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Věc: odpověd.na dotaz
Váženýpane inženýre,
Vodovody a kana|izaceChrudim, a.s., která proběh|a
na va|néhromadě akcionářůspo|ečností
jste
(citace
ze zápisu):
dotaz
1"8.5.2009, vznesInásledující
VAK schva|ujetéměř navrženoucenu
,,Pročsm|ouvoumezi VAKem Chrudim a Vodárenskouspo|ečností
jsme
souh|ass nárůstemceny vodnéhoa
Když
udě|ova|i
od Vodárenskéspo|ečnosti?
vodnéhoa stočného
partnerovi,by|o dek|arováno,že se bude jednat maximá|něo inf|aci.Všechen
stočného
strategickému
v těch ka|ku|acích
projevuje
nákladechjsou tam doce|apěknépo|ožky,
V režijních
na
občanech'
dopad se
Já bych by| rád, kdyby mi to někdo přesněji
kterétady nikdo detaiIněnevysvět|i|.
vodnéhoa stočného,
objasni|a víceto rozebra|,nežzde pan předseda.,,
souh|asus písemnouodpovědíVámsdě|ujinás|edující:
Na zák|aděVašehodek|arovaného
kterou
vodárenskéinfrastruktury,
upravuječ|ánek1'4Sm|ouvyo nájmu a provozování
Vodnéa stočné
Chrudim,a.s. Ce|ý
Chrudim,a.s. a Vodárenskáspo|ečnost
Vodovodya kana|izace
uzavře|yspo|ečnosti
tohotovyjádření.
č|ánek14 je pří|ohou
je zahrnutívodného a stočnéhodo kategorie věcně usměrňovanýchcen.
2 . Zásadní skutečností
Cenotvorbau těchto komoditpod|éhádozorua kontro|ámstátníchorgánů.Podstatouje, žedo kaIku|ací
je možné
nák|adv.
zahrnoutpouzeekonomickvoprávněnéa nás|edněprokazate|né
která ov|ivňuievÝsIednouupIatňovanoucenu' ie vÝšefakturace- odbvtu'
veIičinou.
3 . NeivÝznamněiší
je patrná
Tato skutečnost
v|iv,nežpostupnýrůstnák|adů.
Snížení
odbytu má na cenu da|ekovýraznější
(což
pouze
méně
nežmíra
růstu
nák|adů
o
5
%
Při
meziročním
na
rok
2009'
zpracovaných
ka|ku|ací
ie
ze
právě
pIatnostíod
z důvodu
k navÝšeníceIkové
cenv o 16 %, a to
]..]..2009
inf|aceza rok 2008|)doš|os
u stočného.
nižšího
odbvtupředevším
infrastruktury:
rokůmod prodeječástipodnikua pronájmuvodárenské
k jednot|ivým
4. Konkrétně
o Provozovate|v prvním roce svého působení(2006) převza| vodné a stočnéschvá|enéještě za
období(30.9.2006)
struktuře.Ke konci účetního
v původníorganizační
fungovánínašíspo|ečnosti
provozovateIvykáza|účetní
ztrátu ve výši9.794tis. Kč.
o Při projednávánívodnéhoa stočnéhona rok 2007 představenstvonašíspo|ečnosti
neschvá|i|o
původní
nárůstce|kové
ceny čini|8,61yo.Ka|kulaceobsahovalyi
kdy meziroční
návrh provozovate|e,
rozdí|uk nabytémumajetku(nebo|irozdí|umezi souhrnemnabytýchaktiva
roční
odpisoceňovacího
pasiv a kupní cenou). Ačko|ivje tato položkaoprávněným nák|ademvstupujícím
do kaIkuIací,
kupní ceny je jeho
provozovateIpři přípravěprodeje části podniku dek|arova|,že vynaIožení
podnikate|ským
rizikem.Ztohoto důvoduby| oceňovacírozdí|jako nák|adovápoložkaz ka|ku|ací
nárůstceIkovéceny činiI
obsažennení.Meziroční
|etechjižv kaIkuIacích
odstraněna ani v da|ších
provozovateI
vykáza|účetní
ziskve výši5.147tis' Kč.
období(30.9.2007)
6,83%.Ke konciúčetního

původní
návrh
neschvá|i|o
našíspo|ečnosti
o Rovněžpři projednávání
ceny na rok 2008 představenstvo
Ke
konci
účetního
1.0,1
%.
ce|kové
ceny
nárůstem
meziročním
provozovate|e'
Schvá|enby| návrh s
ziskve výši5.163tis. Kč'
provozovateI
vykáza|účetní
období(3o.9.2oo8)
provozovatel
ziskuve
účetnictví
dosáh|pod|estandardůčeského
o Za 3 uzavřenáúčetní
obdobítedv
vÝšicca 0.5 mi|'Kč.
o K vývoji ceny pro rok 2009 |ze použítkomentář uvedenýv bodu 3 tohoto vyjádření.Představenstvo
nárůstemve výši19,8%.
provozovatele
s meziročním
původnínávrh
neschvá|i|o
podrobné
ana|ýzymohu potvrdit, že kalku|ace
každoroční
a
zkušeností
5 . Na zák|adě mnoha|etých
po|ožky
nárůstyněkterých
nebo nepod|ožené
předk|ádanéprovozovate|em
neobsahujíneoprávněné
nák|adovýchpo|ožek.U Vámi zmiňovanérežieje nutnévzít v úvahu,že obsahujeveškerénák|ady
jejichžčinnostpřímo nesouvisís dodávkou pitné vody a odvádění
(včetněmzdových)pracovníků,
při porovnánívýše
ve výs|edovce
jasně
je
mzdovýchnák|adů
prokázat
napřík|ad
odpadníchvod. To zce|a
provozovate|e
(Výročnízprávu
za obdobíod 1.10.2007do
ka|ku|acích.
provozovate|e
a ve zpracovaných
jako
pří|ohu
na
CD
nosiči.)
jeho
předávám
dopisu
tohoto
souh|asem
Vám
s
3o.9.2oo8
pouze o inf|aci.
a
stočného
vodného
nárůstu
ceny
6 . Podrobnějise nynívyjádřímk to|ikrátzmiňovanému
pouze
situaci,kdy
Jižzmíněnýč|ánek14 platnésmlouvyinf|acizmiňujev bodu I4,I2. Ten všakupravuje
pro
příští
V takovém
provozovate|em
období.
jako
na
ceně
s
nedohodne
schva|ující
se našespo|ečnost
jasné,
předcházejícírok.
je
zce|a
Je
p|atná
za
inf|aci
zvýšená
o
provizorium,což
cena
případěp|atícenové
především
stabiIního
že nárůstceny o inf|acije možnýpouze v případěstabiIníhospodářskésituacea
předpok|ádaný
a
situaci
ekonomickou
v
konkrétní
brát
úvahu
nutné
vždv
cenv
ie
Při
stanovení
odbytu.
fungova|aza současnÝch
vÝvoi. Lze téměř s iistotou předpok|ádat.že pokud bv naše spo|ečnost
prodeiem
podniku'
bv
vodnéa stočné
části
struktuřep|atnépřed
ekonomickýchpodmínekv organizační
pouze
nepatrně.
se Iiši|o
To
jsou ve většiněpřípadů
v našírepub|iceakciovýmispo|ečnostmi.
7 . Vlastnícivodárenskéinfrastruktury
která proběhIakoIem roku 1993. I naše
vyplynuIoze způsobuprivatizacevodárenskýchspoIečností,
zákonnýchnorem. Musíme
pod|e
zákoníku
a da|ších
obchodního
se proto musí chovat
spo|ečnost
s|ovaakcionářůma všem.To
hospodařittak, abychomvšemakcionářůmpřinášeliprospěch.Zdůrazňuji
práva
i
soudní
cestou'A akcionářvětšinou
mohou
up|atňovat
kteří
svá
drobným,
i
znamená akcíonářům
přinášet
dividendy'Většinovýakcionář(nebo
bude hospodařitziskověa bude mu
očekává,žespo|ečnost
jejich skupina)samozřejměmůžeprosaditsvůjnázor nebo zájem, existujeaIe stá|e riziko možného
jsou zodpovědníza škody,kterésvým jednánímakcionářům
představenstva
soudníhosporu.Č|enové
a na zák|adětoho musírozhodovat.
způsobí,
nebo spo|ečnosti
jsou charakteremsvé činnostia v|astnické
struktury
spo|ečnosti
že
vodárenské
tom,
o
8 . Není sporu
pro
prloritou
proto
neinižší
vodné a
co
ně
zda
ie
musí dobře rozvážit.
specifické.Akcionáři obce
zaiištěnídodávkv pitnévodv a odváděníodpadníchvod v současnostiale
stočnénebo bezprob|émové
D|e
méhonázoruje nutnéh|edatkompromis,a to znamená záležitostzce|a
zeiménai v budoucnosti.
racioná|ně.
v|ivůa dívatse na situacive vodárenství
oprostitzejménaod poIitíckých
9 . Našespolečnostvyvíjístálé úsitísměřujícík tomu, aby růstcen byI omezen pouze na tu nejnutnější
výši.V podmínkách,kdy vlivem receseve|mi významně klesá odbyt (a tím rostou jednotkovénák|ady},
podíl průmys|ovýchodběratelů na
je ovšem zvyšovánícen prakticky nevyhnutelné.Právě k|esající
odbytu ie naprosto zásadnímpříčinouletošníhozvýšenícen. Je ovšemnutnéotevřeně přiznat, že růst
odpadních
cen běžnýchnákladovýchvstupů,obnova majetku a pořizovánínových kapacit na čištění
příčinou
da|šího
případě
budou
stabilního odbytu
vod jsou těmi důležitýmifaktory, které i v
postupnéhorůstucen vodnéhoa stočného.
se situaceve vodárenstvína
10. Závěrem chci nabídnoutmoji osobníúčastna jakékoIivdiskusitýkající
Chrudimsku.
v sekci
http://www.vakcr.czl
L',t. Toto vyjádřeníbude umístěnona webovýchstránkáchnašíspo|ečnosti
2009,,).
(podsekce
vaIná
hromada
,,Řádná
,,Dokumenty,,
S pozdravem

Pří|ohak dopisu ze dne 15.6.2009

částlv.
VoDNÉ
A sTočNÉ
článek
tq
Vodnéa Stočné
14.1. Vodné a Stočnéje věcně usměrňovanoucenou, u kteréje právnímipředpisy stanoven závazný
postuppřijejítvorbě'CenaVodnéhoa Stočného
je schvaIována
a vyhIašována
Pronajímate|em.
1.4.2.Do Vodnéhoa Stočného
|ze promítnoutpouze ekonomickyoprávněnénák|adyna pořízení,
úpravu,
dodávkyvody a ekonomickyoprávněnénák|adyna odváděníodpadníchvod, přiměřenýzisk a daň
podIepřís|ušných
daňovýchpředpisů.
Za ekonomickyoprávněnénák|adyne|zepovažovat
ty nák|ady,
kteréjsou z tétokategorievy|oučeny
právnímipředpisy.
jsou povinniv sou|adus přís|ušnými
].4.3.Pronajímatel
s Provozovatelem
právnímipředpisykaždoročně
nejpozdějido 30. červnazveřejnitúpIné
informaceo ceIkovémvyúčtování
kategoriípoIožek,které
v up|ynu|ém
roce do vodnéhoa stočného
porovnats po|ožkami,
by|yka|ku|ovány,
a jejichskutečnost
právními
kteréjsou obsaženy
předpisy
v pravid|ech
pro
stanovených
určení
výšeVodnéhoa Stočného
pro daný rok.
1.4.4.Provozovate|vybíráod odběrate|ůúp|atuza odběr vody z Vodovodu a za odváděníodpadníchvod
Kana|izací
svýmjménema na svůjúčet.
Náhradyztrátyvznik|éz titu|uneoprávněného
odběru vody
z Vodovodu nebo neoprávněnéhovypouštěníodpadních vod do KanaIizacejsou příjmem
ProvozovateIe,a to včetně veškerýchsouvisejícíchplnění vyp|ývajících
ze smIuv uzavřených
s OdběrateIi'
]-4.5.Provozovate|
se zavazujeup|atňovatpo ce|oudobu trvánísm|ouvyprincipjednotnéceny Vodnéhoa
pro všechnyodběrate|eměst a obcí,kteříjsou napojenina Vodárenskouinfrastrukturu
Stočného
pod|e č|.3 resp. č|' 5 této sm|ouvy,pokud na jejich katastrá|ním
územínepůsobížádný jiný
provozovate|
vodovodůa kanaIizací
anebo pokud v|astník
infrastruktury
nepožaduje
nájemné,které
je vyšší
než nájemnéobvyk|éu Pronajímate|e,
a to za podmínky,že to budou umožňovatprávní
předpísyČeské
repubIiky.
].4.6.Cena Vodnéhoa Stočného
se stanovína dobu 1 roku s p|atnostíod ]-' |edna nás|edujícího
roku'
jinak a musíbýt vyh|ášena
právnípředpisyčinedohodnou-li
nestanoví-|i
se sm|uvnístrany
inzerátem
zveřejněnýmv regioná|ním
tisku na nák|adProvozovate|e
a|espoň30 dnůpřed datemjejíp|atností.
1.4.7'Návrh cen, a jejich kaIku|aci,
zpracujeProvozovatelpro nás|edující
rok podIe p|atnýchprávnícha
cenovýchpředpisůa před|oží
ho PronajímateIi
vždynejpozdějido 25.]-0.běžnéhoroku k vyjádření
(stanovisku).
povinenpřed|ožit
propočty,
K tomu je ProvozovateI
veškeré
údajea dok|ady,ze kterých
při stanovenínák|adové
provedeny
po poslední
ceny vycháze|.Propočtybudou
za obdobínásledující
propočtyna de|ší
úpravěceny. Pronajímate|
má právo požádat,aby mu by|ypřed|oženy
období,na
jehoždélcese s Provozovate|em
předloží
dohodne.V tom případěPronajímate|
návrh nájemnéhona
toto období,případněda|šínezbytnéinformace.Návrh cen bude obsahovatoddě|enývýpočet
Vodnéhoa Stočného,
aby moh|ybýt oddě|enyekonomické
nák|adyna Vodnéa Stočné'
14.8. Propočty
musíobsahovat:
přÚmy Provozovate|e
a) Na straně příjmů:
veškeré
ve sledovaném
období,kterévyp|ynu|ypřímoz
činností
upravených
touto smIouvou,včetněfakturaceza dodávkuvody předané.
b) Na straněvýdajů:
veškeré
výdajeProvozovatele
ve sledovaném
období,kterépřímovyp|ynulyz
čínnostíupravených touto smIouvou v členěnípodIe jednotIivýchnák|adovýchpoIožek
zahrnutýchv kaIku|acích
vodnéhoa stočného.
c) Výs|ednéporovnánípříjmůa výdajůs vyčíslením
hospodářského
výs|edkua výh|eduda|šího
vývoje tohoto výs|edkus jeho odůvodněním
a propočetceny Vodnéhoa Stočného
a vody
předanénavrhované
pro příští
období'
je povinenmu tuto kontro|u
]'4'9. Pronajímate|
má právo kontro|ovat
všechnytyto hodnotya Provozovate|
umožnit,poskytnoutmu potřebnousoučinnost
a předat mu veškeré
k tomu potřebnépodk|ady.

].4.1-0.Sm|uvní
strany sjednávají,
že cena Vodnéhoa Stočného
stanovenáv sou|adus touto sm|ouvoua
zejménas ustanovením
tohoto č|ánkuzahrnujepříměřenýzisk Provozovatelev sou|adus právními
předpisyČeské
repubIiky.
povinensdělitpísemněsvéstanoviskoProvozovateli
14.11.Pronajímate|je
k ceně Vodného,Stočného,
a to
nejpozdějido 15'11'běžného
roku'
jsou obě smIuvnístrany
14'I2'v případě,že PronajímateI
návrh ceny Vodnéhoa Stočnéhoneschvá|í,
povinny vynaložitveškeréúsi|í
k dosažení
dohody v tétověci do 25.I1,.běžnéhoroku a respektovat
při tom p|atnéprávnípředpisy'V případě,že se smluvnístrany nedohodnouna ceně Vodnéhoa
Stočnéhodo stanovenéhotermínu, bude pro násIedující
kaIendářnírok pIatit tzv. cenové
provizorium,kterése stanovíjakoposledníp|atnéceny Vodnéhoa Stočného
za uplynulýka|endářní
rok zvýšené
o průměrnoumeziroční
míruinf|acevyh|ášenou
ČsÚ. v případě,že se sm|uvnístrany
nedohodnoudo 1. března nás|edujícího
roku (tzn.roku, pro kterýměla být dosaženadohoda o výši
Vodnéhoa Stočného),
budousmluvnístrany
dá|epostupovatd|ečlánku18 tétosmlouvy.
14.13.CenaVodného,Stočného
a vody předanémůžebýt v průběhuúčetního
obdobía po předchozím
souh|asuPronajímate|e
zvýšena
:
parametrůVodárenské
a) v případěvýznamnýchzměn rozsahu,skladbya technickoekonomických
infrastruktury,
postupůúpravypitnévody,
b) v případědůležitých
změn provozníchzařízení
a techno|ogických
postupůúpravyodpadnícha dešťových
c) v případědů|ežitých
změn techno|ogických
vod,
d) v případězměn způsobupřepravy,|ikvidacea úpravyodpadůz čistírny
a úpravnyvod nebo v
případěznačného
zvýšenícen
spojenýchs těmito operacemi,
e) v případěpodstatnézměny danía pop|atkůnebo v případězavedenínovéhopop|atku,který
neexistovaI
k datu pos|ední
úpravycen,
f) v případě,ževstoupív p|atnostnovépředpisyv oboru vodárenství,
g) v případězměn zákonnýchpovinnostítýkajících
se vodárenských
spo|ečností,
potřebydovozuvody do Provozovatelem
h) v případěodůvodněné
zásobovaného
území,
jak
případě
pok|esu
i) v
celkového
odbytu Vodnéhonebo Stočného
o více
v období
8% měsíčně
čtyř po sobě jdoucíchměsícůve srovnáníse stejným obdobím roku předchozíhoa za
předpokIadunezměněného
harmonogramu
odečtů,
j) v případě změny rozsahu Investic,TechnickéhozhodnocenífinancovanýchPronajímate|em
a/nebo ProvozovateIemz poskytnutépůjčky,
k) v případězvýšení
nájemného,
případě,
|) v
že by ekonomickávyváženost
tétosm|ouvyby|ahrubě a trvale změněna z důvodů,
kterénejsouv odpovědnostiProvozovateIe'

