce a Daliměřic včetně obnovy vodovodní sítě, 

- výstavba vodovodu na Malém Rohozci 

- vodovody na Malém Rohozci, Nudvojovicích, Kalužníku 

- úplná rekonstrukce městské ČOV 

- úplná rekonstrukce úpravny vody v Dolánkách 

- rekonstrukce Nádražní ulice 

- obnova Fučíkovy ulice  

- rekonstrukce Hluboké a Sobotecké ulice  

- podíl na obnově náměstí a Skálovy ulice 

- rekonstrukce Na trávnici a Krajířovy ulice   

- akce Čistá Jizera zahrnující ohromné území města a desítky ulic – kanalizace a vodovody 

např. i do Nudvojovic a na Kobylku a Dolánky 

- podíl na obnově náměstí Českého ráje  

- rekonstrukce ulice 28. října  

- rekonstrukci a výstavbu více vodojemů a dalších zařízení na síti. 

S většinou akcí byla spojena obnova povrchů komunikací, což přineslo přeměnu města.  

 

   Role Města Turnova ve VHS Turnov 

Turnov byl vždy sídlem VHS. Ing. Hejduk je od počátku předsedou Rady sdružení VHS.  

I když nejde o městskou organizaci, ale svazek obcí, kde je Turnov jen členem, tak s ohledem 

na přirozenou provázanost s vedením města šlo vždy o spolupráci velmi úzkou. 

Město Turnov je zásadně největším subjektem VHS, na území města ročně vybere SčVK cca 

38 % z celkového vodného a 48 % stočného.  



Přímo v Turnově je cca 20 vodárenských objektů, okolo 120 km vodovodů a 100 km 

kanalizací. Účetní hodnota majetku je těsně pod miliardou korun, aktualizovaná cca 1,5 mld. 

Kč.   

Aktuálně však je zřejmé, že vedení města i jeho zastupitelé mají odlišný názor na chování 

VHS zejména v cenové otázce, což je první případ zásadního rozporu za 20 let existence 

VHS.  

Jedna z nových výtek je, že významu města ve VHS neodpovídá váha jeho hlasovacích práv 

vůči ostatním obcím a městům.    

 

  

  Provozování majetku – každodenní dodávka pitné vody a čištění odpadních vod  

Už od privatizace je jako na většině území ČR zvolen model odlišného vlastníka (samosprávy 

měst a obcí) a provozovatele (odborná firma s dostatečnými zkušenostmi). 

Nejdřív tu byl Vak Turnov a.s., jehož akcie postupně byly prodány městy i státem firmě 

SčVK a.s.  Pak se přechodná firma včlenila do mateřské firmy SčVK a.s., kterou vlastní firma 

Veolia a Severočeská vodárenská společnost - SVS (města o obce).   

Starostové  měli v koncesním projektu možnost přejít na smíšený model provozování – tedy 

že budeme nejenom vlastnit a spravovat majetek, ale že založíme i provozní společnost. Tato 

cesta byla odmítnuta z důvodu zbytečně vynaložených vstupních desetimilionových nákladů 

na zprovoznění nové firmy, díky kvalitě současného provozovatele, kvůli extrémní 

komplikovanosti takového kroku a nezkušenosti komunální sféry s řízením tak velké firmy. 

Současně starostové vsadili na kvalitní a férovou soutěže, z níž vzejde kvalitní provozovatel. 

Tento komplikovaný a riskantní krok vyšel.  

Dnes máme do roku 2020 smluvně uzavřen koncesní vztah na provozování s firmou 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Celý vztah je monitorován ukazateli kvality a 

výkonnosti a je nutno konstatovat velmi vysokou kvalitu provozní firmy.  

Následující tabulka ukáže hodnotu provozních nákladů a zisku, které jsou vždy základním 

pilířem pro stanovení ceny vodného a stočného. Dalšími vlivy je pevně nastavený odhad 

prodeje (spotřeby). Jediným volitelným prvkem je v koncesním vztahu jen hodnota našeho 

nájemného. Ze všech hodnot je zřejmé, že koncesní soutěž na dodavatele přinesla skvělé 

hodnoty do dalšího desetiletého stavu. Jsou to tak skvělé hodnoty, že je pro provozovatele 

až hraničně nevýhodné tuto zakázku až do roku 2020 realizovat. Je extrémně 

pravděpodobné, že kdybychom zvolili cestu založení naší provozní firmy, tak by vedle 

desítek milionů vstupních nákladů přineslo i řádově větší provozní náklady i náš vyšší 

požadavek na ziskovou míru založené firmy.  

 



mil. Kč 

v kalkulaci 

ceny  

2010 - SML 2011 koncese   2011 bez 

koncese 

2011 bez 

koncese a 

náklady další 

provozní 

náklady bez 

nájemného 

VHS 

73 429 72 125    77 200  83 900 

Plán oprav    5 000       

Zisk 13 346  3 998    13 800  14 100 

Celkem  86 775 81 123    91 000  98 000 

Pozn. První sloupec tabulky ukazuje smluvní provozní základnu mezi VHS a SčVK, která 

vstupovala do ceny vody, před koncesním řízením. Druhý sloupec ukazuje vítěznou nabídku 

uchazeče – opět SčVK a.s. Pro informaci druhá nabídka v pořadí byla o 18 mil. Kč ročně 

vyšší, což by přineslo zjednodušeně řečeno letos ještě o 10 % vyšší cenu. Třetí sloupec je 

kvalifikovaný odhad, jaké hodnoty bychom projednali v rámci každoročního vyjednávání do 

kalkulace ceny 2011, kdyby nebyla soutěžní koncese. Čtvrtý sloupec je kvalifikovaný odhad 

vstupů do ceny 2011, kdyby nebyla koncesní soutěž a my přidali nové provozní povinnosti a 

kvalitativní korky, které nám koncesní řízení poručilo, nebo si řekli starostové (více 

monitoringu, čištění kanalizací, nové zákaznické středisko v Jilemnici, apod.).   

Další zajímavou informací je ukázka zisku provozovatele SČVK a porovnání s ČR:  
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Pozn: Z tabulky vyplývá, že na území VHS neplatí novinářský mýtus o vyvádění zisků 

provozní firmy do zahraničí, které platí lidé ve vodném a stočném. Ukazuje, jak přineslo 

koncesní řízení zásadní ponížení zisku a jak v tomto pohledu průměrně zasahuje zisk do ceny 

u  dalších 50 největších vlastníků vodohospodářské infrastruktury na celém území ČR. 

 

 

 

Pozn. Tato tabulka ukazuje absolutní skutečné hodnoty zisku  - mil. Kč - SčVK na našem 

území. Je vidět, že  koncesní řízení zisk zásadně snížilo a dokonce v  roce 2012 dochází díky 

námi tvrdě nastaveným smluvním hodnotám dokonce ke ztrátě provozovatele na našem 

území. To nikdy nebylo a je to zcela nepřirozené a dlouhodobě neudržitelné.  

 

 

Konkrétní potřeby na VHS sítích v Turnově 

Do roku cca 2020 je nutné v Turnově realizovat zejména:  

- rekonstrukci vodojemů na Károvsku 

- rekonstrukci úpravny vody v Nudvojovicích 

- dílčí úpravy úpravny vody v Dolánkách 

- rozsáhlejší  obnovu a úpravy na ČOV 

- zásadní rekonstrukci kanalizačního sběrače napříč Turnovem (Jenišovice, Vesecko, 

Daliměřice,, Turnov II, Nudvojovice, ČOV )  

- rekonstrukce vodovodů a přivaděčů v oblasti Vesecka 

- rekonstrukce  přivaděčů do Turnova ( např. nad obcí Rakousy, Šlejferna) 
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- rekonstrukce objektů – Šlejferna, atd. 

- vrchní část Nádražní ulice 

- havárii kanalizace podél Stebénky 

- opravy sítí ve vazbě na aktivity města v komunikacích – podle zpracované analýzy s TST 

- každoroční provozní potřeby – výměny vodoměrů, navrtávacích pasů, dosloužilých 

čerpadel, apod. 

Celkově může jít do roku 2020 o částku v okolí 200 mil. Kč.   

Četnost potřebnosti konkrétních akce v jiných městech a obcích VHS  je do budoucna daleko 

nižší. Jsou i obce, kde již v zásadě není nutno dnes nic havarijně řešit. Ukazuje i v porovnání 

s jinými městy, že akce v Turnově budou pro příštích pět let opět základní prioritou  

VHS – budou daleko četnější, než v jiných městech.      

 

 

Chování VHS Turnov v budoucích letech  

Rada sdružení VHS Turnov konstatovala, že případný jiný zásadní postup v chování VHS 

Turnov při financování akcí, projednávání ceny vodného a stočného, případné změny stanov 

apod. je přirozené nastavit od  nového čtyřletého komunálního období a zároveň od 

projednávání ceny 2015. Máme proto velkou většinu roku 2014 časový prostor na jednání o 

všech otázkách. 

Protože absolutní většině měst a obcí se zdá být aktuální chování VHS odpovědné a 

v pořádku, je nutné zahájit jednání právě o podnětech přicházejících z druhé strany – tedy 

z Turnova, případně Semil.  

Při zvažování dalšího postupu je nutné vidět potřeby města v budoucích letech. 

S ohledem na stabilitu VHS Turnov je nejvhodnější použít pro jednání s vedením města 

následující postup:  

- pokusit se v Turnově znovu projednat, zda opravdu není dnešní model optimální 

- pokud se nenajde shoda, tak najít cesty k jinému financování potřebných akcí a tím shodu 

na ceně vodného a stočného 

- pokud se nepodaří ani druhá cesta, tak lze hledat silová řešení – úpravu stanov, apod. 

- pokud se nepodaří ani jedna z předchozích cest, tak jednat o výstupu Turnova z VHS  

 

 

 

 



KONKRÉTNÍ MOŽNÉ POSTUPY MĚSTA 

 

1. Rozhodnutí o zachování dnešního modelu  

 

Koncesní  vztah s provozovatelem majetku – SčVK a.s., je uzavřen do roku 2020. Vznikl na 

základě komplikovaného skoro tříletého koncesního procesu, který nakonec dozorující 

instituce MZE, MŽP, MF a struktury  EU označily za nejlepší mezinárodní praxi. 

Bez tohoto kroku, bychom nedostali jedinou dotaci – od Čisté Jizery až po očekávanou 

budoucí úpravu ČOV. 

Srdcem koncesního vztahu je tzv. finanční model. Ten stanovuje finanční počitatelná 

pravidla, jak se bude upravovat cena do roku 2020. Základní hodnoty tohoto modelu pak byly 

soutěženy v koncesní soutěži. Protože šlo o jednu z prvních organizovaných soutěží, tak se 

v ní utkaly největší provozní firmy z celé České republiky.   

Vodohospodářský majetek je tak zastaralý a zároveň obsáhlý, že kdyby neměl jen 

stárnout, tak finanční model naznačil očekávanou cenu v 2020 okolo 160 – 180 Kč.  Při 

projednávání zadání koncese starostové tuto extrémně vysokou cenu nepřipustili (za 

Turnov Maierová, Sláma, Hejduk). Schválili hranici očekávaného nárůst jen do cca 120 

Kč/ m3 v roce 2020. Argumenty starostů pro ponížení maximální cílové ceny v 2020 byly, že 

se musí v průběhu let získat maximum dotací, města i obce budou muset přispívat určitou 

částku a budou se muset realizovat prioritně pouze akce mající povahu havárie, či naprosté 

zanedbanosti, či související se zájmy měst na komunikacích, nebo dotované akce.  

V koncesním jednání o ceně je dnes jediné, co můžeme ovlivnit právě nájemné – náš 

hlavní základní příjem peněz na chod, financování a investiční aktivity  VHS. Ostatní hodnoty 

se zadávají do finančního modelu podle přesně stanovených pravidel.   

A právě pro rok 2014 nebyl poprvé dodržen z velké části koncesní plán nárůstu 

nájemného, a to z důvodu omezení rozsáhlého nárůstu ceny a jejího dopadu na obyvatele. 

Dnešní model financování VHS má hlavní zásadu, že obce i města nepřispívají na 

běžnou obnovu existujícího majetku. Výměna lokálního vodovodu, oprava vodojemu, malé 

úpravny vody, výměna kanalizace v ulici, čerpadla atd. - všechnu tuto obnovu mají platit 

odběratelé ve vodném a stočném. 

Města i obce mají přispívat jen na finančně extrémně náročné akce obnovy, a to dle dohody. 

Naopak podle přesných pravidel pak musí přispět na zcela novou výstavbu sítí, či objektů, 

takových akcí bude v Turnově v budoucnu minimum.   

Rozpočty měst a obcí tedy dnes nemusí přidávat na většinu vodohospodářských akcí – zbude 

jim na své základní potřeby.  Tohle současně přináší jednoduchý systém řízení investic.  



S chladnou hlavou lze říci následující fakta:  

- I například plynaři a elektrikáři mají v ceně dodávky energií započítány prostředky na 

obnovu existujícího majetku. Turnov jim nepřidává nic ze svého rozpočtu, vše platí lidé 

v ceně. Navíc Turnov ani vůbec nemůže ovlivnit (na rozdíl od VHS), zda bude obnova na 

jeho území, či v Hradci Králové, či jinde po ČR.   

- Podíl ceny vodného na životě domácností je stále ještě menší než ve vyspělých zemích.  

- Obnova majetku (42 % celkové opotřebení na Turnovsku, 50 % celkově na VHS a stále 

stárne) nesmí přestat, protože by to odnesly budoucí generace. 

- Stálé dotace z LK, MZE a SFŽP se musí čerpat v maximální míře i za podmínky vlastní 

spoluúčasti.  

- Férové soutěžní prostředí a nízké ceny investic aktuálně nahrává maximálním snahám o 

obnovu majetku. 

  

 

2.  Změna modelu financování akcí a VHS 

Pravidla v cenové politice ve vodárenství přinášení jasnou podstatu, že se již od vzniku VHS  

každý rok navyšuje cena vodného a stočného. To bylo za starostů Šolce, Hejduka, 

Maierové, Hockeho a bude do roku 2020 i dál, pokud se neučiní zásadní cenotvorná změna.  

Základní cenotvornou změnou by bylo v našich podmínkách zmenšení základních 

příjmů VHS, nebo přidání větších peněz od města obcí z rozpočtů. 

Proč se každý rok navyšovala cena a pravděpodobně i bude?  

- každý rok provoz přinese víc nákladů svých - mzdy, režie, zisk   

- skoro každý rok stát navyšuje své požadavky (DPH, poplatky)  

- každý rok se mírně snižuje plán prodeje (spotřeby) 

- každý rok musíme vyhodnotit kalkulace z předcházejícího roku 

- je stále extrémní potřeba peněz do VHS ( havárie, spoluúčasti k dotacím, stáří, splátky 

půjček ) – potřebujeme nárůst nájmu 

 

Každoroční nárůst ceny z pospaných důvodů je skutečností již od počátku existence VHS.  

V koncesním řízení se pozitivně zmenšil zisk provozovatele a minimalizovala možnost 

nárůstu nákladových položek. Naopak se zhoršila naše pozice při plánování tržeb na 

kalendářní rok a při vyhodnocení kalkulací z předcházejících let.  



 

Pozn. Z tabulky nárůstu ceny včetně DPH je cena roste každý rok. Vysoké hodnoty 2009, 

2010 byly dány rozhodnutím starostů hledat všechny zdroje na akci Čistá Jizera. Hodnota 

roku 2012 je způsobena 4 % požadavkem státu na navýšení DPH, který se v menší míře 

promítl i do dalšího roku.  

Dalším velmi diskutovaným tématem je celkový prodej – spotřeba. Jde o hodnoty 

v jednotkách tis. m/3 celkově na území VHS.  

 

Pozn: Je vidět přirozený každoroční pokles. Aktuální čísla loňského roku dávají naději, že se 

křivka blíží spodní hranici. Buď už není, co šetřit, nebo se probouzí ekonomika, či konečně 

zafungovaly naše nové investice a napojování lidí. 
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Platí pravidlo, že jak za minulého režimu stála vida extrémně minimální peníze, tak lidé 

vůbec nešetřili. Provozovatelé s celoživotní zkušeností v oboru dnes, po zásadních poklesech 

v minulosti, tvrdí, že základní vliv na spotřebu obyvatel má aktuální stav ekonomiky – tedy 

přeneseně příjmy a jistoty každé rodiny. Až druhotně se podílí stav průmyslu ve městech, či 

cenová politika, či naopak naše nové investice, přinášející novou spotřebu.       

Z uzavřeného koncesního vztahu je zřejmé, že každoročně až do roku 2020 poroste cena 

vodného a stočného kvůli inflaci průměrně cca o 1%. Kvůli vyrovnání tržeb a nákladů 

z předcházejících let 1 – 2 %. Současně je každoročně plánovány menší prodej vody a stoky – 

1 %. Tedy celkem bez vlivu starostů je každoroční očekávaný nárůst nejméně 3% - 4 %. Pak 

mohou přijít ještě nečekané kroky státu – DPH, státní poplatky v ceně.   

Vývoj nákladů a zisku v kalkulacích  vodného i  stočného: 

 

Pozn. Součtově je vidět meziroční pokles 2010/2011díky koncesi. Až do letošního roku jsou y 

nákladů o inflaci či o státem regulované ceny je minimální. Nárůsty zisku o inflaci nejsou 

prakticky žádným navýšením. 

To samé lze obecně říci i o druhém produktu – stočném.   Tedy platí, že bez ohledu na složení 

rady sdružení, ředitele provozní firmy, či zastupitelů či vedení VHS budou každoročně dle 

smluvního koncesního dokumentu navyšovány nákladové vstupy a zisk až do roku 2020. 

Pokud stát nebude mít požadavek zásadně navýšit své příjmy (DPH, poplatky za vypouštěné 

kanalizační vody, poplatky za podzemní vodu, apod.) půjde o velmi malé nárůsty za současné 

podmínky, že inflační nárůsty budou drženy státní regulací nízko.    
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Nájemné pro VHS, jako klíčová možnost ovlivnění ceny vodného a stočného:  

 

Na první pohled má VHS pro rok 2014 značně velký základní příjem z nájemného – 88 mil. 

Kč. Problémem však je, že velká část z výrazných každoročních základních příjmů VHS -   

cca 43 % padne každoročně na dluhovou službu a dalších 10 % na daňové povinnosti VHS 

z investičních aktivit minulých letech. VHS si musela půjčovat, protože města neměla tolik 

zdrojů na spolufinancování ve svých rozpočtech a nebylo schůdné navýšit více cenu 

obyvatelům (tedy náš příjem nájemného). Města i obce rozhodli o zadlužování VHS místo 

zadlužování svých rozpočtů. 
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Pozn. Finanční závazky obsahují pro rok 2014 přibližně 28 mil. Kč ročních splátek, 10 mil. 

Kč úrokovou zátěž a 8 mil. Kč povinnost úhrady daně z příjmu.  Provozní nutnosti jsou 

každoroční “povinné“ výdaje vlastníka souvisejícího s provozováním majetku – vodoměry, 

navrtávací pásma, transfery majetku mezi VHS a provozovatelem, projednávání a vytyčování 

ochranných pásem, revize hydrantů,  realizace, obnova čerpadel, sestavování plánů kanalizací 

a vodovodů, atd. je zřejmé, že případná hodnota cca 30 mil. Kč určených na investice a 

opravy (zejména na obnovu majetku) zdaleka nestačí. VHS proto musí získávat 

maximální množství dotací a peněz z jiných zdrojů. 

Tímto tempem a postupy by tedy šla cena do roku 2020 k ceně 120,- Kč vč. DPH / m3.   

Pokud je schválené koncesní tempo navyšování nájmu a ceny pro zastupitele Turnova 

nepřijatelné, musí se tlak na nárůst ceny zastavit krokem snižování nájmu a tím 

neutralizace každoročně narůstajících provozních nákladů. Tento postup pak musí být 

logicky vynahrazen průběžným větším podílem měst a obcí na financování VHS. Další 

možnou cestou je například i jednorázové výrazné oddlužení VHS s pomocí obcí.   

Přidání městských a obecních peněz do VHS je tedy jeden ze základních klíčů k menší ceně.  

Pokud by obce přispěly normálně, tak se nárůst ceny jen pozastaví, či zastaví, ale stále na této 

městem Turnovem kritizované výši celkové ceny. Pokud přispějí hodně, cena může klidně 

začít klesat a dost výrazně.  

Možné kroky finančního řešení: 

- splatit velkou část dluhů města za všechny akce v minulosti Turnově a v dalších městech, či 

obcích  

-  přispívat rozpočty daleko více na velké akce obnovy např. 50 % z doplatku 

- přispívat i na každou malou akci obnovy zásadními částkami  

- platit městy a obcemi každoročně paušálně do rozpočtu VHS – například dle výše majetku   
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 Příklad modelového řešení pro rok 2015 – příspěvek města podle podílu majetku:  

Meziroční nárůst inflace, která upraví většinu provozních nákladů a zisk do kalkulace ceny 

vodného a stočného 2015 se dá očekávat okolo 3 %. To přinese přibližně 1 % navýšení ceny 

vodného a stočného. Další 1 % přinese dorovnání klíčových hodnot (náklady a tržby 

z výsledné kalkulace ceny v roce 2013. Dalších 0,5 % přinese vliv plánovaných nižších tržeb 

a lze počítat 0,5 rezervu na navýšené státní náklady, zaokrouhlení a zpřesnění výpočtů).  O 

cca 8 mil. Kč bychom měli navýšit i náš příjem nájemného, tedy o 4 % z ceny.  

 

Pozn: Tedy bez jakého cenotvorného vstupu by se musela upravit meziročně 2014/2015 cena 

o 3 % bez navýšení našeho nájemného a o 7 % dle postupného narovnávání (navyšování) 

koncesního plánu nájemného.   

Pokud chce Turnov přesvědčit ostatní města a obce a intervenovat do ceny – pak by se 

na území VHS muselo libovolnou formou získat:  

- nejméně 6 mil. Kč, aby se nezdražovalo (pro Turnov z toho cca 1/3 tedy 2 mil. Kč podle 

velikosti majetku), a to za podmínky že VHS přijde o potřebný nárůst nájmu 

- celkově za VHS 14 mil. Kč, aby byl zároveň nahrazen výpadek plánovaného nárůstu 

nájmu -  základního příjmů VHS Turnov (pro Turnov cca 5 mil. Kč)    

-  10 mil. Kč, aby se i zlevnila cena o 2 % (pro Turnov cca 4 mil. Kč) 

-  18 mil. Kč, aby se zlevnila cena o 2 % a zároveň byl navýšen základní příjem VHS (pro 

Turnov cca 6 mil. Kč)  

Všechny hodnoty intervencí - za  Turnov 2 – 6 mil. Kč, pokud se na stejném postupu 

dohodnou všechny obce či města, však znamenají buď stále stejnou cenu 95,90, nebo její 

snížení jen na někam k hranici 94 Kč.   Základní otázka zní, zda to stojí za to   

Samozřejmě by se mohla i dohodnout vyšší jednorázová intervence spočívající např. v 

jednorázovém uhrazení větší části dluhů VHS v dohodnutém klíči.  
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3. Silová řešení  

Město Turnov se může rozhodnout do budoucna i pro cestu silových řešení v rámci fungování 

ve VHS.  

Klíčová otázka je přitom zvážit, jaké pozitivní přínosy přinese každý silový zmiňovaný 

krok, či zda přinese vůbec nějaké.  Musíme vidět východisko, že svazek obcí je principiálně 

založen pozitivně – tedy na demokratickém rozhodování, spolupráci obcí, zabezpečení chodu 

a stability VHS,  kvalitní plnění aktuálních potřeb města i obcí, apod.  

A právě silová řešení mohou být v protikladu proti tomuto pozitivnímu pohledu negovány a 

nemusí přinést žádný užitek.  

Mezi silová řešení patří:  

 

a) úprava stanov  

- změna  počtu členů Rady sdružení ve prospěch Turnova,  

- jiný význam hlasů -  např. vodné a stočné zvlášť), či podle hodnoty majetku 

- právo VETA největších měst u ceny a klíčových rozhodnutí 

-změna řízení VHS - např. forma správní rady se základním vlivem Turnova a starostové jen 

kontrolní funkce 

Obtíž je v tom, že každou úpravu stanov musí schválit všechny obce a města na svých 

jednáních zastupitelstev.  A je nutno si zároveň předem říci, proč ji by ji město mělo chtít?  

V příštích letech se akcí bude dělat v Turnově stejně nejvíc a cenovým pravidlům ani větší 

počet členů RS za Turnov, či právo VETA neuteče… 

 

b) obsahové a personální změny  

 - zásadní omezení chodu VHS – zmenšení peněz na chod a investiční akce, zmenšení všech 

aktivit a zmenšení počtu zaměstnanců 

-  rozsáhlá výměna zástupců měst a obcí  v Radě sdružení i ve VHS  

Omezení chodu VHS s ohledem na budoucí potřeby Turnova a rozsáhlý majetek na celém 

území okresu Semily by bylo extrémně špatné rozhodnutí. Výměna personální je možná vždy, 

je nutno vždy zvážit, zda přinese vylepšení.  

     

 



4. Výstup Turnova z VHS  

Tomuto kroku se stanovy svazku věnují jasně. Také v koncesním finančním a smluvním 

vztahu jsme se snažili připravit na tuto možnost.  

 Pro Turnov by to znamenalo: 

- velká rizika ohledně dotace na Čistou Jizeru ( naplnění koncese ) 

- nutnost zřídit nový systém své péče o vhs majetek  

- nutnost nalezení řešení systému provozování 

- učinění komplikací svým spádovým obcím, narušení spolupráce  

- hledání optimálních finančních kroků – hotovost, DPH, daň z příjmů, správa   

- právní kroky  

- okamžitá nutnost úhrady velkých desítek milionů korun do VHS za dluhovou službu 

v Turnově z minulosti – dle stanov cca 70 mil. Kč ( ČOV Turnov, odkanalizování 

Mašova a Pelešan, Čistá Jizera, ostatní)   

-  možný dodatečný odvod DPH z nedávných investic, či darovací daň při převodu majetku,  

zjistíme aktuální legislativu, ale půjde s velkou pravděpodobností o další desítky milionů 

korun   

- možná je i skutečnost, že majetek pořízený s dotace vůbec nepůjde z VHS předat, tedy 

muselo by se platit nájemné vůči VHS , pokud by jej město chtělo  

- porušení principu spolupráce s obcemi, solidární ceny, velké město má v této oblasti 

života pomáhat menším  

Okamžitě vložené ohromné peníze jako splátku dluhů u VHS, doplatek DPH, extrémně 

obtížné praktické kroky rozchodu s VHS a založení nového funkčního systému, nutnost 

shodného postupu u nejbližších sousedních obcí a rizika spojená s dotací na Čistou 

Jizeru jsou dohromady extrémně obtížně překonatelným problémem.  

 

Pro všechny ostatní města a obce ve VHS by to znamenalo zejména:  

- složitost v koncesní smlouvě 

- složitost v provozování – vztah se SčVK na menším území  

- složitost v ceně a menší finanční zdroje 

- složitost v předávané vodě a odkanalizování Přepeř, Kacanov, Rakousích a Ohrazenicích, 

Vyskři a Olešnici 

 

Je otázkou, zda by dál fungovalo VHS bez Turnova a okolních obcí, jakou ekonomiku by 

takové řešení mělo. Ale pravděpodobně asi ano. 

Vystoupit je možné vždy ke konci roku, tedy první příležitost by byla od roku 2015.  

Podrobný materiál o vystoupení Města Turnova z VHS bude předložen na únorové jednání 

ZM.    



 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ   

 

Cena vodného a stočného, postupy VHS , forma organizace a řízení VHS, ohromné množství 

vodohospodářského majetku v silně zastaralém stavu a na velkém území, zájmy Města 

Turnova, zájmy obyvatel města  - to  vše je extrémně provázané a komplikované téma.  

S velkou mírou jistoty lze naznačit: 

Pravděpodobně nereálná řešení jsou výstup města z VHS a omezení chodu VHS. To by 

bylo v protikladném zájmu zejména proti městu Turnovu, jako takovému. Vystoupení by stálo 

městskou kasu daleko víc peněz, než by byly možné cenové intervence. Vše by bylo extrémně 

organizačně složitým tématem pro všechny.  Navíc na území města se musí v příštích letech 

udělat velké zásahy do nevyhovujícího majetku. Správa vodohospodářského majetku  

potřebuje  pro turnovské akce v budoucích letech velkou stabilitu.   

Vždy je možným krokem sázka na nové lidi. Jak v Radě sdružení VHS, tak je postupně 

prosadit i do zaměstnanců VHS. Mělo by se ale jasně vyhodnotit působení těch dnešních do 

této doby, tedy zda a čím se Ti dnešní případně provinili. A zejména, zda noví lidé přinesou 

více kvality. Je přitom jasné, že celková problematika VHS včetně ceny není o konkrétních 

lidech. Vše je o dohodnutém chování většiny obcí a měst. Důležitá je i vyhodnocení vlivu naší 

image takového kroku navenek vůči partnerům.  

Možným krokem je snaha o úpravu stanov. Ale opět je zřejmé, že tento krok sám o sobě 

nepřinese jiné řešení cenové politiky, či případně změnu fungování VHS.  Navíc musí být 

schválen všemi městy a obcemi a všude se budou ptát, proč tenhle krok je činěn a co vlastně 

přinese.   

Prvním nejlepším řešením je nechat dnešní stav, nebo ho jen mírně vylepšit o 

vyhodnocení a vylepšení dnešních pravidel na přispívání obcí.  

 

Druhým nejlepším řešením je přesvědčit města a obce, aby jednorázově, či každoročně 

přidávali do VHS své peníze. Peníze do VHS z obcí a měst mohou zastavit cenu na více let 

na stejné úrovni.  Ale i to je potřeba zvážit, zda jde o krok v zájmu chod měst a obcí. Důležité 

také bude, zda dohodu budou akceptovat všechny města a obce a zda ji dodrží při finálním 

schvalování svých rozpočtů. Energetikům, či plynařům  města také nepřidávají své peníze ze 

svých rozpočtů na obnovu jejich existujícího majetku, které potřebují jinde a hlavně jim to 

nepřijde vůbec normální. 

    


