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Vážený pane inženýre,

na va|né hromadě akcionářů spo|ečností Vodovody a kana|izace Chrudim, a.s.,  která proběh|a

1"8.5.2009, jste vznesI následující dotaz (citace ze zápisu):

, ,Proč sm|ouvou mezi VAKem Chrudim a Vodárenskou spo|ečností VAK schva|uje téměř navrženou cenu
vodného a stočného od Vodárenské spo|ečnost i? Když jsme udě|ova|i  souh|as s nárůstem ceny vodného a
stočného strategickému partnerovi,  by|o dek|arováno, že se bude jednat maximá|ně o inf|aci .  Všechen
dopad se projevuje na občanech' V režijních nákladech jsou tam doce|a pěkné po|ožky, v těch ka|ku|acích
vodného a stočného, které tady nikdo detaiIně nevysvět| i| .  Já bych by| rád, kdyby mi to někdo přesněj i

objasni| a více to rozebra|, než zde pan předseda.,,

Na zák|adě Vašeho dek|arovaného souh|asu s písemnou odpovědíVám sdě|uj i  nás|edující:

Vodné a stočné upravuje č|ánek 1'4 Sm|ouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, kterou
uzavře|y spo|ečnost i  Vodovody a kana|izace Chrudim, a.s. a Vodárenská spo|ečnost Chrudim, a.s. Ce|ý
č|ánek 14 je pří|ohou tohoto vyjádření.
Zásadní skutečností je zahrnutí vodného a stočného do kategorie věcně usměrňovaných cen.
Cenotvorba u těchto komodit pod|éhá dozoru a kontro|ám státních orgánů. Podstatou je, že do kaIku|ací
je možné zahrnout pouze ekonomickv oprávněné a nás|edně prokazate|né nák|adv.
NeivÝznamněiší veIičinou. která ov|ivňuie vÝsIednou upIatňovanou cenu' ie vÝše fakturace - odbvtu'
Snížení odbytu má na cenu da|eko výraznější v| iv, než postupný růst nák|adů. Tato skutečnost je patrná

ze zpracovaných ka|ku|ací na rok 2009' Př i  meziročním růstu nák|adů pouze o 5 % (což ie méně než míra
inf|ace za rok 2008|) doš|o s pIatnostíod ]..]. .2009 k navÝšeníceIkové cenv o 16 %, a to právě z důvodu
nižšího odbvtu především u stočného.
Konkrétně k jednot| ivým rokům od prodeje část i  podniku a pronájmu vodárenské infrastruktury:
o Provozovate| v prvním roce svého působení (2006) převza| vodné a stočné schvá|ené ještě za

fungování naší spo|ečnost i  v původní organizační struktuře. Ke konci účetního období (30.9.2006)
provozovateI vykáza| účetní ztrátu ve výši 9.794 tis. Kč.

o Př i  projednávání vodného a stočného na rok 2007 představenstvo naší spo|ečnost i  neschvá|i|o
původní návrh provozovate|e, kdy meziroční nárůst ce|kové ceny čini| 8,61yo. Ka|kulace obsahovaly i
roční odpis oceňovacího rozdí|u k nabytému majetku (nebo|i rozdí|u mezi souhrnem nabytých akt iv a
pasiv a kupní cenou). Ačko|iv je tato položka oprávněným nák|adem vstupujícím do kaIkuIací,
provozovateI př i  přípravě prodeje část i  podniku dek|arova|, že vynaIožení kupní ceny je jeho

podnikate|ským riz ikem. Ztohoto důvodu by| oceňovací rozdí| jako nák|adová položka z ka|ku|ací
odstraněn a ani v da|ších |etech j iž v kaIkuIacích obsažen není. Meziroční nárůst ceIkové ceny činiI
6,83 %. Ke konci účetního období (30.9.2007) provozovateI vykáza| účetní zisk ve výši 5.147 t is '  Kč.
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o Rovněž př i  projednávání ceny na rok 2008 představenstvo naší spo|ečnost i  neschvá|i|o původní návrh

provozovate|e' Schvá|en by| návrh s meziročním nárůstem ce|kové ceny 1.0,1 %. Ke konci účetního

období (3o.9.2oo8) provozovateI vykáza| účetní zisk ve výši 5.163 t is.  Kč'

o Za 3 uzavřená účetní období tedv provozovatel dosáh| pod|e standardů českého účetnictví z isku ve

vÝši cca 0.5 mi| '  Kč.
o K vývoji ceny pro rok 2009 |ze použít komentář uvedený v bodu 3 tohoto vyjádření. Představenstvo

neschvá|i|o původnínávrh provozovatele s meziročním nárůstem ve výši 19,8%.

Na zák|adě mnoha|etých zkušeností a podrobné každoroční ana|ýzy mohu potvrdit ,  že kalku|ace

předk|ádané provozovate|em neobsahují neoprávněné po|ožky nebo nepod|ožené nárůsty některých

nák|adových po|ožek. U Vámi zmiňované režie je nutné vzít v úvahu, že obsahuje veškeré nák|ady

(včetně mzdových) pracovníků, jej ichž činnost přímo nesouvisí s dodávkou pitné vody a odvádění

odpadních vod. To je zce|a jasně prokázat napřík|ad př i  porovnánívýše mzdových nák|adů ve výs|edovce
provozovate|e a ve zpracovaných ka|ku|acích. (Výročnízprávu provozovate|e za obdobíod 1.10.2007 do

3o.9.2oo8 Vám s jeho souh|asem předávám jako pří|ohu tohoto dopisu na CD nosiči.)

Podrobněj i  se nyní vyjádřím k to| ikrát zmiňovanému nárůstu ceny vodného a stočného pouze o inf|aci .

J iž zmíněný č|ánek 14 platné smlouvy inf|aci zmiňuje v bodu I4,I2. Ten však upravuje pouze situaci,  kdy

se naše spo|ečnost jako schva|ující nedohodne s provozovate|em na ceně pro příští období. V takovém
případě p|atícenové provizor ium, což je p|atná cena zvýšená o inf|aci za předcházejícírok. Je zce|a jasné,

že nárůst ceny o inf|aci je možný pouze v případě stabiIní hospodářské situace a především stabiIního

odbytu. Př i  stanovení cenv ie vždv nutné brát v úvahu konkrétní ekonomickou situaci a předpok|ádaný

vÝvoi. Lze téměř s i istotou předpok|ádat. že pokud bv naše spo|ečnost fungova|a za současnÝch

ekonomických podmínek v organizační struktuře p|atné před prodeiem část i  podniku' vodné a stočné bv

se I iši|o pouze nepatrně.
Vlastníci vodárenské infrastruktury jsou ve většině případů v naší repub|ice akciovými spo|ečnostmi. To

vyplynuIo ze způsobu privat izace vodárenských spoIečností, která proběhIa koIem roku 1993. I naše

spo|ečnost se proto musí chovat pod|e obchodního zákoníku a da|ších zákonných norem. Musíme

hospodař it  tak, abychom všem akcionářům př inášel i  prospěch. Zdůrazňuj i  s|ova akcionářům a všem. To

znamená i  akcíonářům drobným, kteří svá práva mohou up|atňovat i  soudní cestou' A akcionář většinou

očekává, že spo|ečnost bude hospodař it  z iskově a bude mu př inášet div idendy' Většinový akcionář (nebo

jej ich skupina) samozřejmě může prosadit svůj názor nebo zájem, existuje aIe stá|e r iz iko možného

soudního sporu. Č|enové představenstva jsou zodpovědní za škody, které svým jednáním akcionářům

nebo spo|ečnost i  způsobí, a na zák|adě toho musí rozhodovat.
Není sporu o tom, že vodárenské spo|ečnost i  jsou charakterem své činnost i  a v|astnické struktury

specifické. Akcionáři - obce proto musí dobře rozvážit. zda ie pro ně prloritou co neinižší vodné a

stočné nebo bezprob|émové zaiištění dodávkv pitné vodv a odvádění odpadních vod v současnosti ale

zeiména i  v budoucnost i .  D|e mého názoru je nutné h|edat kompromis, a to znamená záležitost zce|a

oprost i t  zejména od poIitíckých v| ivů a dívat se na situaci ve vodárenství racioná|ně.

Naše společnost vyvíjí stálé úsití směřující k tomu, aby růst cen byI omezen pouze na tu nejnutnější

výši. V podmínkách, kdy vlivem recese ve|mi významně klesá odbyt (a tím rostou jednotkové nák|ady},
je ovšem zvyšování cen prakticky nevyhnutelné. Právě k|esající podíl průmys|ových odběratelů na

odbytu ie naprosto zásadním příčinou letošního zvýšení cen. Je ovšem nutné otevřeně přiznat, že růst

cen běžných nákladových vstupů, obnova majetku a pořizování nových kapacit na čištění odpadních

vod jsou těmi důležitými faktory, které - i v případě stabilního odbytu - budou příčinou da|šího
postupného růstu cen vodného a stočného.
Závěrem chci nabídnout moji  osobní účast na jakékoIiv diskusi týkající se s ituace ve vodárenství na

Chrud imsku.
Toto vyjádření bude umístěno na webových stránkách naší spo|ečnost i  http://www.vakcr.czl  v sekci

, ,Dokumenty,, (podsekce ,,Řádná vaIná hromada 2009,,).
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Pří|oha k dopisu ze dne 15.6.2009

část lv.
VoDNÉ A sTočNÉ

článek tq
Vodné a Stočné

14.1. Vodné a Stočné je věcně usměrňovanou cenou, u které je právními předpisy stanoven závazný
postup př i jejítvorbě' Cena Vodného a Stočného je schvaIována a vyhIašována Pronajímate|em.

1.4.2. Do Vodného a Stočného |ze promítnout pouze ekonomicky oprávněné nák|ady na pořízení, úpravu,
dodávky vody a ekonomicky oprávněné nák|ady na odvádění odpadních vod, př iměřený zisk a daň
podIe přís|ušných daňových předpisů. Za ekonomicky oprávněné nák|ady ne|ze považovat ty nák|ady,
které jsou z této kategorie vy|oučeny právními předpisy.

].4.3. Pronajímatel s Provozovatelem jsou povinni v sou|adu s přís|ušnými právními předpisy každoročně
nejpozděj i  do 30. června zveřejnit úpIné informace o ceIkovém vyúčtování kategorií poIožek, které
v up|ynu|ém roce do vodného a stočného by|y ka|ku|ovány, a jej ich skutečnost porovnat s po|ožkami,
které jsou obsaženy v pravid|ech stanovených právními předpisy pro určení výše Vodného a Stočného
pro daný rok.

1.4.4. Provozovate| vybírá od odběrate|ů úp|atu za odběr vody z Vodovodu a za odvádění odpadních vod
Kana|izací svým jménem a na svůj účet. Náhrady ztráty vznik|é z t i tu|u neoprávněného odběru vody
z Vodovodu nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod do KanaIizace jsou příjmem
ProvozovateIe, a to včetně veškerých souvisejících plnění vyp|ývajících ze smIuv uzavřených
s OdběrateI i '

]-4.5. Provozovate| se zavazuje up|atňovat po ce|ou dobu trvání sm|ouvy pr incip jednotné ceny Vodného a
Stočného pro všechny odběrate|e měst a obcí, kteří jsou napojeni na Vodárenskou infrastrukturu
pod|e č|. 3 resp. č|' 5 této sm|ouvy, pokud na jej ich katastrá|ním území nepůsobí žádný j iný
provozovate| vodovodů a kanaIizací anebo pokud v|astník infrastruktury nepožaduje nájemné, které
je vyšší než nájemné obvyk|é u Pronajímate|e, a to za podmínky, že to budou umožňovat právní
předpísy České repubIiky.

].4.6. Cena Vodného a Stočného se stanoví na dobu 1 roku s p|atností od ]- '  |edna nás|edujícího roku'
nestanoví-| i  právnípředpisy či nedohodnou-l i  se sm|uvnístrany j inak a musí být vyh|ášena inzerátem
zveřejněným v regioná|ním t isku na nák|ad Provozovate|e a|espoň 30 dnů před datem její p|atností.

1.4.7'  Návrh cen, a jej ich kaIku|aci,  zpracuje Provozovatel pro nás|edující rok podIe p|atných právních a
cenových předpisů a před|oží ho PronajímateIi  vždy nejpozděj i  do 25.]-0. běžného roku k vyjádření
(stanovisku). K tomu je ProvozovateI povinen před|ožit veškeré propočty, údaje a dok|ady, ze kterých
př i  stanovení nák|adové ceny vycháze|. Propočty budou provedeny za období následující po poslední
úpravě ceny. Pronajímate| má právo požádat, aby mu by|y před|oženy propočty na de|ší období, na
jehož délce se s Provozovate|em dohodne. V tom případě Pronajímate| předloží návrh nájemného na
toto období, případně da|ší nezbytné informace. Návrh cen bude obsahovat oddě|ený výpočet
Vodného a Stočného, aby moh|y být oddě|eny ekonomické nák|ady na Vodné a Stočné'

14.8. Propočty musí obsahovat:
a) Na straně příjmů: veškeré přÚmy Provozovate|e ve sledovaném období, které vyp|ynu|y přímo z

činností upravených touto smIouvou, včetně fakturace za dodávku vody předané.
b) Na straně výdajů: veškeré výdaje Provozovatele ve s ledovaném období, které přímo vyp|ynuly z

čínností upravených touto smIouvou v členění podIe jednotI ivých nák|adových poIožek
zahrnutých v kaIku|acích vodného a stočného.

c) Výs|edné porovnání příjmů a výdajů s vyčíslením hospodářského výs|edku a výh|edu da|šího
vývoje tohoto výs|edku s jeho odůvodněním a propočet ceny Vodného a Stočného a vody
předané navrhované pro příští období'

] '4 '9. Pronajímate| má právo kontro|ovat všechny tyto hodnoty a Provozovate| je povinen mu tuto kontro|u
umožnit, poskytnout mu potřebnou součinnost a předat mu veškeré k tomu potřebné podk|ady.



].4.1-0.Sm|uvní strany sjednávají, že cena Vodného a Stočného stanovená v sou|adu s touto sm|ouvou a
zejména s ustanovením tohoto č|ánku zahrnuje příměřený zisk Provozovatele v sou|adu s právními
předpisy České repubIiky.

14.11.Pronajímate|je povinen sděl i t  písemně své stanovisko Provozovatel i  k ceně Vodného, Stočného, a to
nejpozděj i  do 15'11' běžného roku'

14'I2'v případě, že PronajímateI návrh ceny Vodného a Stočného neschvá|í, jsou obě smIuvní strany
povinny vynaložit veškeré úsi|í k dosažení dohody v této věci do 25.I1,. běžného roku a respektovat
př i  tom p|atné právní předpisy'  V případě, že se smluvní strany nedohodnou na ceně Vodného a
Stočného do stanoveného termínu, bude pro násIedující kaIendářní rok pIat i t  tzv. cenové
provizor ium, které se stanovíjako poslední p|atné ceny Vodného a Stočného za uplynulý ka|endářní
rok zvýšené o průměrnou meziroční míru inf|ace vyh|ášenou ČsÚ. v případě, že se sm|uvní strany
nedohodnou do 1. března nás|edujícího roku (tzn. roku, pro který měla být dosažena dohoda o výši
Vodného a Stočného), budou smluvnístrany dá|e postupovat d|e článku 18 této smlouvy.

14.13.Cena Vodného, Stočného a vody předané může být v průběhu účetního období a po předchozím
souh|asu Pronajímate|e zvýšena :
a) v případě významných změn rozsahu, skladby a technickoekonomických parametrů Vodárenské

infrastruktury,
b) v případě důležitých změn provozních zařízení a techno|ogických postupů úpravy pitné vody,
c) v případě dů|ežitých změn techno|ogických postupů úpravy odpadních a dešťových vod,
d) v případě změn způsobu přepravy, | ikvidace a úpravy odpadů z čistírny a úpravny vod nebo v

případě značného zvýšenícen spojených s těmito operacemi,
e) v případě podstatné změny daní a pop|atků nebo v případě zavedení nového pop|atku, který

neexistovaI k datu pos|ední úpravy cen,
f) v případě, že vstoupí v p|atnost nové předpisy v oboru vodárenství,
g) v případě změn zákonných povinnostítýkajících se vodárenských spo|ečností,
h) v případě odůvodněné potřeby dovozu vody do Provozovatelem zásobovaného území,
i) v případě celkového pok|esu odbytu Vodného nebo Stočného o více jak 8% měsíčně v období

čtyř po sobě jdoucích měsíců ve srovnání se stejným obdobím roku předchozího a za
předpokIadu nezměněného harmonogramu odečtů,

j) v případě změny rozsahu Invest ic, Technického zhodnocení f inancovaných Pronajímate|em
a/nebo ProvozovateIem z poskytnuté půjčky,

k) v případě zvýšení nájemného,
|) v případě, že by ekonomická vyváženost této sm|ouvy by|a hrubě a trvale změněna z důvodů,

které nejsou v odpovědnosti ProvozovateIe'


