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Úvod 

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (dále také „VHZ“) je vlastníkem 

převážné části vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále také „VaK“) na území svých 

28 akcionářů. Akcionáři jsou výhradně města a obce šumperského okresu.  

Akciová společnost VHZ vznikla 1. ledna roku 1994 a navazuje na působení někdejšího 

státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Zakladatelem společnosti byl tehdejší  

Fond národního majetku a členy bylo jednatřicet měst a obcí. Poměr rozdělení akcií mezi města  

a obce odpovídal podílu na hodnotě společného majetku.  

VHZ vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní řady, stokové sítě, úpravny vody (dále také 

„ÚV“), čistírny odpadních vod (dále také „ČOV“) a některé dešťové zdrže v okrese Šumperk. 

Provozovatelem VaK je společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. 

(dále také „ŠPVS“), která majoritně vlastněna skupinou společností SUEZ 

Environnement/SUEZ Water CZ, s.r.o. (dále také „SUEZ/ONDEO“). Provozování VaK 

je realizováno na základě Nájemní smlouvy na provozování vodovodů a Smlouvy  

o provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, 

a.s., ve znění všech pozdějších dodatků, uzavřených mezi VHZ a ŠPVS (dále také „Stávající 

provozní smlouvy“). Tyto smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2020. 

S cílem zajistit kvalitní a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody, 

odvádění a čištění odpadních vod a péči o VaK po roce 2020, zahájila společnost VHZ v září 

roku 2016 projekt s názvem „Posouzení proveditelnosti variant správy a provozování 

vodohospodářské infrastruktury po roce 2020“ (dále také „Projekt“). Cílem této Studie je 

definování možných způsobů zajištění správy a provozování VaK po skončení Stávajících 

provozních smluv (dále také „Varianty“). Tyto vybrané Varianty byly nejprve posouzeny 

s ohledem na jejich proveditelnost ve vztahu k plnění strategických cílů VHZ a dále z pohledu 

jejich právní, provozně-technické a časové proveditelnosti. Poté byly Varianty rozděleny na 

proveditelné a neproveditelné, přičemž proveditelné Varianty byly hodnoceny pomocí metod 

multikriteriální analýzy, analýzy rizik, ekonomického hodnocení a SWOT analýzy. Na základě 

tohoto hodnocení bylo stanoveno pořadí Variant, které bude sloužit jako podklad pro 

rozhodnutí valné hromady VHZ o možné Variantě k realizaci.  
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1 Strategický rámec 

1.1 Přehled relevantní legislativy 

1.1.1 Oborová a regulační legislativa 

 Zákon o vodovodech a kanalizacích  

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále také „ZoVaK“), je základní 

oborovou normou pro oblast provozování vodovodů a kanalizací v ČR.  

Obsahuje definice základních pojmů v oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, 

určuje postavení subjektů právních vztahů v uvedené oblasti (vlastník, provozovatel, 

odběratel), stanoví práva a povinnosti těchto subjektů a předpoklady pro provozování VaK, 

působnost orgánů veřejné správy či vymezení správní odpovědnosti v normou regulované 

oblasti. Vybraná ustanovení ZoVaK jsou provedena vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR 

(dále také „MZe“) č. 428/2001 Sb. 

 Vodní zákon 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (dále také „Vodní zákon“), obsahuje právní úpravu pro 

účely ochrany povrchových a podzemních vod včetně právní úpravy vodních děl.  

 Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

a jeho prováděcí vyhláška č. 252/2004 Sb., stanoví mezi jiným požadavky na jakost pitné vody. 

Za dodržení jakosti odpovídá dle tohoto zákona provozovatel VaK.  

 Zákon o cenách  

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, provedený vyhláškou č. 450/2009 Sb., upravuje regulaci cen 

v ČR. VaK patří do odvětví s přirozeným monopolem, proto jsou voda pitná a voda odvedená 

kanalizací zařazeny do seznamu zboží s regulovanými cenami. Tento seznam vydává pro každý 

rok podle zákona o cenách Ministerstvo financí ČR (dále také „MF“) rozhodnutím (cenovým 

výměrem), které se zveřejňuje v Cenovém věstníku.   
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Cenový výměr MF 

Seznam zboží s regulovanými cenami vydává MF jako své „cenové rozhodnutí“ podle  

§ 10 zákona o cenách, a to formou výměrů publikovaných pravidelně (nejméně jedenkrát za 

rok) v Cenovém věstníku, přičemž ceny pro vodné a stočné (dále také „VaS“) jsou uvedeny  

v položce č. 2, části II. Cenového výměru (aktuálně je platný Výměr MF č. 01/2017 ze dne  

25. listopadu 2016 zveřejněný v Cenovém věstníku ročník XLIV. a částka 12). 

Předmětem věcného usměrňování cen jsou podle Cenového výměru MF následující komodity: 

(i) pitná voda dodávaná odběratelům, (ii) pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou 

potřebu jiné osobě, než je odběratel, (iii) odpadní voda odvedená kanalizací nečištěná  

a odpadní voda odvedená kanalizací čištěná a (iv) odpadní voda převzatá do kanalizačního 

systému od jiné osoby, než je odběratel.  

Základní principy cenové regulace lze shrnout následovně: 

 regulace spočívá v definici závazných pravidel pro určení rozsahu ekonomicky 

oprávněných nákladů a maximální výše zisku;  

 cena vypočtená podle pravidel věcného usměrňování představuje nejvyšší hranici 

ceny, kterou je možné uplatnit vůči odběrateli; 

 za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady na pořízení odpovídajícího 

množství přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky 

nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a náklady oběhu; 

 regulace se vztahuje nejen na cenu pro VaS, ale také v rámci vztahů vlastníků provozně 

souvisejících VaK – reguluje se cena pro pitnou vodu předanou a odpadní vodu 

převzatou; 

 za přiměřený zisk se považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží 

odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných 

ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu 

v přiměřeném časovém období. 

Základní definice přiměřeného zisku zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu 

(dále také „PZNK“) je následující: PZNK = OPK x WACC (kde „OPK“ je celková hodnota 

kapitálu použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou, a „WACC“ je 

míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená MF). Meziroční nárůst hodnoty přiměřeného 

zisku celkem zahrnutého do kalkulace ceny za m3 vody dodané nebo odvedené nesmí být vetší 

než 7 %, respektive větší nárůst musí být předložen na MF a jím schválen. 

Výše uvedená pravidla platí pro cenovou regulaci formou věcného usměrňování cen1, která je 

povinná pro všechny subjekty v oblasti VaK, vyjma těch, kteří obdrželi dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí (dále také „OPŽP“), kde platí odlišná pravidla regulace.  

                                                      

1 Výměr MF č. 01/2017 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Cenový věstník MF 
ČR ze dne 29. 11. 2016. Ročník XLIV. Částka 12. 
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1.1.2 Dotační podmínky 

U projektů spolufinancovaných z evropských dotací je často, nad rámec současné právní 

úpravy oboru VaK, vyžadováno splnění dodatečných dotačních podmínek. 

Nejvýznamnějším dotačním programem v období 2007 až 2013 byl OPŽP. Pro možnost 

financování investičních projektů v oblasti VaK bylo vyžadováno splnění dotačních podmínek 

v následujících oblastech. 

 Maximální délka provozní smlouvy 

1. Možné je dotovat pouze projekty, kde provozní smlouva končí: 

 do roku 2015 = 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů; 

 od 2016 do 2020 = 60 % z celkových způsobilých veřejných výdajů; 

 od 2021 do 2022 = 30 % z celkových způsobilých veřejných výdajů; 

 po 2022 = nemožnost čerpání dotace. 

2. Nutnost ukončit (a znovu soutěžit) všechny stávající provozní smlouvy, které byly 

uzavřené či prodloužené po vstupu ČR do EU, pokud tento proces nebyl v souladu  

s právem EU. 

3. Maximální délka u nových provozních smluv (bez tzv. smluvní investice ze strany 

provozovatele) je 10 let. 

4. Zavedení systematické kontroly dodržení podmínek ze strany Ministerstva životního 

prostředí ČR (dále také „MŽP“). 

 Obsah provozních smluv 

Požadavky na obsah provozních smluv pro projekty, které jsou v rámci OPŽP podporovány, 

jsou: 

 cenotvorba; 

 kvalita služeb a výkonové ukazatele; 

 monitoring; 

 smluvní pokuty; a 

 soulad s evropskou environmentální legislativou. 

Níže je uvedeno shrnutí smyslu hlavních požadavků na obsah provozních smluv  

v rámci OPŽP pro oddílný model provozování, tj. cenotvorba, kvalita služeb a výkon  

a minimální růst ceny. 

 Cenotvorba 

V oblasti cenotvorby jsou požadavky v rámci OPŽP následující: 

 vyčíslení výše přiměřeného kalkulačního zisku provozovatelů, a to na základě 

vloženého kapitálu dle povinných finančních nástrojů OPŽP; a 

 vyčíslení přijatelných provozních nákladů provozovatelů, a to na základě indexace 

„stropu“ určeného při zadávacím řízení či na základě stávajícího provozního stavu 

(v případě úpravy stávající smlouvy). 
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 Kvalita služeb 

V oblasti kvality služeb a výkonu je postup v rámci OPŽP následující: 

Provozovatel má povinnost monitorovat vlastní výkon pomocí standardizované sady 

výkonových ukazatelů, a to pod sankcí uložení smluvních pokut v případě selhání systému či 

záměrné manipulaci s jeho vstupy nebo výstupy. Pokud provozovatel nedosahuje minimálně 

požadovaného výkonu, automaticky hradí smluvní pokutu, jejíž výše je stanovena na základě 

smluvních pravidel. Opakované nedosažení požadovaného výkonu může vést k předčasnému 

ukončení smlouvy.  

 Minimální růst ceny 

Ceny pro VaS musí růst meziročně o 5,0 % nad inflaci, dokud není dosaženo úplného pokrytí 

nákladů, vč. „plných“ odpisů infrastruktury VaK, nebo cena vodohospodářských služeb 

nedosáhne limitu sociální únosnosti. Lze požádat o 2 % meziroční nárůst, nicméně musí být 

vždy dosaženo udržitelnosti projektu i celého systému VaK ve smyslu pravidel OPŽP. 

V programovém období 2014-2020 platí stejné podmínky a požadavky na obsah provozních 

smluv jako v předchozím programovém období. V současné době není známo, zda budou 

k dispozici evropské dotace pro oblast VaK i po roce 2020. 

1.1.3 Soutěžní legislativa 

 Zákon o zadávání veřejných zakázek  

S účinností od 1. října 2016 vstoupil v platnost Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále také „ZZVZ“), jenž přebírá agendu předchozích zákonů č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, 

které jsou dnem 1. října 2016 zrušeny. ZZVZ zpracovává všechny příslušné směrnice 

Evropského parlamentu a rady, které se vztahují k předmětné oblasti, což je novinkou, protože 

do 1. října 2016 bylo zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí upraveno dvěma 

samostatnými právními předpisy.  

ZZVZ vymezuje zejména základní zásady zadávání veřejných zakázek, definuje pojmy  

a subjekty, upravuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek včetně zvláštních postupů 

předcházejících jejich zadání stejně jako povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek 

a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání v ZŘ. ZZVZ upravuje možnosti 

ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele vyjádřené právem dodavatelů za splnění 

zákonných podmínek podat námitky proti úkonům či postupu zadavatele. V ZZVZ jsou 

rovněž upraveny podmínky dozoru nad dodržováním ZZVZ vykonávaného Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže (dále také „ÚOHS“).  

 Zakázková směrnice 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 

veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále také „Zakázková směrnice“) 

představuje novelizovanou úpravu zadávání veřejných zakázek na úrovni Evropské unie. Tato 

směrnice byla transponována do právního řádu ČR prostřednictvím přijetí ZZVZ.  
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 Koncesní směrnice 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování 

koncesí (dále také „Koncesní směrnice“) představuje novelizovanou úpravu udělování 

koncesí na úrovni Evropské unie. Tato směrnice byla transponována do právního řádu ČR 

taktéž prostřednictvím přijetí ZZVZ.  

1.1.4 Ostatní 

 Zákon o obchodních korporacích  

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také „ZOK“), obsahuje obecnou 

právní úpravu korporátního práva.  

 Zákon o přeměnách 

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, stanoví pravidla 

korporátních přeměn, včetně fúzí.  

 Občanský zákoník  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „OZ“), je obecný soukromoprávní kodex. 

Jeho normy se uplatní zejména na veškeré soukromoprávní vztahy v rozsahu, v jakém tyto 

právní vztahy nejsou upraveny zvláštním právním předpisem ani dohodou stran.  

 Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále také „TZ“), je obecný veřejnoprávní kodex, který 

stanoví, který čin je trestný a jaký trest by za jeho spáchání měl být uložen. 

1.2 Strategické cíle VHZ 

Základním a zásadním posláním VHZ je kvalitní správa, údržba a obnova vlastního majetku 

(VaK) a zajišťování komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění 

odpadních vod, přičemž plnění těchto poslání je prováděno s maximálním ohledem na potřeby 

občanů a firem šumperského okresu a zároveň se snahou o udržení dlouhodobě jednotné 

solidární a udržitelné ceny pro vodné a stočné. Z tohoto důvodu si VHZ vytyčilo své 

strategické cíle, které jsou uvedeny v tabulce níže.  

Tabulka 1: Strategické cíle VHZ 

Označení cíle  Popis cíle  

CÍL 1 Zajištění provozování VaK v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

CÍL 2 
Zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služby ve vazbě na dodávky pitné vody  
a odvádění a čištění odpadních vod 

CÍL 3 Zajištění dostatečných prostředků na obnovu majetku VaK a kvalitní péče o VaK 

CÍL 4 Efektivní správa a rozvoj infrastruktury 

CÍL 5 Uplatnění jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ 

CÍL 6 Udržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ 

CÍL 7 Dodržování stávajících dotačních podmínek dle pravidel OPŽP 

CÍL 8 Zajištění možnosti dalšího využití dotačních programů 

CÍL 9 Zajištění efektivního provozování VaK po roce 2020 
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1.2.1 Cíl 1: Zajištění provozování VaK v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

VHZ si klade za cíl zajistit dodávku pitné vody a čištění a vypouštění odpadních vod v souladu 

s kvalitativními a kvantitativními požadavky danými obecně závaznými předpisy. Plnění tohoto 

cíle je do konce roku 2020 zajištěno prostřednictvím uzavřených Stávajících provozních smluv 

se stávajícím provozovatelem VaK v majetku VHZ a to společností ŠPVS. 

1.2.2 Cíl 2: Zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služby ve vazbě na dodávky pitné 

vody a odvádění a čištění odpadních vod 

VHZ si v oblasti kvality služeb klade za cíl dodržovat vysoké standardy pro dodávku pitné 

vody konečným odběratelům a odvádění a čistění odpadních vod, a to nad rámec požadavků 

uváděných v národní a evropské legislativě. Dále má VHZ za cíl poskytovat konečným 

odběratelům takové služby, které odpovídají požadavkům tzv. nejlepší mezinárodní praxe. 

Zavádění přístupu nejlepší mezinárodní praxe činí VHZ mimo jiné prostřednictvím 

uzavřených Stávajících provozních smluv, kde jsou zavedeny vhodné výkonové ukazatele 

(jejich monitoring a případné sankce za jejich neplnění) umožňující dodržování stanovených 

standardů kvality provozování VaK a odpovídajících standardů služeb pro konečné odběratele.  

1.2.3 Cíl 3: Zajištění dostatečných prostředků na obnovu majetku VaK a kvalitní péče  

o VaK 

VHZ tvoří zdroje a provádí kvalitní péči o svůj majetek (VaK) jednak dodržováním „Plánu 

financování obnovy vodovodu a kanalizací VHZ na roky 2016 až 2025“2 (dále také „PFO“)  

a jednak dodržováním tzv. „minimální závazné výše nájemného“, které musí VHZ plnit 

z důvodu, že obdržela finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 

2013 (dále také „OPŽP 2007–2013“) na projekt „projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 

Moravy – II. fáze“ (projekt CCI 2009CZ161PR002) (dále také „Dolní Pomoraví II“).  

Dodržování pravidel pro dostatečnou tvorbu prostředků na obnovu VaK včetně jejich 

následného využití podléhá jednak kontrole MZe v souvislosti s dodržováním PFO a dále také 

Státního fondu životního prostředí ČR (dále také „SFŽP“) v souvislosti s dodržováním 

minimální výše nájemného. Prostředky na obnovu VaK jsou zahrnuty do ceny pro VaS, 

respektive jsou v současné době součástí kalkulační položky „nájem infrastrukturního 

majetku“. 

  

                                                      

2 Příloha č. 18 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění. 
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1.2.4 Cíl 4: Efektivní správa a rozvoj infrastruktury 

VHZ si klade za cíl zajistit, aby byly vybrané zdroje efektivně využity pro rozvoj a správu 

infrastruktury VaK a ne za účelem dotování jiných činností mimo oblast VaK.  

1.2.5 Cíl 5: Uplatnění jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ 

VHZ si klade za cíl zajistit jednotný optimální vývoj ceny pro VaS s ohledem na reálnou 

potřebu vlastních finančních zdrojů a na realizaci stěžejních úkolů společnosti, a to při 

respektování výše sociálně únosné ceny pro VaS. 

1.2.6 Cíl 6: Udržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ 

VHZ si klade za cíl zajistit nepřekročení sociálně únosné ceny pro VaS stanovené jako 

průměrné náklady domácností (včetně DPH) spojené s dodávkou pitné a odváděním  

a čištěním odpadních vod tak, že tyto náklady nepřekročí 2 % průměrných čistých příjmů 

domácnosti v oblasti působnosti VHZ.  

1.2.7 Cíl 7 : Dodržování stávajících dotačních podmínek dle pravidel OPŽP 

VHZ musí po dobu 10 let od kolaudace (tj. do konce roku 2025) zajistit dodržování všech 

dotačních podmínek, které souvisejí s projektem Dolní Pomoraví II, který byl spolufinancován 

z OPŽP 2007-2013, respektive byl schválen Evropskou komisí jako tzv. velký projekt. 

V případě nedodržení stanovených podmínek může nastat až odebrání celé výše přidělené 

dotace z OPŽP 2007-2013 na tento projekt.  

1.2.8 Cíl 8: Zajištění možnosti dalšího využití dotačních programů 

Tento cíl zajišťuje dodržení takových parametrů modelu provozování VaK, aby i nadále VHZ 

mohla využívat národní či evropské dotační tituly na spolufinancování investic do svých VaK.  

1.2.9 Cíl 9: Zajištění efektivního provozování VaK po roce 2020 

VHZ si klade za cíl zajistit připravit kvalifikované a nestranné podklady pro rozhodnutí  

o optimálním zajištění provozu VaK po roce 2020 a toto rozhodnutí realizovat tak, aby nové 

provozní podmínky byly zavedeny plynule a bez problémů pro VHZ, její akcionáře i konečné 

odběratele. 
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1.3 Vlastník VaK  

Na území celé České republiky bylo v roce 2015 evidováno přes 6 400 vlastníků VaK, tři 

největší vlastníci (Severočeská vodárenská společnost a.s., hlavní město Praha  

a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.) představují cca 20 % v rámci celé ČR 

jak z pohledu délky vodovodních, tak kanalizačních sítí. VHZ spravuje značně menší území 

s infrastrukturou VaK, přičemž délky sítí se z celorepublikového pohledu pohybují v rozmezí 

od cca 0,5 % (kanalizace) do 1 % (vodovod). 

Obrázek 1: Délky vodovodních a kanalizačních sítí (v km) tří největších vlastníků infrastruktury v rámci ČR  
 a začlenění VHZ 

 

Zdroj: Vodovody a kanalizace ČR 2015, MZe 

V obdobném poměru je VHZ začleněna v rámci celé ČR i z pohledu ekonomické hodnoty 

vodovodních a kanalizačních sítí (opět do 1 %), zatímco hodnota majetku VaK tří největších 

vlastníků opět představuje cca 20 % z celorepublikové hodnoty.  
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Obrázek 2: Celková hodnota vodovodních a kanalizačních sítí (v mil Kč) tří největších vlastníků infrastruktury  
 v rámci ČR 

  

Zdroj: Vodovody a kanalizace ČR 2015, MZe 

VHZ je municipální (tj. 100 % akcií vlastní města a obce) vlastnickou společností VaK na 

území okresu Šumperk. Společnost vznikla 1. ledna roku 1994, zakladatelem společnosti byl 

tehdejší Fond národního majetku a členy 31 měst a obcí šumperského okresu. Původní podíl 

akcií jednotlivých měst a obcí byl dán dle podílu na hodnotě společného majetku. 

V současnosti má VHZ celkem 29 akcionářů, 28 akcionářů je z řad obcí a měst na území 

okresu Šumperk. Původní základní kapitál společnosti ve výši 853 215 000 Kč byl v roce 2015 

navýšen úpisem nových akcií (81 500 ks), přičemž upisovateli byla města Zábřeh (75 000 akcií) 

a Staré Město (6 500 akcií). Největšími akcionáři (s akcionářským podílem větším než 10 %) 

jsou města Šumperk (33,56% akcionářský podíl), Zábřeh (21,50% podíl) a Mohelnice (16,35% 

podíl).  

Tabulka 2: Základní údaje o společnosti VHZ 

Údaj Hodnota 

Datum vzniku  1. 1. 1994 

Základní kapitál  934 715 000 Kč 

Počet akcionářů 29 

Počet zaměstnanců 7 

Zdroj: Výroční zpráva VHZ, 2015 
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Tabulka 3: Kompletní seznam akcionářů VHZ a jejich obchodních podílů (s vyznačením největších akcionářů) 

Akcionář Podíl (%) Akcionář Podíl (%) 

Obec Bludov 2,15 Obec Postřelmůvek 0,30 

Město Hanušovice 2,61 Obec Rájec 0,10 

Obec Hraběšice 0,08  Obec Rapotín 1,11 

Obec Chromeč 0,07 Obec Ruda nad Moravou 0,59 

Obec Jestřebí 0,11 Obec Sobotín 3,03 

Obec Krchleby 0,25 Město Staré Město 3,08 

Obec Loštice 6,18 Obec Stavenice 0,03 

Obec Loučná nad Desnou 0,68 Město Šumperk 33,56 

Obec Maletín 0,74 Obec Třeština 0,21 

Obec Mírov 0,48 Obec Velké Losiny 1,48 

Město Mohelnice 16,35 Obec Vikýřovice 2,76 

Obec Moravičany 0,98 Obec Vyšehoří 0,13 

Obec Nemile 0,23 Město Zábřeh 21,50 

Obec Olšany  0,33 VHZ Šumperk, a.s. 0,06 

Obec Petrov nad Desnou 0,81  

Zdroj: Výroční zpráva VHZ, 2015 

1.3.1 Popis infrastruktury 

Společnost VHZ vlastní a spravuje infrastrukturní majetek VaK na území šumperského okresu 

(od Loštic až po Staré Město). V oblasti celého Olomouckého kraje je zásobenou pitnou vodou 

z vodovodů přes 90 % obyvatel a více než 80 % obyvatel je napojených na kanalizační síť  

(viz obrázky níže). Detailnější informace o majetku VaK uvádí tabulka níže.  

Tabulka 4: Přehled infrastruktury VaK v majetku VHZ - vodovod 

Údaj Hodnota 

Počet trvale bydlících obyvatel  77 240 

Počet připojených obyvatel  75 943 

Celková délka sítě (km) 587 

- z toho přiváděcích řadů (km) 128 

Počet přípojek 13 897 

Počet vodoměrů  13 703 

Počet čerpacích stanic (ČS) 54 

Počet úpraven vody (ÚV) 4 

Počet vodojemů 46 

Hodnota vodovodní sítě dle VÚME (mil. Kč) 2 798* 

Hodnota ÚV dle VÚME (mil. Kč) 400* 

Zdroj: VÚME 2016,  
* hodnoty převedeny na cenovou úroveň roku 2017 včetně aktuální sazby DPH 
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Obrázek 3: Infrastruktura VaK v majetku VHZ 
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Obrázek 4: Podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodu (údaje za rok 2015) 

 

Zdroj: Vodovody a kanalizace ČR 2015, MZe 

Tabulka 5: Přehled infrastruktury VaK v majetku VHZ - kanalizace 

Údaj Hodnota 

Počet trvale bydlících obyvatel  63 317  

Počet připojených obyvatel  61 533  

Celková délka sítě (km) 328  

Počet přípojek 9 606  

Počet odlehčovacích komor (OK) 37 

Počet čerpacích stanic (ČS) 30 

Počet retenčních nádrží 5 

Počet čistíren odpadních vod (ČOV) 8 

Hodnota stokové sítě dle VÚME (mil. Kč) 3 005* 

Hodnota ČOV dle VÚME (mil. Kč) 985* 

Zdroj: VÚME 2016,  
* hodnoty převedeny na cenovou úroveň roku 2017 včetně aktuální sazby DPH 
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Obrázek 5: Podíl obyvatel napojených na kanalizaci (údaje za rok 2015) 

 

Zdroj: Vodovody a kanalizace ČR 2015, MZe 

Celková pořizovací cena VaK ve vlastnictví VHZ dle vybraných údajů majetkové evidence činí 

více 7,2 mld. Kč (vč. DPH). Tato celková hodnota je tvořena z méně než poloviny majetkem 

vodovodů (ÚV a vodovodní sítě) a z více jak poloviny majetkem kanalizace (ČOV  

a kanalizační sítě).  

Graf 1: Hodnota VH infrastruktury VHZ  
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1.3.2 Korporátní postavení VHZ  

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, kdy orgány společnosti jsou:  

a) valná hromada (dále také „VH VHZ“) – je nejvyšším orgánem a tvoří ji všichni 

přítomní akcionáři. Do její působnosti mj. spadá rozhodování o změně stanov, pachtu 

závodu společnosti či jeho části, veškeré úkony spojené s členy představenstva  

a dozorčí rady (volba, odvolání, smlouvy apod.), schvalování účetní uzávěrky či 

rozhodnutí o rozdělení zisku; 

b) představenstvo – je statutárním orgánem, řídí činnost společnosti a zastupuje ji; 

c) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti 

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.  

Představenstvo a dozorčí rada jsou volenými orgány VHZ. Při výkonu svěřené působnosti 

jsou členové těchto orgánů povinni postupovat zejména v souladu s péčí řádného hospodáře. 

Případné nedodržení této povinnosti může vyvolat jejich odpovědnost vůči VHZ a jejím 

akcionářům, tedy městům a obcím. V krajním případě však mohou být společně se členy 

volených orgánů VHZ spoluodpovědní rovněž akcionáři (zejména v případě protiprávního 

nebo zneužívajícího výkonu hlasovacího práva). 

Obce a města svá akcionářská práva na valné hromadě vykonávají zpravidla (na základě obecné 

úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím 

delegátů pověřených zastupitelstvy jednotlivých obcí. 

1.4 Provozovatel VaK  

Infrastrukturu VaK v majetku VHZ provozuje na základě Stávajících provozních smluv 

společnost ŠPVS. Společnost ŠPVS patří mezi TOP 50 největších provozovatelů v ČR, v rámci 

pořadí jí připadá 23. místo, a to jak dle objemu fakturované pitné vody, tak dle objemu 

fakturované odpadní vody. Objemy fakturované pitné či odpadní vody společnosti ŠPVS 

představují hodnoty do 1 % v rámci TOP 50 provozovatelů ČR. Padesát největších 

provozovatelů představuje početně 2 % všech provozovatelů VaK v ČR, přičemž tito největší 

provozovatelé ovládají téměř 90 % trhu s pitnou vodou (veškeré údaje jsou za rok 2015).  

Společnost ŠPVS vznikla 1. ledna 1994 privatizací podniku Vodovody a kanalizace Šumperk 

(dlouholetý správce VaK obcí a měst okresu Šumperk) a jediným zakladatelem společnosti byl 

Fond národního majetku. V roce 2001 došlo k významné změně v osobě hlavního akcionáře 

společnosti, kterým se stala společnost ONDEO Services (vodohospodářská divize 

nadnárodní skupiny GDF SUEZ). Tatáž společnost, v současnosti jako skupina společností 

SUEZ Environnement/SUEZ Water CZ, s.r.o., je stále majoritním vlastníkem ŠPVS  

(a osobou ovládající) a vlastní 99,16 % akcií. Mateřskou společností celé skupiny je společnost 

ENGIE (dříve GDF SUEZ). Skupina má majetkové podíly i v dalších vodohospodářských 

provozních společnostech, jedné na Slovensku (Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, 

a.s.) a pěti v ČR (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Vodohospodářská společnost Benešov, s r.o. a VHZ). 

Skupina se tedy řadí mezi největší soukromé provozovatele infrastruktury VaK v ČR  

(je druhým největším) a zásobuje 1,2 mil. obyvatel pitnou vodou a 1,1 mil. obyvatel je napojeno 

na kanalizaci a ČOV. 
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Obrázek 6: Objem fakturované pitné vody u padesáti největších provozovatelů v ČR 

Zdroj: Vodovody a kanalizace ČR 2015, MZe 

1.4.1 Popis infrastruktury 

ŠPVS je provozní společností, která na základě dlouhodobých smluv spravuje a provozuje 

majetek VaK měst, obcí a zejména akciové společnosti VHZ. Společnost provozuje celkem 

16 vodovodů, z toho 7 skupinových, přičemž 12 vodovodů, z toho 5 skupinových (Šumperk, 

Zábřeh, Olšany, Mohelnice, Třeština – Stavenice) jsou v majetku VHZ a 4 vodovody, z toho 

2 skupinové (Klopina – Veleboř, Bílá Lhota) jsou provozovány na základě samostatných 

smluv. Samostatné vodovody vlastněné VHZ, které ŠPVS provozuje, jsou v obcích 

Hanušovice, Hynčice, Hraběšice, Ruda nad Moravou, Staré Město, Studená Loučka  

a Hněvkov. ŠPVS dále provozuje na základě samostatných smluv vodovody v obcích Oskava, 

Dolní Studénky (vč. Králce), Leština, Jestřebí (vč. Pobučí), a místní části spadající do 

skupinových vodovodů Klopina – Veleboř a Bílá Lhota. Celkem ŠPVS provozuje přes 600 km 

vodovodních sítí. ŠPVS také obstarává provoz objektů VaK, celkem 56 vodojemů (z toho  

44 vodojemů je v majetku VHZ) a 4 úpravny pitné vody (Moravičany, Kouty nad Desnou, 

Rapotín, Zábřeh na Moravě – Lesnice), přičemž všechny ÚV vlastní VHZ.  

ŠPVS provozuje pro VHZ jednu skupinovou kanalizaci a 8 samostatných (Kouty n. D., 

Zábřeh, Mohelnice, Loštice, Vlčice, Mírov, Hanušovice, Staré Město). Dále ŠPVS provozuje 

na základě samostatných smluv kanalizace ve vlastnictví obcí Zvole a Oskava. ŠPVS provozuje 

celkem 10 čistíren odpadních vod, přičemž 8 ČOV je v majetku VHZ (Šumperk, Staré Město, 

Kouty nad Desnou, Zábřeh, Mohelnice, Loštice, Vlčice a Mírov) a 2 ČOV (Zvole, Velké 

Losiny) jsou provozovány na základě samostatných smluv a jsou v majetku příslušných obcí. 

Detailnější informace o provozované infrastruktuře VaK uvádí tabulka níže.  
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Obrázek 7: Základní údaje o společnosti ŠPVS (údaje za rok 2015) 

Údaj Jednotka 

Obrat společnosti 300 mil. Kč  

Výsledek hospodaření za běžné účetní období 29,5 mil. Kč 

Základní kapitál 70 806 tis. Kč 

Počet zaměstnanců  183 

Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou 81 137  

Počet obyvatel napojených na kanalizaci 64 712 

Množství vyrobené pitné vody  4 358 tis. m3 

Ztráty vody 623 tis. m3 

Množství vyčištěné vody 8 108 tis. m3 

Délka vodovodních řadů (vč. přivaděčů) 652 km 

Počet vodovodních přípojek 15 620  

Délka kanalizačních řadů 319 km 

Počet kanalizačních přípojek 10 323 

Počet čerpacích stanic na vodovodu 67 

Počet čerpacích stanic na kanalizaci 30 

Počet vodojemů 56 

Počet provozovaných úpraven vod 4 

Počet provozovaných čistíren odpadních vod 10 

 Zdroj: Výroční zpráva ŠPVS, 2015 

1.4.2 Korporátní postavení ŠPVS 

ŠPVS má rovněž dualistický systém vnitřní kontroly, přičemž orgány společnosti jsou valná 

hromada, představenstvo a dozorčí rada. Pravomoci těchto orgánů jsou v obecné rovině 

obdobné jako v případě VHZ, podrobně je určují Stanovy ŠVPS (aktuální k datu 9. 6. 2016).  

ŠPVS spravuje a provozuje majetek VaK ve vlastnictví VHZ na základě Stávajících provozních 

smluv, přičemž obě smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2020. Nejnovějším 

vývojem prošla část provozování zabývající se kanalizační složkou, kdy v roce 2015 bylo ze 

strany VHZ realizováno koncesní řízení na provozovatele pro roky 2016 až 2020 v návaznosti 

na plnění dotačních podmínek projektu Dolní Pomoraví II. ŠPVS v tomto koncesním řízení 

zvítězila a podepsala novou koncesní smlouvu na provozování kanalizace VHZ, která nabyla 

účinnosti 1. 1. 2016 a je uzavřena na dobu 5 let.  
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1.5 Stávající provozní model 

1.5.1 Popis provozního modelu 

VaK v majetku VHZ jsou provozovány společností ŠPVS v tzv. oddílném modelu, kdy mezi 

vlastníkem a provozovatelem je uzavřena provozní smlouva, na jejímž základě provozovatel 

užívá a provozuje VaK a poskytuje služby s tím spojené. Provozovatel přebírá některá 

provozní rizika za vlastníka, jako je např. výběr VaS od konečných odběratelů či zajištění 

legislativních požadavků na kvalitu pitné či vyčištěné odpadní vody. Provozovatel hradí 

vlastníku infrastruktury pachtovné za užívání infrastruktury VaK. 

Obrázek 8: Schéma současného provozního modelu  

 

1.5.2 Stávající provozní smlouvy 

Původně byla infrastruktura VaK v majetku VHZ provozována na základě dvou smluv, 

provozní a nájemní (jmenovitě „Smlouva o provozování vodovodů a kanalizací a o jejich obnově a rozvoji“ 

ze dne 21. 6. 2002 a „Smlouva o podmínkách nájmu vodohospodářských zařízení“ ze dne 30. 12. 1996 

v úplném znění dle Dodatku č. 2/2006), které jsou vázány na sebe a obě jsou uzavřeny na 

dobu trvání do 31. 12. 2020. Dodatkem č. 5 (ze dne 2. 7. 2009) došlo ke zkrácení doby trvání 

provozní smlouvy pouze pro oblast kanalizace a to do 31. 12. 2015. Pro oblast vodovodu 

nebyla doba trvání nijak dotčena, smlouva je platná a v současnosti čítá celkem 15 dodatků.  

V roce 2015 bylo ze strany VHZ realizováno koncesní řízení na provozovatele pro roky 2016 

až 2020 v návaznosti na plnění dotačních podmínek projektu Dolní Pomoraví II. Vítězem 

řízení byla ŠPVS, přičemž uzavřela koncesní smlouvu na provozování kanalizace VHZ  

s nabytím účinnosti 1. 1. 2016 s délkou pěti let. 
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1.6 Vývoj cen pro vodné a stočné 

Dle závazných pravidel OPŽP, musí ceny pro VaS růst meziročně o 2,0 % nad inflaci, dokud 

není dosaženo úplného pokrytí nákladů, tzv. „plných“ odpisů infrastruktury VaK, anebo cena 

vodohospodářských služeb nedosáhne limitu sociální únosnosti.  

Vývoj cen pro VaS (včetně DPH) za posledních deset let je zobrazen v následujícím grafu. 

Přestože je patrný pozvolný nárůst ceny jak pro vodné, tak pro stočné v průběhu let, v žádném 

z uvedených roků nedošlo k překročení výše sociálně únosné ceny stanovené dle pravidel 

OPŽP. Výše této ceny je definována jako hranice pro výdaje na vodné a stočné (v Kč/m3 

včetně DPH), která představuje 2 % průměrných ročních čistých příjmů jednoho člena 

domácnosti v oblasti působnosti VHZ se standardní specifickou spotřebou vody 80 l/os*den. 

Mezí výší cen pro VaS a výší sociálně únosné ceny je patrná značná rezerva.  

Obrázek 9: Vývoj cen pro VaS společnosti VHZ v období let 2008–2017 

Zdroj: Vyúčtování cen pro VaS 2008 až 2015, (*) Kalkulace cen pro VaS 2016 až 2017, VHZ 

1.7 Pachtovné 

Dle závazných pravidel OPŽP, musí pachtovné růst do té doby, dokud není dosaženo úplného 

pokrytí nákladů, tzn., „plných“ odpisů infrastruktury VaK, anebo cena vodohospodářských 

služeb nedosáhne limitu sociální únosnosti. Dopředu stanovený nárůst pachtovného musí být 

konzistentní s cílem OPŽP, že do 30 let musí být dosaženo tzv. plných odpisů jak projektu, 

tak i celé infrastruktury VaK. 
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Vývoj výše pachtovného v letech 2008 až 2020 je zobrazen na následujícím grafu, přičemž 

zobrazuje odděleně složku za pitnou a odpadní vodu. V současnosti je výše pachtovného 

zasmluvněná až do roku 2020 v návaznosti na plnění dotačních podmínek OPŽP. Pro 

současný rok je pachtovné stanoveno ve výši 95 mil. Kč (plus 5,8 mil. Kč v cenové úrovni 

2015 je určeno na realizaci obnovujících oprav). 

Obrázek 10: Vývoj výše pachtovného v období let 2008–2020 

 

Zdroj: Vyúčtování cen pro VaS 2008 až 2015, (*) Kalkulace cen pro VaS 2016 až 2017, (**) smluvně ukotvená min. výše 
pachtovného dle OPŽP, VHZ 

Dle orientačního výpočtu bude v roce 2020 součet pachtovného za vodovod a kanalizaci 

dosahovat přibližně 65 % hodnoty plného odpisu, přičemž za vodovod bude samostatně téměř 

60 % a za kanalizaci 85 % hodnoty plného odpisu, tzn. i po roce 2020 bude muset docházet 

k nárůstu zdrojů, a to buď formou pachtovného, nebo odpisů (v závislosti na typu provozního 

modelu). 

1.8 Zisk provozovatele 

V rámci diskuze o výši zisku provozovatele je zapotřebí rozlišovat, zda se jedná o kalkulační 

zisk anebo se jedná o dividendu provozovatele (tj. výplatu peněz držiteli akcií). Při porovnání 

kalkulačního zisku ŠPVS za provozování VaK v majetku VHZ a výsledku hospodaření ŠPVS 

před zdaněním (dle účetní závěrky za rok 2015) lze stanovit, že kalkulační zisk ŠPVS 

za provozování VaK v majetku VHZ činí přibližně 75 až 80 % z celkového výsledku 

hospodaření ŠPVS před zdaněním. 
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1.8.1 Kalkulační zisk provozovatele 

Vývoj výše kalkulačního zisku z VaS strukturovaně pro složku pitné a odpadní vody v letech 

2015 až 2017 je vždy uveden v povinné struktuře kalkulace ceny pro VaS. Výše kalkulačního 

zisku je jak pro kanalizační, tak i pro vodovodní složku počítána dle dotačních pravidel OPŽP. 

Součet kalkulační výše zisku provozovatele za vodné a stočné se na roky 2016 a dále pohybuje 

přibližně ve výši 13 mil. Kč/rok. Je třeba konstatovat, že výše kalkulačního zisku uvedená 

v kalkulaci ceny pro VaS musí být zdaněna, přičemž v této částce má provozovatel zohledněny 

nutné investice do provozního majetku, pohledávky a v neposlední řadě také plánovanou 

dividendu.  

Obrázek 11: Kalkulační zisky ŠPVS z vodného a stočného v letech 2008-2017 (bez DPH), „běžné ceny“ 

Zdroj: Vyúčtování cen pro VaS 2008 až 2015, (*) Kalkulace cen pro VaS 2016 až 2017, VHZ 

1.8.2 Dividenda provozovatele 

Za dividendu se označuje výplata peněz držitelům akcií. Obecně můžeme považovat dividendu 

za vyplácení zisku akcionářům, kteří jsou spolupodílníky dané společnosti. Aby však mohla být 

dividenda akcionáři vyplacena, musí být nejprve kalkulační zisk zdaněn, musí být odečteny 

nutné investice do provozního majetku, pohledávky a zásoby, což znamená, že dividenda je 

pouze jednou z částí kalkulačního zisku provozovatele. 

 Výpočet dle přístupu OPŽP  

Pro ilustraci orientační výše dividendy ŠPVS za provozování VaK v majetku VHZ byl 

proveden orientační výpočet pro rok 2017 na základě veřejně dostupných dat a dat uváděných 

v povinném Finančním modelu pro stanovení cen pro VaS, který musí být použit u všech 

projektů v oddílném modelu provozování, které jsou spolufinancovány z OPŽP. Na základě 

výsledku tohoto orientačního výpočtu je zřejmé, že dividenda ŠPVS pro rok 2017 za 

provozování VaK v majetku VHZ se může pohybovat v rozsahu 5 až 6 mil. Kč/rok. 

2
,8

1
0

,0

8
,9

1
7

,6

1
6

,7

1
7

,1

1
8

,2 2
2

,9

1
2

,3

1
3

,0

0

5

10

15

20

25

m
il.

 K
č

Zisk pro vodné a stočné celkem

1
,8

9
 K

č/
m

3  

1
,9

1
 K

č/
m

3  
1

,5
3

 K
č/

m
3  



25 
Tento dokument je určen výhradně pro potřebu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. a jejích akcionářů. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována nebo 
reprodukována bez předchozího písemného souhlasu VHZ a Zpracovatele Studie.  

Tabulka 6: Orientační výpočet dividendy ŠPVS dle cenotvorby OPŽP pro rok 2017 

Údaj Vodné Stočné Celkem 

Kalkulační zisk dle OPŽP 6,802 6,16 12,96 

DPPO 19 % 1,29 1,17 2,46 

Investice do provozního majetku 2,64 1,86 4,50 

Úspěšnost výběru pohledávek 0,06 0,07 0,14 

Orientační dividenda  
v souladu s cenotvorbou OPŽP 

2,80 3,06 5,86 

Zdroj: Zpracovatel Studie 

 Výpočet dle přístupu Cenového výměru MF  

MF každoročně zveřejňuje Cenový výměr, ve kterém je mimo jiné také uveden postup pro 

výpočet přiměřeného zisku provozovatele v oblasti VaK. Pro rok 2017, respektive rok 2018 

dochází ve výpočtu přiměřeného zisku provozovatele VaK v oddílném modelu k výrazné 

změně. V případě, že chce provozovatel využít pro svoji tvorbu zisku majetek VaK vlastníka, 

musí se vlastník tohoto zisku tvořeného z jeho majetku písemně vzdát ve prospěch 

provozovatele, tzn. nebude již možné bez písemné dohody tvořit zisk provozovatele z majetku 

vlastníka. Dle prvotních konzultací se SFŽP bude možné tento princip zohlednit také  

u projektů v rámci OPŽP. V případě, že by se konalo KŘ či ZŘ na provozovatele VaK pro 

roky 2021 a dále, je pravděpodobné, že výše uvedená pravidla budou platná také pro projekty 

spolufinancované z OPŽP a zároveň lze předpokládat, že se vlastník (v tomto případě VHZ) 

nevzdá zisku tvořeného z jeho majetku ve prospěch provozovatele.  

Na základě principu uvedeného v Cenovém výměru a na základě dat využitých pro výpočet 

orientační výše dividendy byla také orientačně stanovena výše dividendy v souladu s Cenovým 

výměrem. Aby bylo zřejmé, o jakou změnu se mezi oběma výpočty jedná, byl tento orientační 

výpočet proveden na kalkulaci cen pro VaS za rok 2017, ačkoliv je samozřejmostí, že bude 

moci být tento postup případně použit až od roku 2021 a dále. Na základě orientačního 

výpočtu bylo stanoveno, že dividenda ŠPVS za provozování VaK v majetku VHZ pro rok 

2017 na základě Cenového výměru se může pohybovat v rozmezí 3 až 4 mil. Kč/rok. 

Tabulka 7: Orientační výpočet dividendy ŠPVS dle Cenového výměru MF pro 2017 

Údaj Vodné Stočné Celkem 

Přiměřený zisk z použitého kapitálu 
dle Cenového výměru MF 

5,18 4,59 9,77 

DPPO 19 % 0,98 0,87 1,86 

Investice do provozního majetku 2,64 1,86 4,5 

Úspěšnost výběru pohledávek 0,06 0,07 0,14 

Dividenda 1,49 1,79 3,28 

Zdroj: Zpracovatel Studie 

Na základě orientačních výpočtů bylo stanoveno, že dividenda provozovatele se může 

v současnosti pohybovat v rozmezí 5 až 6 mil. Kč/rok a po roce 2020 (neposkytne-li VHZ 

svůj majetek na tvorbu zisku provozovateli) může být ve výši 3 až 4 mil. Kč/rok. 
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2 Popis Variant  

2.1 Uvažované Varianty 

Na základě posouzení stávající situace VHZ byly navrženy základní oblasti variant 

provozování VaK po roce 2020. Těchto základních oblastí variant je pět, jsou určeny dle 

modelů provozování VaK a pro potřeby této Studie jsou označeny písmeny A až E.  

Tyto oblasti variant byly rozpracovány na jednotlivé konkrétní Varianty, kterých je celkem 15 

a v rámci Studie jsou označeny písmenem korespondujícím s danou oblastí variant  

a pořadových číslem konkrétní Varianty. V barevném schématu všech Variant (viz Obrázek 

13) je každá Varianta prezentována jednou specifickou barvou z vytvořené barevné škály. 

V dalších kapitolách jsou uvedeny popisy všech Variant, včetně jejich schematického 

grafického znázornění pro vysvětlení definice dané Varianty, tj., jak je daná Varianta zamýšlena 

pro situaci VHZ. 

Obrázek 12: Přehled uvažovaných základních oblastí variant A až E 

  

 

 

Varianta D: Smíšený model (Provozní divize VHZ) 

 Varianta A: Nulová varianta 

Varianta B: Oddílný model (Koncese) 

Varianta E: Servisní smlouva, Přidružená osoba  

Varianta C: Vlastnický model (In-house) 
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Obrázek 13: Výčet navrhovaných Variant k posouzení 

A4:Přechodné řešení provozování A2:Prodloužení Stávajících smluv 

 

 

Varianta D: Smíšený model (Provozní divize VHZ) 

Varianta A: Nulová varianta 

Varianta B: Oddílný model (Koncese) 

  A1:Žádné aktivní kroky do 2020 A3:Rozpad VHZ 

 B1:Koncese 

C1:Odkup 100% podílu v ŠPVS + In-house C2:Nová provozní společnost + In-house 

D1:Nabytí 100% podílu v ŠPVS + fúze D2:Zelená louka (Provozní divize) 

 B2:Koncese dělená na části  

Varianta E: Servisní smlouva, Přidružená osoba (PO) 

Varianta E: Koupě a 
Pacht závodu, Servisní 

E1:Servisní smlouva ZŘ E3:Servisní smlouva se ŠPVS E4:Akvizice 20-99 % ŠPVS + PO 

Varianta C: Vlastnický model (In-house) 

B3:Odkup akcií SUEZ/ONDEO + poskytnutí ŠPVS v KŘ 

 

E2:Servisní smlouva ZŘ na části 
části  
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2.2 Varianta A: Nulová Varianta 

Do nulových Variant jsou zahrnuty takové Varianty, kterými je realizováno provozování VaK 

takovým způsobem, který není standardně využíván v rámci provozování VaK v ČR.  

2.2.1 A1: Žádné aktivní kroky do 31. 12. 2020 v souvislosti se zajištěním správy  

a provozování infrastruktury VaK VHZ  

Varianta A1 spočívá v naprosté pasivitě VHZ ohledně zajištění správy a provozování své 

infrastruktury VaK po 1. 1. 2021, tedy v nerealizaci žádných aktivních kroků v tomto smyslu. 

2.2.2 A2: Prodloužení Stávajících provozních smluv 

Varianta A2 spočívá v prostém uzavření dodatků na prodloužení účinnosti Stávajících 

provozních smluv se ŠPVS, aniž by tomuto uzavření dodatků předcházelo Koncesní 

řízení (dále také „KŘ“) či jiný obdobný formalizovaný postup. 

2.2.3 A3: Rozpad VHZ a samostatné řešení provozování akcionáři 

Varianta A3 spočívá v tom, že VaK, které jsou nyní v majetku VHZ, budou převedeny 

zpět na příslušné obce (její akcionáře), které si následně budou správu a provoz VaK 

realizovat sami, a to nezávisle na sobě. Fakticky tedy dojde ke zmaření účelu, pro který byla 

VHZ zakládána tj., k likvidaci této společnosti. Tato skutečnost povede k tomu, že zanikne 

příjemce dotace na projekt „Dolní Pomoraví II“, a to se všemi důsledky vyplývajícími 

s nedodržením podmínek dotace OPŽP 2007–2013.  

2.2.4 A4: Přechodné řešení provozování 

Varianta A4 představuje postup v situaci, kdy se VHZ nepodaří do konce roku 2020 

realizovat včas některou z vybraných Variant, přestože k tomu činila aktivní kroky 

(např. pokud dojde ke zrušení KŘ ze strany ÚOHS), a bude nutné na nezbytně nutnou dobu 

zajistit správu a provozování její infrastruktury VaK do ukončení realizace proveditelné 

Varianty. Varianta A4 představuje zcela krajní (nouzovou Variantu) alternativu k ostatním 

Variantám pro případ, že některou z vybraných Variant nebude možné dokončit z důvodů, 

které VHZ nemohla předpokládat ani jim předejít. 

Stávající právní úprava umožňuje realizaci Varianty A4 ve formě jednacího řízení bez 

uveřejnění s jedním osloveným poskytovatelem z důvodu krajně naléhavé okolnosti, která však 

nemůže mít svůj původ v jednání (či opomenutí) na straně VHZ a ani nemůže být na straně 

VHZ rozumně předvídatelná (tedy z důvodu dle § 63 odst. 5 ZZVZ). Vzhledem k tomu, že 

takto nelze zadat koncesi, muselo by se v takovém případě jednat o veřejnou zakázku na 

servisní činnosti. 
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Realizace Varianty A4 z důvodu krajně naléhavé okolnosti (či nepředvídatelnosti) připadá 

v úvahu při současném naplnění následujících podmínek:  

 existence krajně naléhavé okolnosti; 

 nemožnost přičíst tento stav jednání zadavatele; 

 nemožnost tento stav předvídat (na straně zadavatele); a 

 nemožnost zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení (nemožnost 

dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním). 

Splnění podmínky existence stavu krajně naléhavé okolnosti vyplývá ze zákonné povinnosti 

zajistit správu a provozování své infrastruktury VaK. Ostatní výše uvedené podmínky pak 

mohou nastat jen tehdy, pokud VHZ bude postupovat tak, že: 

 harmonogram realizované Varianty obsáhne veškeré aktivní kroky, které jsou  

z hlediska realizace příslušné Varianty nezbytné, a pro tyto kroky VHZ stanoví 

odpovídající časový rámec. VHZ rovněž musí do přípravy harmonogramu realizace 

příslušné Varianty zahrnout veškeré vnější vlivy, které se nutně či pravděpodobně 

projeví a počítat s realizací některé z dalších Variant (řízení před ÚOHS v obvyklých 

lhůtách, jednání se SUEZ/ONDEO apod.); 

 při realizaci předmětné Varianty bude ze strany VHZ takto pečlivě připravený 

harmonogram dodržen, 

a přesto nastane okolnost vnějšího původu (tedy mimo VHZ), která včasnou realizaci dané 

Varianty či některé z dalších Variant zmaří v momentě, kdy z časového hlediska zůstane 

Varianta A4 jako jediná možná. 

Při realizaci Varianty A4 nedochází k soutěži mezi dodavateli, nýbrž je přímo jednáno 

s konkrétním provozovatelem, s nímž je následně dohodnut smluvní vztah. U jednacího řízení 

bez uveřejnění by sice postup probíhal podle formálních zákonných pravidel, i tak by však 

zadání vyžadovalo nesrovnatelně kratší dobu oproti standardnímu KŘ nebo Zadávacímu 

řízení (dále také „ZŘ“).  

Alternativně lze dle ZZVZ k realizaci Varianty A4 přistoupit dle pravidel o změnách smluv na 

veřejnou zakázku dle ZZVZ. Z § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývá, že za podstatnou změnu smlouvy 

se nepovažuje taková změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, zároveň se nejedná o změnu, která by měnila 

celkovou povahu zakázky, přičemž hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 

zakázky. Ohledně hodnoty je třeba vzít dále v potaz pravidlo § 222 odst. 9 ZZVZ, dle nějž 

platí, že celkový nárůst oproti původnímu rozsahu zakázky po odečtení služeb, které 

v důsledku změny nebudou realizovány („méněprací“), nepřesáhne 30 %. Jelikož v případě 

Varianty A4, která časově zasahuje až do období po ukončení účinnosti Stávajících provozních 

smluv, nepřicházejí z povahy věci žádné „méněpráce“ v úvahu, je faktickým limitem pro 

realizaci Varianty A4 dle pravidel pro nepodstatnou změnu smlouvy 30 % původní hodnoty 

závazku. 
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Rovněž tento postup tedy přichází v úvahu pouze tehdy, pokud VHZ učiní v dostatečném 

časovém předstihu všechny kroky nezbytné k tomu, aby mohla být realizována některá 

ze zbylých Variant, přičemž si pro realizaci takových Variant ponechá optimálně i dostatečnou 

časovou rezervu nutnou pro opakování KŘ či ZŘ, pokud je se zvolenou Variantou spjato, 

přesto z nepředvídatelných a neovlivnitelných důvodů nelze dotčenou Variantu provést. 

V rámci postupu dle pravidel o změnách smluv na veřejnou zakázku je možné Variantu A4 

provést i formou koncese (tedy zachovat principy Stávajících provozních smluv). Fakticky je 

tedy tento postup vázán na obdobné podmínky, jako postup v jednacím řízení bez uveřejnění 

z důvodu krajně naléhavé okolnosti. 

2.3 Varianta B: Oddílný model (Koncese) 

Koncesí na služby se míní právní vztah, jehož obsahem je závazek koncesionáře poskytovat 

služby zpravidla veřejné povahy, kterému odpovídá právo koncesionáře brát užitky vyplývající 

z poskytování takových služeb (tyto užitky by jinak zpravidla náležely zadavateli koncese 

primárně odpovědnému za poskytování služeb tvořících předmět koncese). Dochází 

k přenesení provozního rizika souvisejícího s poskytováním služeb na koncesionáře. 

Podstatou zajištění správy a provozování infrastruktury VaK VHZ formou koncese tedy je 

úplatné poskytnutí infrastruktury VaK koncesionáři, který je koncesní (provozní) smlouvou 

zavázán tuto infrastrukturu VaK převážně na vlastní riziko spravovat a provozovat a v této 

souvislosti je zejména oprávněn vlastním jménem a na vlastní účet uzavírat smlouvy 

s odběrateli a na jejich základě vybírat VaS.  

Znaky koncese naplňuje i vztah VHZ a ŠPVS založený Stávajícími provozními smlouvami. 

Koncesní smlouva rovněž naplní znaky smlouvy o provozování vodovodu nebo kanalizace 

dle § 8 odst. 2 ZoVaK. Koncesní smlouva musí být uzavřena vždy na dobu určitou. 

Obecně jsou koncese na služby udělovány formalizovaným postupem upraveným v ZZVZ. 

Samotné Koncesní řízení bude s ohledem na složitost budoucího vztahu VHZ a koncesionáře 

pravděpodobně probíhat ve více fázích (samostatné posuzování způsobilosti účastníků, 

jednání ohledně detailů koncese, posouzení a hodnocení nabídek). Lze předpokládat 

realistickou dobu KŘ v délce jednoho až dvou let. 

Koncesní řízení by mělo být ukončeno nejpozději půl roku před ukončením Stávajících 

provozních smluv tak, aby měl vybraný koncesionář dostatečný čas k přípravě na plnění 

koncese.  

Hlavní výhody tohoto modelu provozování Hlavní nevýhody tohoto modelu provozování 

 Přenos provozních rizik 

 Možnost nastavení kvality poskytovaných 
služeb (Provozní smlouva) 

 Pravidelné platby pachtovného 

 Existence soutěžního prostředí 

 Povinnost postupovat dle ZZVZ  
(koncese nad 20 mil. Kč) 

 Striktní požadavky na smlouvu v případě 
čerpání dotací z OPŽP 

 Problémy při změně provozovatele (UTP, 
provozní data, odběratelské smlouvy …) 
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2.3.1 B1: Koncese  

Varianta B1 předpokládá na straně VHZ realizaci Koncesního řízení. Vybranému 

koncesionáři by byla udělena koncese na správu a provozování infrastruktury VaK VHZ po 

ukončení Stávajících provozních smluv. Jedná se o identický způsob provozování, který je 

využíván v současnosti tj., vlastníkem VaK je VHZ a provozovatelem VaK je ŠPVS. Po 

realizaci KŘ může být provozovatelem VaK jakýkoli právní subjekt, který splní kvalifikační 

předpoklady a následně předloží nejvýhodnější cenovou nabídku. 

Jednou z hlavních podmínek úspěšné realizace KŘ je, že VHZ bude muset zaručit 

transparentní a nediskriminační podmínky soutěže tzn., aby stávající provozovatel  

(ŠPVS) neměl nepřiměřenou výhodu oproti ostatním účastníkům. Aby toto bylo ze strany 

VHZ co nejvíce dodrženo, je zapotřebí aby VHZ získala do svého vlastnictví dispečink, PLC, 

přenosovou síť a zároveň všechny Provozní dokumentace a Provozní data. Dále musí být 

koncesní smlouva postavena tak, že VHZ bude vlastníkem všech Provozních dat  

a dokumentací, které budou pro infrastrukturu VaK VHZ vyhotoveny nebo zaznamenány. 

Nevýhodou této Varianty je, že když z KŘ nevzejde jako nový provozovatel stávající 

provozovatel (ŠPVS), bude zapotřebí nově zajistit všechna povolení (v současnosti vydaná na 

ŠPVS), provozní smlouvy s konečnými spotřebiteli (uzavřené mezi ŠPVS a spotřebitelem), 

akreditace laboratoří (vlastní ŠPVS), licence (vyjma licencí k dispečinku, PLC a přenosu dat) 

apod. 

Obrázek 14: Schematické znázornění Varianty B1 
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2.3.2 B2: Koncese dělená na části 

Varianta B1 předpokládá na straně VHZ realizaci Koncesního řízení, které bude v souladu 

se ZZVZ rozděleno na více částí, které budou odpovídat příslušným technologicko-

provozním celkům. V každé z příslušných částí KŘ bude vybrán koncesionář (který může 

být v návaznosti na výsledek KŘ stejný či se může jednat o subjekty odlišné). Vybraným 

koncesionářům (koncesionáři) by byly uděleny koncese na správu a provozování VaK VHZ 

po ukončení Stávajících provozních smluv tak, aby příslušné provozní smlouvy pokryly rozsah 

VaK v současné době provozovaný na základě Stávajících provozních smluv. Obdobně jako 

u Varianty B1 se jedná o identický způsob provozování, který je využíván v současnosti pouze 

s tím rozdílem, že provozovatelů, a tudíž i provozních smluv (v tomto důsledku i cen pro 

vodné a stočné) bude tolik, kolik by bylo zvoleno částí (grafické znázornění je proto shodné 

jako u Varianty B1 pouze s tím rozdílem, že je platné pro každou z částí). Po realizaci KŘ 

mohou být provozovatelem VaK jakékoli právní subjekty, které splní kvalifikační předpoklady 

a následně předloží nejvýhodnější cenové nabídky, a to v každé z jednotlivých částí KŘ. Co se 

zajištění rovných podmínek KŘ týče, platí pro každou část, stejné podmínky jako u Varianty 

B1 tj., je zapotřebí, aby VHZ získala dispečink, PLC, přenosovou síť, Provozní dokumentace 

a Provozní data, která se týkají infrastruktury VaK VHZ. Stejně platí i identické předpoklady 

pro nastavení jednotlivých koncesních smluv. 

Nevýhodou této Varianty je, že když z KŘ nevzejde jako nový provozovatel stávající 

provozovatel (ŠPVS), bude zapotřebí nově zajistit všechna povolení (v současnosti vydaná na 

ŠPVS), provozní smlouvy s konečnými spotřebiteli (uzavřené mezi ŠPVS a spotřebitelem), 

akreditace laboratoří (vlastní ŠPVS), licence (vyjma licencí k dispečinku, PLC a přenosu dat) 

apod., a to pro každou z částí KŘ. 

Obrázek 15: Schematické znázornění Varianty B2 
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2.3.3 B3: Odkup akcií SUEZ/ONDEO a poskytnutí ŠPVS v rámci KŘ  

Varianta B3 předpokládá, že VHZ nabyde celý majetkový podíl společnosti 

SUEZ/ONDEO v ŠPVS. Majetkový podíl v ŠPVS či jeho část bude následně pro účely 

plnění koncese poskytnut v rámci Koncesního řízení vybranému koncesionáři.  

Předpokladem proveditelnosti Varianty B3 je dohoda se společností SUEZ/ONDEO  

o podmínkách odkupu jejího majetkového podílu v ŠPVS. 

Tato Varianta B3 umožňuje založit v rámci koncese trojstranný smluvní vztah, kdy ŠPVS (jako 

předmět partnerství VHZ a vybraného koncesionáře) bude de iure ve smyslu ZoVaK nadále 

provozovatelem infrastruktury VaK VHZ a držitelem povolení pro tyto účely. K přenosu 

dopadů veřejnoprávních rizik na ŠPVS v souvislosti se správou a provozováním infrastruktury 

VaK VHZ dle ZoVaK dojde vhodným způsobem smluvně.  

Výhodu tohoto řešení vzhledem k Variantám B1 a B2 je to, že nabytím akciového podílu 

SUEZ/ONDEO v ŠPVS zároveň VHZ nabývá nejen dispečink, PLC, přenosové sítě, 

Provozní data a Provozní dokumentace, ale také všechny ostatní provozní prostředky, 

nezbytné k zajištění provozu VaK v majetku VHZ (pouze je zapotřebí se důkladně ujistit  

o tom, zda není nějaké zařízení, které v současnosti využívá ŠPVS, ve vlastnictví třetích osob). 

Další výhodou této Varianty je také to, že nabytím ŠPVS zůstávají v platnosti všechna povolení 

vydaná na ŠPVS, smlouvy s konečnými spotřebiteli, akreditace laboratoří, licence apod. 

Nastavení koncesní smlouvy včetně poskytnutí provozovatele (ŠPVS) bude muset být takové, 

že jednak bude řešena a zabezpečena kvalita provozování a jednak stav provozní společnosti 

po skončení smluvního vztahu, neboť provozní společnost se po skončení kontraktu opět 

vrátí do vlastnictví VHZ, tzn., aby nebyla společnost „vybydlená“.  

Pokud by mělo dojít k odkupu pouze části akcií společnosti SUEZ/ONDEO a poté k zadání 

koncese, jednalo by se fakticky o realizaci Varianty B1 v takto modifikované podobě. Takto 

modifikovaná Varianta B1 by však byla právně neproveditelná, neboť by se VHZ nacházela 

v nepřípustném střetu zájmů, protože by disponovala částečným akcionářským podílem 

v provozovateli, který by mohl být vybraným koncesionářem.  
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Obrázek 16: Schematické znázornění Varianty B3 

 

2.4 Varianta C: Vlastnický model (In-house) 

V rámci Variant C1 a C2 je rovněž uvažováno o koncesním vztahu mezi VHZ  

a provozovatelem, jehož znaky a základní prvky jsou stručně popsány v úvodu podkapitoly 2.3 

této Studie. Podstatným rozdílem mezi Variantami B a C je však skutečnost, že u Variant C 

bude koncese udělena provozovateli přímo bez toho, aby jí předcházelo jakékoli 

formalizované Koncesní řízení, a to v důsledku jednak majetkoprávních vztahů mezi VHZ  

a koncesionářem, jednak v důsledku účelu činnosti provozovatele na základě In-house výjimky.  

Udělení koncese na základě In-house výjimky je možné při současném naplnění následujících 

podmínek: 

a) zadavatelem je veřejný zadavatel nebo zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 ZZVZ; 

b) zadavatel ovládá dotyčnou právnickou osobu sám nebo společně s jinými veřejnými 

zadavateli obdobně, jako ovládá vlastní organizační jednotky; 

c) více než 80 % činností ovládané právnické osoby je prováděno při plnění úkolů, jež jí 

byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými 

zadavateli nebo jinými právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo 

veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky; a  

d) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný 

zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé. 

Podmínka dle bodu a) výše je s ohledem na postavení VHZ jako veřejného zadavatele splněna 

vždy. Dosažením dalších podmínek je účelné se zabývat zvlášť pro jednotlivé Varianty. 
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Hlavní výhody tohoto modelu provozování Hlavní nevýhody tohoto modelu provozování 

 Možnost přímého zadání na základě  
tzv. vertikální spolupráce 

 Možnost nastavení dividendové politiky 
veřejným akcionářem 

 Méně striktní dotační požadavky OPŽP 

 Možnost využití institutu „věcného plnění 
pachtovného“ 

 Nižší tlak na efektivitu poskytovaných služeb  
= neexistence soutěžního prostředí 

 Často politicky dosazený  
„neodborný management“ 

 Provozovatel je dle ZZVZ  
tzv. „veřejným zadavatelem“ 

 Vysoké pořizovací náklady do provozního 
majetku (u nových společností) 

2.4.1 C1: Odkup 100% podílu v ŠPVS a následný In-house 

Předpokladem realizace této Varianty je dohoda se společností SUEZ/ONDEO  

o převodu jejího majetkového podílu v ŠPVS ve prospěch VHZ. Následně po nabytí 

majetkového podílu SUEZ/ONDEO bude muset VHZ zajistit odkup akcií minoritních 

akcionářů (minoritní akcionáři tvoří méně než 1 % z celku) tzn., bude muset realizovat, tzv., 

„vytěsnění minoritních akcionářů“ neboli „squeeze out“.  

Po získání 100% podílu v ŠPVS budou beze zbytku naplněny předpoklady udělení koncese 

na základě In-house výjimky, spočívající jednak v požadavku, aby v ŠPVS nebyl přítomen 

soukromý kapitál a dále v požadavku, aby byl ŠPVS ze strany VHZ ovládán, jako by šlo o její 

organizační složku (toto ovládání bude zajištěno právě 100% majetkovou účastí).  

Jak vyplývá zejména z veřejně dostupných informací uvedených na internetových stránkách 

ŠPVS, jakož i dokumentů uložených ve sbírce listin v obchodním rejstříku, lze mít za to, že 

bude naplněna rovněž podmínka, aby ŠPVS vykonával 80 % své činnosti ve prospěch 

zadavatele, pokud podnikatelská činnost ŠPVS bude zachována pouze v rozsahu správy  

a provozování infrastruktury VaK VHZ. 

Po přípravě koncesní smlouvy v součinnosti se ŠPVS by mělo být rovněž zachováno jisté 

období pro přípravu na plnění koncese, které bude ze strany ŠPVS využito k přizpůsobení se 

změnám vyplývajícím z právního vztahu založeného novou koncesní smlouvou oproti 

Stávajícím provozním smlouvám. ŠPVS však bude nadále zejména uzavírat smlouvy 

s odběrateli, vybírat VaS a nést rizika související s provozováním infrastruktury VaK VHZ. 

Pro tyto účely bude ŠPVS rovněž držitelem povolení k provozování infrastruktury VaK VHZ 

ve smyslu § 6 ZoVaK. 

Výhodu tohoto řešení vzhledem k Variantám skupiny B je to, že nabytím 100% akciového 

podílu v ŠPVS zároveň VHZ nabývá nejen dispečink, PLC, přenosové sítě, Provozní data  

a Provozní dokumentace, ale také všechny ostatní provozní prostředky, nezbytné k zajištění 

provozu VaK v majetku VHZ (pouze je zapotřebí se důkladně ujistit o tom, zda není nějaké 

zařízení, které v současnosti využívá ŠPVS, ve vlastnictví třetích osob). Další výhodou této 

Varianty je také to, že nabytím ŠPVS zůstávají v platnosti všechna povolení vydaná na ŠPVS, 

smlouvy s konečnými spotřebiteli, akreditace laboratoří, licence apod. 

Provozní smlouvu mezi VHZ a jí 100% vlastněnou ŠPVS je vhodné mít co se kvality služeb  

a kvality provozování nastavenu stejně přísně jako v případě standardního oddílného modelu 

tj., jako u Variant B. 



36 
Tento dokument je určen výhradně pro potřebu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. a jejích akcionářů. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována nebo 
reprodukována bez předchozího písemného souhlasu VHZ a Zpracovatele Studie.  

Je vysoce pravděpodobné, že 100% vlastněná společnost bude muset řešit problematiku 

zajištění dostatečné výše finančních prostředků na provozní financování společnosti. 

Obrázek 17: Schematické znázornění Varianty C1 

 

2.4.2 C2: Založení nové provozní společnosti a následný In-house 

Tato Varianta předpokládá, že VHZ výlučně pro účely správy a provozování své infrastruktury 

VaK založí zcela novou společnost. Tato společnost bude ze strany VHZ 100% 

vlastněna a ovládána. K udělení koncese na základě In-house výjimky pro takovou 

společnost budou beze zbytku naplněny veškeré podmínky. 

Vedle všech nezbytných kroků souvisejících se založením obchodní společnosti a vyplývajících 

zejména ze ZOK a OZ bude třeba tuto nově založenou společnost vybavit potřebnou 

technikou, materiálním a personálním zázemím. Vzhledem k tomu, že účelem nově založené 

společnosti bude poskytování neprůmyslových a neobchodních služeb za účelem 

uspokojování potřeb veřejného zájmu (správa a provozování infrastruktury VaK), a že tato 

nová společnost bude ovládána veřejným zadavatelem (VHZ), naplní rovněž nově založená 

společnost znaky zadavatele ve smyslu ZZVZ. Pořízení veškerých dodávek, služeb  

a stavebních prací nezbytných pro budoucí plnění koncese ze strany nové provozní společnosti 

tak bude za předpokladu dosažení prahových finančních limitů podléhat ZZVZ. Pořídit toto 

vybavení od ŠPVS bude možné jen v případě koupě závodu, resp. pokud by nějaké plnění 

odůvodňovalo postup v rámci jednacího řízení bez uveřejnění vedeného pouze se ŠPVS). 

Nevýhodou této Varianty je, že bude založena zcela nová provozní společnost, bude zapotřebí 

vedle faktického pořízení a zajištění potřebných zařízení k provozování VaK, zajistit všechna 

povolení (v současnosti vydaná na ŠPVS), smlouvy s konečnými spotřebiteli (uzavřené mezi 

ŠPVS a spotřebitelem), akreditace laboratoří (v současnosti vlastní ŠPVS), licence včetně 

licencí k dispečinku, PLC a přenosu dat apod. 
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Přípravy koncesní smlouvy s nově založenou provozní společností budou probíhat 

v závěrečné fázi pořizování vybavení nezbytného k plnění. Koncesní smlouvu je třeba uzavřít 

tak, aby byla zachována dostatečná lhůta, během níž dojde zejména k získání povolení 

k provozování infrastruktury VaK VHZ ze strany nově založené provozní společnosti. 

V neposlední řadě bude nově založená společnost řešit problematiku zajištění dostatečné výše 

finančních prostředků na provozní financování společnosti. 

Popis minimálního orientačního rozsahu činnosti provozovatele, potřebných nástrojů  

a zařízení pro zajištění provozování VaK a orientačního počtu zaměstnanců je uveden 

v Příloze č. 2 této Studie. 

Obrázek 18: Schematické znázornění Varianty C2 

 

2.5 Varianta D: Smíšený model (Provozní divize VHZ) 

Hlavní výhody tohoto modelu provozování Hlavní nevýhody tohoto modelu provozování 

 Využití regionálního efektivního řešení pro 
města  
a obce (např. v případě společného zdroje 
vody či ČOV) 

 Možnost přímého zadání = vložení majetku 
VaK do společnosti 

 Možnost jednotné „solidární“ ceny pro 
všechny akcionáře 

 Možnost vstupu soukromého kapitálu 
(odkup části akcí) 

 Odpovědnost za škodu nese jeden subjekt, tzn., 
může být zatížen majetek VaK 

 Nutnost koordinovaného postupu více obcí při 
založení či nevýhodných stanov pro nové členy 

 Časté výměny managementu společnosti při 
změně politické reprezentace 

 Generování zdrojů na obnovu a rozvoj z odpisů 

 Vysoké pořizovací náklady do provozního 
majetku u nové společnosti 
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2.5.1 D1: Nabytí 100% podílu v ŠPVS a následná fúze VHZ a ŠPVS 

Varianta D1, je součástí smíšeného modelu, který spočívá v tom, že VHZ spravuje  

a provozuje svou infrastrukturu VaK prostřednictvím své provozní divize. Ve Variantě 

D1 toho VHZ dosáhne tím, že nabyde podíl SUEZ/ONDEO v ŠPVS. Následně po nabytí 

majetkového podílu SUEZ/ONDEO bude muset VHZ zajistit odkup akcií minoritních 

akcionářů (minoritní akcionáři tvoří méně než 1 % z celku) tzn., bude muset realizovat, tzv., 

„vytěsnění minoritních akcionářů“ neboli „squeeze out“. Následně VHZ provede fúzi 

sloučením, čímž se VHZ (jako nástupnická společnost při fúzi) stane nejen vlastníkem, ale 

i správcem a provozovatelem své infrastruktury VaK. 

Předpokladem realizace této Varianty je dohoda se společností SUEZ/ONDEO o převodu 

jejího majetkového podílu v ŠPVS ve prospěch VHZ a následné úspěšné vytěsnění 

minoritních akcionářů.  

Fúze ŠPVS a VHZ znamená, že dochází ke sloučení společnosti ŠPVS s VHZ. V důsledku 

tohoto sloučení zejména přejde veškeré jmění ŠPVS na VHZ. Podkladem pro provedení fúze 

bude projekt fúze. Fúzí VHZ nabyde provozní, technické a personální prostředky nezbytné ke 

správě a provozování své infrastruktury VaK. Vzhledem k tomu, že v rámci fúze přechází na 

nástupnickou společnost veškeré závazky soukromoprávní povahy, a naopak takto nepřechází 

veřejná práva a povinnosti, bude v rámci Varianty D1 nezbytné, aby VHZ získala 

k provozování své infrastruktury VaK povolení ve smyslu § 6 ZoVaK tak, aby nabylo 

účinnosti společně s účinností fúze (jejím zápisem do obchodního rejstříku). 

V neposlední řadě bude zapotřebí zajistit dostatek finančních prostředků na provozní 

financování společnosti. 

Obrázek 19: Schematické znázornění Varianty D1 
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2.5.2 D2: Vybudování vlastních provozních kapacit 

Varianta D2 předpokládá vytvoření vlastní provozní divize, jejímž prostřednictvím bude 

VHZ sama spravovat a provozovat svou infrastrukturu VaK.  

Úvodním krokem při realizaci Varianty je rozhodnutí představenstva VHZ o zřízení nové 

divize v rámci organizační struktury VHZ.  

Následně probíhá realizace Varianty D2 obdobně, jako v případě Varianty C2 a spočívá 

především v pořizování technologií, staveb a případně i souvisejících služeb postupy dle 

ZZVZ. I v tomto případě bude nezbytné, aby VHZ získala pro provozování své infrastruktury 

VaK povolení ve smyslu § 6 ZoVaK, účinné od ukončení Stávajících provozních smluv. 

Provozní divizi je třeba vytvořit a částečně personálně a technicky vybavit do konce roku 2019, 

tak aby byla zachována přiměřená lhůta, během níž získá VHZ všechna nezbytná povolení 

k provozování vlastní infrastruktury VaK. Dále bude zapotřebí zajistit dostatek finančních 

prostředků na provozní financování společnosti. 

Popis minimálního orientačního rozsahu činnosti provozovatele, potřebných nástrojů  

a zařízení pro zajištění provozování VaK a orientačního počtu zaměstnanců je uveden 

v Příloze č. 2 této Studie. 

Obrázek 20: Schematické znázornění Varianty D2 
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2.6 Varianta E: Servisní smlouva, Přidružená osoba  

Varianty E představují situaci, kdy dojde k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 

s vybraným poskytovatelem servisních činností souvisejících se správou a provozováním 

infrastruktury VaK VHZ.  

Oproti ostatním Variantám se tyto Varianty vyznačují jak materiální, tak ekonomickou 

odlišností právního vztahu založeného smlouvou na plnění veřejné zakázky od koncese. Tento 

právní vztah zejména neumožňuje přesun provozního rizika souvisejícího s vlastnictvím  

a provozováním infrastruktury VaK na poskytovatele servisních činností v rozsahu 

srovnatelném s koncesí.  

Servisní smlouva sice i v těchto případech (obdobně jako u smluv oddílného či vlastnického 

modelu) je zároveň provozní smlouvou ve smyslu § 8 odst. 2 ZoVaK, ale nedochází k převodu 

práva vybírat VaS na účet provozovatele. Předmětem plnění servisní smlouvy by byl výkon 

servisních činností, tedy činností technicky odpovídajících pojmu provozování, za předem 

sjednanou pravidelnou úplatu. Zásadní rozdíl oproti Variantám založeným na koncesním 

vztahu tedy spočívá v tom, že VHZ by sama uzavírala smlouvy s odběrateli ve smyslu § 8 odst. 

6 ZoVaK a sama vybírala i VaS (poskytovatel servisních činností by při uzavírání smluv  

s odběrateli, jakož i při vybírání VaS mohl eventuálně vystupovat pouze jménem a na účet 

VHZ na základě uděleného zmocnění). 

Hlavní výhody tohoto modelu provozování Hlavní nevýhody tohoto modelu provozování 

 Přenesení provozních rizik (kromě výběru 
VaS) na provozovatele 

 Použití u zajištění provozování funkčních 
celků (ČOV, ÚV nebo přivaděč) 

 Nastavení fixní částky na službu  
(měsíční paušál) 

 Flexibilita rozsahu poskytovaných služeb 
externími dodavateli 

 Nutnost postupu dle ZZVZ 

 Administrativní zátěž související  
s cenotvorbou a výběrem VaS 

 Neexistence vzorových smluvních 
dokumentů 

 Striktní dotační požadavky OPŽP na servisní 
smlouvu 

 Málo zkušeností s tímto modelem 
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2.6.1 E1: Servisní smlouva ZŘ 

Podstatou Varianty E1 je uzavření servisní smlouvy v Zadávacím řízení veřejné 

zakázky na služby, jejímž předmětem je poskytování servisních činností, tak jak jsou jejich 

podmínky popsány výše.  

Jednou z hlavních podmínek však je, aby VHZ získala do svého vlastnictví dispečink, PLC, 

přenosovou síť a zároveň všechny Provozní dokumentace a Provozní data. Dále musí být 

smluvní vztah nastaven tak, že VHZ bude vlastníkem všech Provozních dat a dokumentací, 

které budou pro infrastrukturu VaK VHZ vyhotoveny nebo zaznamenány. 

Bude dále zapotřebí minimálně nově zajistit všechna povolení (v současnosti vydaná na ŠPVS) 

a nově uzavřít smlouvy s konečnými spotřebiteli (uzavřené mezi ŠPVS a spotřebitelem). 

Obrázek 21: Schematické znázornění Varianty E1 

 

2.6.2 E2: Servisní smlouva se ZŘ děleným na části 

Varianta E2 předpokládá na straně VHZ realizaci Zadávacího řízení, které bude v souladu 

se ZZVZ rozděleno na více částí, které budou odpovídat příslušným technologicko-

provozním celkům. V každé z příslušných částí ZŘ bude vybrán provozovatel (který může 

být v návaznosti na výsledek ZŘ stejný či se může jednat o subjekty odlišné). S vybranými 

provozovateli (provozovatelem) by byly uzavřeny smlouvy na poskytování servisních služeb 

ve vztahu ke správě a provozování VaK VHZ tak, aby příslušné provozní smlouvy pokryly 

rozsah VaK v současné době provozovaný na základě Stávajících provozních smluv.  

Obdobně jako u Varianty E1 bude jednou z hlavních podmínek to, aby VHZ získala do svého 

vlastnictví dispečink, PLC, přenosovou síť a zároveň všechny Provozní dokumentace  

a Provozní data. Dále musí být smluvní vztah nastaven tak, že VHZ bude vlastníkem všech 

Provozních dat a dokumentací, které budou pro infrastrukturu VaK VHZ vyhotoveny nebo 

zaznamenány. 

Bude dále zapotřebí minimálně nově zajistit všechna povolení (v současnosti vydaná na ŠPVS) 

a nově uzavřít smlouvy s konečnými spotřebiteli (uzavřené mezi ŠPVS a spotřebitelem). 
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Obrázek 22: Schematické znázornění Varianty E2 

 

2.6.3 E3: Odkup akcií SUEZ/ONDEO a servisní smlouva se ŠPVS 

Varianta E3 předpokládá (obdobně jako ve Variantě B3), že VHZ nabyde celý majetkový 

podíl společnosti SUEZ/ONDEO v ŠPVS. Majetkový podíl v ŠPVS či jeho část bude 

následně pro účely plnění veřejné zakázky na poskytování servisních služeb ve shora 

uvedeném smyslu poskytnut v Zadávacím řízení vybranému poskytovateli.  

Předpokladem proveditelnosti Varianty E3 je dohoda se společností SUEZ/ONDEO  

o podmínkách odkupu jejího majetkového podílu v ŠPVS. 

Varianta E3 umožňuje založit trojstranný smluvní vztah, kdy ŠPVS (jako předmět partnerství 

VHZ a vybraného poskytovatele) bude de iure ve smyslu ZoVaK nadále provozovatelem 

infrastruktury VaK VHZ a držitelem povolení pro tyto účely. 

Výhodu tohoto řešení vzhledem k Variantě E1 je to, že nabytím podílu SUEZ/ONDEO 

v ŠPVS vyřeší VHZ problematiku spojenou s vlastnictvím dispečinku, PLC, přenosové sítě, 

Provozních dat, Provozních dokumentací stejně tak všech dalších potřebných nástrojů  

a zařízení k provozování VaK VHZ.  

Nastavení smlouvy včetně poskytnutí provozovatele (ŠPVS) bude muset být takové, že jednak 

bude řešena a zabezpečena kvalita provozování a jednak stav provozní společnosti po skončení 

smluvního vztahu, neboť provozní společnost se po skončení kontraktu opět vrátí do plného 

vlastnictví VHZ, tzn., aby nebyla společnost „vybydlená“.  

Pokud by mělo dojít k odkupu pouze části akcií společnosti SUEZ/ONDEO a poté k zadání 

veřejné zakázky na servisní činnosti, jednalo by se fakticky o realizaci Varianty E1 v takto 

modifikované podobě. Takto modifikovaná Varianta E1 by však byla právně neproveditelná, 

neboť by se VHZ nacházela v nepřípustném střetu zájmů, protože by disponovala částečným 

akcionářským podílem v provozovateli, který by mohl být vybraným poskytovatelem.  
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Obrázek 23: Schematické znázornění Varianty E3 

 

2.6.4 E4: Koupě části akcií ŠPVS + Přidružená osoba 

Varianta E4 spočívá v tom, že mezi VHZ a ŠPVS bude uzavřena servisní smlouva, bez nutnosti 

zadávat tuto veřejnou zakázku na služby v ZŘ. Stane se tak na základě využití výjimky  

z postupu dle ZZVZ, která je konkrétně definována v jeho § 155, tzv. výjimky pro přidruženou 

osobu (dále také „PO“). 

Pro využití této výjimky však musí být naplněny zákonné předpoklady, které v tomto 

konkrétním případě jsou: 

 přidružená osoba (ŠPVS) má povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní 

závěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se 

zadavatelem (VHZ); 

 smlouva je uzavřena v souvislosti s výkonem relevantní činnosti zadavatele (VHZ); a  

 alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby (ŠPVS) ze všech dodávek, služeb 

či stavebních prací, které přidružená osoba (ŠPVS) poskytovala v předchozích  

3 letech, bylo dosaženo ve vztahu k zadavateli (VHZ). 

Aby bylo těchto předpokladů dosaženo, musí nejprve VHZ nabýt v ŠPVS takový podíl, se 

kterým je spojeno nejméně 20 % hlasovacích práv. Důvodem tohoto kroku je, že ŠPVS bude 

povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky s VHZ a bude takto splněna první 

ze shora uvedených podmínek. Naplnění třetí ze shora uvedených podmínek by bylo třeba 

pečlivě analyzovat a ujistit se, zda je naplněna, a to z důvodu toho, že ŠPVS v předchozích  

3 letech poskytovala dodávky, služby či stavební práce, nejen VHZ. Tato analýza nebyla 

provedena s ohledem na to, že tato Varianta je v další části Studie označena za neproveditelnou 

z jiných důvodů. Samotným uzavřením servisní smlouvy by pak došlo k naplnění i druhé ze 

shora vyjmenovaných podmínek, jelikož její předmět bez dalšího souvisí s výkonem relevantní 

činnosti zadavatele VHZ v odvětví vodárenství, tedy s poskytováním a provozováním 

vodovodu a dodávkou pitné vody do vodovodu. Důvodem nutnosti uzavřít na základě této 

zákonné výjimky servisní nikoliv koncesní smlouvu je skutečnost, že na koncese se tato 

výjimka obecně nevztahuje. 
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Výhodu tohoto řešení je to, že se vyřeší problematika spojená s vlastnictvím dispečinku, PLC, 

přenosové sítě, Provozních dat, Provozních dokumentací stejně tak všech dalších potřebných 

nástrojů a zařízení k provozování VaK VHZ.  

Obrázek 24: Schematické znázornění Varianty E4 
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3 Posouzení proveditelnosti 

Variant  

3.1  Metodika posouzení proveditelnosti  

Všechny vybrané Varianty byly nejprve posouzeny s ohledem na jejich proveditelnost ve 

vztahu k plnění strategických cílů VHZ a jejich právní, provozně-technické a časové 

proveditelnosti. Na základě každého z těchto posouzení byly Varianty rozděleny na 

proveditelné a neproveditelné. Neproveditelné Varianty již nebyly dále v rámci Studie 

hodnoceny, tj. byly z dalšího hodnocení vyřazeny. 

Obrázek 25: Základní rozdělení Variant dle posouzení jejich proveditelnosti 

 

 

 

3.1.1 Proveditelnost Variant v návaznosti na plnění strategických cílů VHZ 

Strategické cíle společnosti, jež mají být dlouhodobě plněny, jsou uvedeny v tabulce níže  

a detailně popsány v kapitole 1.1. Proveditelnost Variant byla hodnocena dle jejich souladu 

s těmito cíli.  

Tabulka 8: Strategické cíle VHZ 
Označení cíle  Popis cíle  

CÍL 1 Zajištění provozování VaK v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

CÍL 2 
Zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služby ve vazbě na dodávky pitné vody  
a odvádění a čištění odpadních vod 

CÍL 3 Zajištění dostatečných prostředků na obnovu majetku VaK a kvalitní péče o VaK 

CÍL 4 Efektivní správa a rozvoj infrastruktury 

CÍL 5 Uplatnění jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ 

CÍL 6 Udržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ 

CÍL 7 Dodržení stávajících dotačních podmínek dle pravidel OPŽP 

CÍL 8 Zajištění možnosti dalšího využití dotačních programů 

CÍL 9 Zajištění efektivního provozování VaK po roce 2020 

VARIANTY 

NEPROVEDITELNÉ 

PROVEDITELNÉ 
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3.1.2 Časová proveditelnost 

Časová proveditelnost Variant spočívá v možnosti jejich realizace dle určitého časového 

harmonogramu a jednotlivých kroků tak, aby nejpozději od července 2020 začal nový 

provozovatel přebírat majetek a připravovat se na provozování. Varianty, které nelze realizovat 

v rámci tohoto časového rámce, jsou Variantami neproveditelnými. 

3.1.3 Provozně-technická proveditelnost 

Provozně-technická proveditelnost zahrnuje problematiku přechodu zaměstnanců, vlastnictví 

Provozní dokumentace, Provozních dat, dispečinku, PLC, přenosové sítě, licencí k software  

a povolení. Pro realizaci Variant je třeba, aby byly položky této provozně-technické 

proveditelnosti zajištěny, a to nejlépe na straně vlastníka. Pokud jejich zajištění některá 

z Variant vylučuje, pak je Variantou neproveditelnou.  

 Přechod zaměstnanců  

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů upravuje zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce (dále také „ZP“), a to ve svých ustanoveních § 338 a násl.  

Obecné pravidlo pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů je obsaženo  

v ustanovení § 338 odst. 2 ZP, které stanoví, že:  

„Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů 

zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních 

vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele…“. 

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů znamená, že nový zaměstnavatel 

nastupuje na místo zaměstnavatele původního a v důsledku toho na něj přechází veškerá práva 

a povinnosti, která vyplývají z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci původního 

zaměstnavatele. Za přejímajícího zaměstnavatele je považována právnická nebo fyzická osoba, 

která je způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v plnění činností nebo úkolů původního 

zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu. 

K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít pouze z důvodů 

stanovených zákonem, a to pouze v případě naplnění všech příslušným zákonem stanovených 

předpokladů. Právní jednání nebo jiné právní skutečnosti, s nimiž právní předpisy spojují 

přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů se označují jako „právní důvody 

přechodu“. Právním důvodem přechodu činnosti nebo úkolů zaměstnavatele k jinému 

zaměstnavateli je každá právní skutečnost, kterou se převádí na jiného výroba, poskytování 

služeb nebo jiná obdobná činnost, kterou původní zaměstnavatel před převodem vykonával. 
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Nejčastějšími právními důvody přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů se 

zaměstnavatelem, který je obchodní společností, jsou především: 

i. přeměna společnosti (dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 

a družstev);  

ii. prodej závodu nebo jeho části (výslovně stanoveno v ustanovení § 2175 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

V případě, že důvodem přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů je prodej 

závodu nebo jeho části, platí pravidlo, že na přejímajícího zaměstnavatele přechází práva  

a povinnosti z pracovněprávních vztahů jen vůči těm zaměstnancům původního 

zaměstnavatele, kteří měli ke dni přechodu v převáděné části původního zaměstnavatele 

(prodávaném závodu nebo jeho části) trvalé pracoviště, popřípadě tam plnili pracovní úkoly 

na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce (nikoli tedy vůči 

zaměstnancům, kteří tam byli jen dočasně přeloženi nebo tam byli vysláni na pracovní cestu).  

Současně je však třeba platnou právní úpravu vykládat v souladu s právní úpravou EU, 

konkrétně pak v daném případě se směrnicí Rady 2001/23/ES z 12. března 2001,  

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců 

v případě převodu podniku, závodů nebo části podniků nebo závodů, která byla do českého 

právního řádu implementována, a s tím související judikaturou SdEU, která k dané 

problematice přistupuje s výrazně extenzivnějším výkladem, než vyplývá z právní úpravy 

obsažené v uvedených normách.  

Ačkoliv dostupná judikatura SdEU týkající se přechodu zaměstnanců není v daném případě 

zcela jednoznačná, je nutno konstatovat, že na základě jí přijatých závěrů může za určitých 

okolností dojít k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů i tehdy, pokud 

neexistuje bezprostřední právní vztah mezi původním zaměstnavatelem a zaměstnavatelem 

novým. Při posuzování, zda došlo k přechodu zaměstnanců z jednoho zaměstnavatele na 

dalšího zaměstnavatele, je třeba vycházet z testu zjištění převodu, resp. přechodu podniku, 

který nastavil SdEU ve svém rozhodnutí ze dne 18. 4. 1986, C-24/85, Spijkers. Ten stanovil 

kritéria pro vymezení převodu podniku (hospodářské jednotky zachovávající si svoji identitu), 

na která se SdEU pravidelně ve svých dalších rozhodnutích odvolává. Pro určení, zda je podnik 

převeden jako hospodářská jednotka zachovávající si svoji identitu je pak podle SdEU třeba 

zohlednit všechny skutečnosti týkající se dané transakce, a to zejména:  

i. druh podniku nebo závodu;  

ii. zda došlo k převodu hmotných statků jako budov a movitých věcí a zda došlo k převodu 

nehmotných statků;  

iii. hodnotu nehmotných statků v den převodu;  

iv. zda byla novým zaměstnavatelem převzata většina původních zaměstnanců;  

v. zda došlo k převzetí zákazníků;  

vi. stupeň podobnosti mezi činnostmi vykonávanými před a po převodu; a  

vii. doba, po kterou byly dané činnosti přerušeny. Současně však platí, že předmětná kritéria 

mají být národními soudy posuzována ve vzájemné souvislosti a nikoliv izolovaně, jakož 

s ohledem na zvláštnosti příslušného odvětví, jehož se transakce týká.  
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 Provozní dokumentace, Provozní data, Unikátní technické prostředky, licence k software 

a povolení 

Bez ohledu na budoucí model provozování, musí VHZ získat do svého vlastnictví Provozní 

dokumentace, Provozní data a Unikátní technické prostředky (zejména dispečink, PLC  

a přenosovou síť). Dále je třeba řešit otázku licencí ve vztahu k software používanému v rámci 

efektivního provozování VaK a povolení ve vztahu k provozování VaK.  

Provozní dokumentace 

Jedná se o provozní evidence, provozní řády, provozní deníky a veškeré další související 

dokumenty, které musí být dle ZoVaK či jiných právních předpisů vedeny a vyhotovovány ve 

vztahu k VaK VHZ, jakož i o další dokumenty, které byly, jsou či budou ve vztahu k této 

infrastruktuře vyhotoveny nad rámec povinností stanovených tímto zákonem či jinými 

předpisy (např. specifikace dálkového přenosu dat, zákaznický informační systém (popis 

rozsahu služeb pro zákazníky a směrnice k jejich zajištění), geografický informační systém 

(podrobné dílčí výkresy provozně významných částí sítí VaK, výkresová dokumentace 

technicky nestandardních částí VaK), skutečné zapojení objektů/zařízení apod.). Platí, že 

znalost těchto Provozních dokumentací je nezbytná pro to, aby si provozovatel VaK, nehledě 

na skutečnost, jestli jím bude subjekt odlišný od VHZ, ŠPVS nebo VHZ sama, mohl učinit 

komplexní představu o rozsahu poskytovaných služeb. A aby případně v návaznosti na to 

mohl určit cenu, za kterou bude služby provozování VaK nabízet (bez ohledu na to, zdali je  

s touto infrastrukturou již historicky seznámen). 

Příklady Provozní dokumentace při provozování VaK uvádí tabulka níže a detailnější přehled 

je uveden v Příloze č. 1. 

Tabulka 9: Provozní dokumentace - příklady 

Majetek  Provozování VaK 

 Majetková evidence  Provozní evidence 

 Technická dokumentace k SW a HW  Provozní řády a deníky 

 Dokumentace k provázání a užívání SW a HW  Kanalizační řády 

Technické plány VaK Vzorkování a sledování jakosti vod 

 Projektová a výkresová dokumentace 

  
 Dokumentace k zajištění jakosti pitné a odpadní 

vody  Generely 

Financování VaK Zajištění VaK 

 Plán financování obnovy (PFO)  Povodňové plány 

Začlenění VaK do standardizovaných systémů Vnější vztahy 

 Audity, ISO, aj.  Korespondence, stížnosti 
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Provozní data 

Za Provozní data se považují taková data, která jsou vytvářena či zaznamenávána zejména 

geografickými, zákaznickými, ekonomickými, provozními, dohledovými, majetkovými, 

manažerskými či obdobnými informačními systémy v souvislosti s provozováním a správou 

VaK VHZ. Znalost a dispozice těmito daty jsou nezbytné k provozování a správě VaK VHZ 

tak, aby byla zajištěna standardní nákladová efektivita provozování a správa VaK VHZ. 

Provozní data jsou systémem, který je tvořen údaji a popisy, které definují obsah údajů, relace 

mezi údaji, formáty údajů a další charakteristiky, které umožní další plnohodnotné využití 

údajů.  

Formáty předávaných Provozních dat musí být editovatelné otevřené standardní formáty. 

Formáty Provozních dat musí umožnit import Provozních dat do softwarových aplikací bez 

vynakládání nadměrných nákladů na úpravu formátu a současně při zachování informační 

hodnoty Provozních dat a souvisejících relací v rámci Provozních dat.  

Tabulka 10: Provozní data - příklady 

Samotný provoz VaK 

 Data z dispečinku 

 Data z provozních deníků 

 Data ze sledování spotřeby energií a evidence smluv s distributory energií 

 Data z měření průtoků, odtoků a přítoků vod (ČOV, ČSOV, provozní vodoměry) 

 Data o plánování a evidenci provozních činností (údržba, poruchy) 

 Data z GIS 

 Data ze zabezpečovacích systémů 

 Data z manažerského informačního systému 

Zákazníci 

 Data ze zákaznického informačního systému 

 Data z fakturačního systému 

 Smlouvy s odběrateli 

Vnější vztahy 

 Data o správních rozhodnutích 

Sledování jakosti vod 

 Data z laboratorních měření a rozborů 

Unikátní technické prostředky  

Unikátní technické prostředky (dále také „UTP“) jsou technické prostředky, které jsou 

zároveň (i) jednoúčelové a (ii) specificky využitelné a (iii) výlučně související a (iv) nezbytné  

k dosažení standardní nákladové efektivity a (v) nezbytně nutné ve vztahu ke správě  

a provozování VaK VHZ. Lze je členit na unikátní hmotné technické prostředky a unikátní 

nehmotné technické prostředky.  
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Nejvýznamnějšími UTP vztahující se k provozování a správě VaK jsou dispečink, PLC  

a přenosová síť, přičemž dispečink (ve smyslu pracoviště, tj. zejména hardware vybavení), 

PLC a přenosová síť patří mezi hmotné UTP a softwarové vybavení zajišťující provoz 

dispečinku a automatických PLC patří mezi nehmotné UTP. Bližší identifikace je uvedena 

v Příloze č. 1.  

Samotný software nesplňuje definici UTP, avšak propojenost a úprava „na míru“  

u vybraných jednotlivých SW definici UTP splňuje. Získání takového SW do vlastnictví VHZ 

je nezbytné z důvodu: 

a) prohlížení a správy Provozních dat ze strany vlastníka infrastruktury (VHZ); a  

b) případného přístupu uchazečů k Provozním datům v rámci ZŘ. 

Bližší specifikace typů software vybavení používaného pro potřeby správy a provozování VaK 

je uvedena v Příloze č. 1. 

Software spadající do kategorie UTP mohou být často ve vlastnictví třetích stran (např. 

společnosti SUEZ/ONDEO). Je třeba identifkovat, zda takové UTP existují, protože při jejich 

pořízení mohou vzniknout právní rizika, která mohou mít vliv na dané Varianty.  

Licence k software a povolení 

Jedná se zejména o licence k SW zahrnutým do kategorie UTP. Licence mohou být ve 

vlastnictví stávajícího provozovatele ŠPVS, ale také ve vlastnictví třetích stran  

(např. společnosti SUEZ/ONDEO). Při přípravě Variant provozování je třeba zjistit, kdo je 

vlastníkem licencí k SW a povolení, zejm. povolení k provozování VaK, k odběru povrchové 

a podzemní vody, k zneškodňování odpadních vod a kalů apod.  

3.1.4 Právní proveditelnost 

Přehled hlavní legislativy vztahující se k stanoveným Variantám je uveden v kapitole 1.1. Na 

základě právní analýzy jsme dospěli k závěru, že ze všech těchto uvedených norem, jsou 

primárními právními předpisy pro posouzení proveditelnosti jednotlivých Variant ZoVaK  

a ZZVZ. Jednotlivé Varianty nebo jejich konkrétní podoby však mohou být rovněž ve střetu 

s pravidly stanovenými OZ, ZOK a TZ. Posuzované Varianty byly podrobeny právní analýze, 

co do souladu s těmito pěti normami a v návaznosti na to byly rozděleny na Varianty 

neproveditelné a proveditelné.  

Zároveň je třeba uvést, že i nedodržení dotačních podmínek OPŽP je chápáno tak, že jsou 

tyto Varianty právně neproveditelné. 
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3.2 Posouzení proveditelnosti  

3.2.1 Proveditelnost Variant v návaznosti na plnění strategických cílů VHZ 

Všechny identifikované Varianty byly posouzeny v návaznosti na plnění strategických cílů 

společnosti VHZ uvedených v kap. 1.1, dále také 3.1.1. Pokud určitá Varianta nenaplňuje jeden 

či více strategických cílů, pak byla v rámci posouzení označena za neproveditelnou a z dalšího 

hodnocení Variant v této Studii vyřazena.  

Na základě tohoto posouzení byly jako neproveditelné označeny celkem čtyři Varianty (A3, 

B2, E2, E4). Jejich přehled včetně odůvodnění, na základě, kterého strategického cíle, resp. 

jeho neplnění, byly posouzeny jako neproveditelné, uvádí následující tabulka.  

Tabulka 11: Varianty neproveditelné dle souladu se strategickými cíli VHZ 

Neproveditelná 
Varianta 

Odůvodnění Cíl 

A3: Rozpad VHZ 

Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013 Cíl 7 

Nedodržení jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ Cíl 5 

Nedodržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ  Cíl 6 

Nezajištění efektivního provozování VaK po roce 2020 Cíl 9 

B2: Koncese dělená  
na části  

Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013 Cíl 7 

Nedodržení jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ Cíl 5 

Nedodržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ  Cíl 6 

Nezajištění efektivního provozování VaK po roce 2020 Cíl 9 

E2: Servisní 
smlouva ZŘ  
na části  

Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013 Cíl 7 

Nedodržení jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ Cíl 5 

Nedodržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ  Cíl 6 

Nezajištění efektivního provozování VaK po roce 2020 Cíl 9 

E4: Akvizice 20 až 
99 % ŠPVS + 
přidružená osoba 

Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013 Cíl 7 
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 Neproveditelná Varianta A3: Rozpad VHZ 

Varianta A3 spočívá v rozpadu společnosti VHZ s tím, že VaK, které jsou nyní v majetku 

VHZ, by příslušným způsobem nabyly jednotlivé obce (akcionáři VHZ), které si budou správu 

a provoz VaK zajišťovat samy. Na základě posouzení Varianty s ohledem na strategické cíle 

VHZ, lze konstatovat, že tato Varianta není v souladu s minimálně čtyřmi strategickými cíli. 

Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013 (nesoulad s CÍLEM 7) 

Přístup kontroly ze strany SFŽP 

VHZ byl žadatelem a v současnosti je konečným příjemcem dotace na projekt „Dolní 

Pomoraví II“, který byl spolufinancován z OPŽP (obdržená dotace ve výši cca 1 mld. Kč), 

přičemž tento projekt byl tzv. velkým projektem3, který byl schválen Evropskou komisí, tzn., 

všechny významné změny v rámci tohoto projektu musí být primárně odsouhlaseny 

Evropskou komisí a až následně příslušnými orgány ČR.  

Dle pravidel OPŽP je projekt, respektive konečný příjemce dotace (tj. VHZ) od ukončení 

projektu (tj. datum, kdy SFŽP/MŽP vydá stanovisko, že konečný příjemce realizoval projekt 

v takovém rozsahu a za takové finanční prostředky, které jsou uvedeny v Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace) nadále 10 let monitorován, což znamená, že VHZ musí po dobu 10 let 

dodržovat všechny podmínky, které jsou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

V případě, že se kontrolou prokáže, že tyto podmínky dodržovány nejsou, může být 

konečnému příjemci odebrána až celá výše poskytnuté dotace a následně vyměřena sankce za 

nedodržení podmínek dotace. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt Dolní Pomoraví II je tzv. 

velkým projektem, je vysoce pravděpodobné, že bude tento projekt, a tedy i VHZ jako 

konečný příjemce dotace, kontrolován ještě auditory z Evropské komise, riziko krácení dotace, 

popřípadě udělení sankce v návaznosti na odhalení případných nesrovnalostí je touto 

skutečností ještě znásobeno.  

Podmínka Stálosti operací 

Jednou z hlavních podmínek, která je u projektů spolufinancovaných z evropských dotačních 

titulů stanovena (platí tedy také pro OPŽP), je dodržení tzv. stálosti operací. V rámci stálosti 

operací jsou mimo jiné stanoveny také níže uvedené základní povinnosti: 

 projekt musí být stále využíván v daném rozsahu a za daným účelem, na který byly 

poskytnuty finanční prostředky; a 

 konečný příjemce dotace existuje a nadále vlastní danou infrastrukturu. 

  

                                                      

3 Velký projekt = projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady přesahují částku 25 mil. € (čl. 39 

Nařízení 1083/2006/ES, který definuje možnost financovat Velký projekt jako výdaje určené k dosažení 
nedělitelného úkolu). 
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Podmínka jednotné ceny pro vodné a stočné, respektive tvorby zdrojů na obnovu 

V rámci žádosti na projekt, byla jako povinná příloha vyhotovena Analýza nákladů a přínosů 

celého projektu (dále také „CBA“), přičemž tato CBA byla schválena ze strany Evropské 

komise. Součástí CBA je také tzv. finanční analýza projektu (dále také „FA“), kterou se 

prokazuje, zda má projekt nárok na poskytnutí dotace. V případě, že nárok existuje, pak FA 

stanoví, v jaké výši a následně FA slouží k prokázání tzv. udržitelnosti (stanovení povinné 

minimální tvorby zdrojů na obnovu jak projektu, tak i celých VaK). Tato FA byla zpracována 

za oblast, kde VaK vlastní VHZ a v celé této oblasti je účtována jednotná solidární cena pro 

vodné a stočné. Na základě těchto vstupů bylo vypočteno, že projekt, resp. VHZ jako příjemce 

dotace má nárok na poskytnutí dotace, a to ve výši cca 1 mld. Kč. Zároveň byl pro tuto oblast 

stanoven závazný minimální nárůst cen pro VaS v takové výši, aby byla zajištěna dostatečná 

tvorba zdrojů na prokázání udržitelnosti projektu a celého systému VaK. V návaznosti na vše 

výše uvedené, je zřejmé, že v případě rozpadu VHZ by došlo k porušení základních podmínek 

na základě, kterých byly poskytnuty finanční prostředky pro projekt Dolní Pomoraví II.  

Nedodržení jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ (nesoulad 

s CÍLEM 5) 

Regulátoři odpovědní za obor VaK (MZe, MF, MŽP) si kladou za cíl, aby se z malých  

a menších provozních celků tvořily větší provozní celky. Jedná se tedy o zcela opačný postup, 

než který je Variantou A3 (tj. rozpadem VHZ) předpokládán. U větších provozních celků lze 

totiž dosáhnout odpovídající výše zdrojů pro VaK při zachování rozumné výše ceny pro vodné 

a stočné. Do budoucna bude hlavním požadavkem v rámci provozování VaK tzv. 

samofinancovatelnost neboli udržitelnost infrastruktury4, která je již nyní vyžadována  

u projektů spolufinancovaných z dotačních titulů EU, tj. i z OPŽP.  

Zároveň je třeba vzít na vědomí, že dodržení solidární ceny pro VaS vychází z poznatků 

týkajících se každodenní migrace obyvatelstva do zaměstnání a škol, kdy velká část obyvatel 

z venkova, tráví většinu dne ve větších městech, kde jsou odběrateli vodárenských služeb, za 

které neplatí VaS.5 Zároveň nelze předpokládat, že by provozování VaK u menších celků bylo 

efektivnější než provozování celků větších, neboť zkušenosti v této problematice jsou takové, 

že menší oblasti, především s vesnickou zástavbou, jsou jednak nákladnější než části 

s městskou zástavbou a ruku v ruce s touto skutečností jde fakt, že tyto tvoří menší tržby, 

přičemž s rostoucí velikostí městské zástavby se tento rozdíl ještě zvětšuje. Oborové sdružení 

SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.) k tomuto uvádí následující konkrétní 

příklad:  

Vodárenská společnost obsluhující 180 tisíc obyvatel má 33 tisíc přípojek (klientů nebo smluv) z toho  

11 tisíc (jedna třetina přípojek) na venkově. Tato třetina se podílí na tržbách 4 %, na nákladech ovšem 

čerpá 22 %.5 

  

                                                      

4 Metodika benchmarkingu, plnění úkolu č. 5 (příloha Usnesení Vlády z 9. února 2015 č. 86) „Koncepčního řešení 
regulace vodárenství“, MZe, 2016 
5 Barák, F.: Otázky sucha z pohledu zásobování pitnou vodou, Konference Financování vodárenské 
infrastruktury, Praha, 2017 
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Tento fakt je způsoben především tím, že v městské zástavbě je na jednotku délky 

infrastruktury VaK, tj. pořizovací hodnotu VaK připojeno více spotřebitelů než u venkovské 

zástavby a naopak provozní náklady jsou rozpočítávány mezi méně obyvatel než u velkých 

měst. Vzhledem k tomu, že spotřeba obyvatel v menších obcích je stejná, ale spíš ještě nižší 

než u velkých měst (obyvatelé často disponují vlastními studněmi) je poté dopad do ceny pro 

vodné a stočné u těchto celků výrazně větší než u provozních celků s velkými městy. 

MZe započalo v roce 2016 kontrolovat kalkulace cen pro VaS (tj. pro zpracování kalkulace ceny 

pro rok 2016 byl výchozím obdobím rok 2015) z pohledu plnění legislativních požadavků na 

vyhotovení a plnění, tzv., Plánu financování obnovy (PFO). To znamená, že MZe kontroluje 

a do budoucna nadále kontrolovat bude, zda jsou v cenách pro VaS zohledněny náklady na 

obnovu VaK minimálně v takové míře, která minimálně odpovídá výším uvedeným 

v povinném PFO. V případě nevyhotovení PFO, nebo jeho nedodržování porušuje vlastník 

VaK platnou legislativu a vystavuje se tak sankčnímu postihu ze strany MZe (sankce může být 

uložena opakovaně). Z uskutečněné kontroly vyplývá, že především menší provozní celky, 

tzn., v podstatě se jedná o menší vlastníky VaK, netvoří zdroje na obnovu6, a to buď vůbec 

anebo v nedostatečné výši. Tito vlastníci přitom velice často deklarují, že mají nižší cenu pro 

VaS než větší provozní celky, což je ale ve velké míře způsobeno tím, že netvoří dostatečné 

zdroje na obnovu VaK.  

Výsledky benchmarkingu provozovatelských společností dle údajů7 uvedených za rok 2015, 

které byly zveřejněny MZe, ukázaly, že u poloviny malých provozovatelů VaK (tj. do 1 000 

připojených obyvatel) byl zaznamenán záporný kalkulační zisk, z čehož vyplývá, že 

provozování VaK je dotováno z jiných složek obecního rozpočtu a náklady na obnovu jsou 

tak přenášeny na budoucí generace8.  

Dále je třeba zmínit, že malé provozní celky jsou více zatíženy problémy s nezajištěním 

spolehlivých dodávek pitné vody a udržením kvality pitné vody, přičemž toto je dáno 

působením více faktorů jako je např. nižší úroveň legislativních požadavků na četnost rozborů 

vody, neexistence požadavků na „správnou výrobní praxi“, nedostatek odborných znalostí  

a technického zázemí na straně provozovatele a nedostatkem finančních zdrojů jak na provoz, 

tak na obnovu infrastruktury VaK9.  

Na základě nastaveného přístupu ze strany oborových regulátorů VaK a stejně tak ze strany 

oborového sdružení SOVAK lze tedy konstatovat, že: atomizace VaK na menší provozní 

celky dlouhodobě nevede k dobrým výsledkům. 

  

                                                      

6 Analýza plnění plánu financování obnovy, MZe, 2016 
7 údaje z „Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 a dosažené 

skutečnosti v témže roce“, dále z VÚME a VÚPE 
8 Benchmarking provozovatelských subjektů za rok 2015, MZe, 2017 
9 Kožíšek, F., Paul, J., Datel, J.V.: Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými 

systémy, VÚV T.G.M. Praha, 2013 
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Nedodržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ (nesoulad 

s CÍLEM 6) 

Hranice sociálně únosné ceny10 pro VaS je pro oblast Olomouckého kraje stanovena ve výši 

103 Kč/m3 včetně DPH. V případě, že by došlo ke zmenšení provozního celku vzhledem  

k dnešnímu stavu, může s vysokou pravděpodobností v některých lokalitách (především 

s rozlehlou vesnickou zástavbou), které jsou dnes součástí jednotné solidární ceny, nastat 

dosažení anebo překročení sociálně únosné ceny pro VaS. Toto bude způsobeno především 

z důvodů uvedených v části „Nedodržení jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti působnosti 

VHZ“ (viz výše), tj., efektivita provozování u menších celků je nižší než u celků větších. 

Nezajištění efektivního provozování VaK po roce 2020 (nesoulad s CÍLEM 9) 

V případě, že by došlo ke zmenšení provozního celku vzhledem k dnešnímu stavu (všechny 

VaK v majetku VHZ), nebude s vysokou pravděpodobností zajištěno efektivní provozování 

VaK v majetku VHZ (v extrémním případě v majetku jednotlivých obcí, které jsou akcionáři 

VHZ), neboť jak bylo uvedeno v části „nedodržení jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti 

působnosti VHZ“ (viz výše) je efektivita provozování u menších celků nižší než u celků 

větších. 

 Neproveditelná Varianta B2: Koncese dělená na části 

Varianta B2 je definována jako realizace Koncesního řízení, které bude v souladu s ZZVZ 

rozděleno na více částí, které budou odpovídat příslušným technologicko-provozním celkům. 

Z posouzení Varianty s ohledem na strategické cíle VHZ, lze konstatovat, že tato Varianta 

není v souladu s minimálně čtyřmi strategickými cíli.  

Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013 (nesoulad s CÍLEM 7) 

Přístup kontroly ze strany SFŽP 

Důvody jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je uveden u Varianty A3 v části 

„Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013“. 

Podmínka jednotné ceny pro vodné a stočné, respektive tvorby zdrojů na obnovu 

Důvody jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je uveden u Varianty A3 v části 

„Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013“. 

Nedodržení jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ (nesoulad 

s CÍLEM 5) 

Důvody nesouladu se strategickým cílem jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je 

uveden u Varianty A3 v části „Nedodržení jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti 

působnosti VHZ“. 

                                                      

10 Sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné je definována jako cena pro vodné a stočné (vč. DPH), 
která představuje 2 % průměrných čistých příjmů jednoho člena domácnosti se standardní spotřebou 80 l/os*den 
(dle Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 Programového dokumentu). 
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Nedodržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ (nesoulad 

s CÍLEM 6) 

Důvody nesouladu se strategickým cílem jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je 

uveden u Varianty A3 v části „Nedodržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti 

působnosti VHZ“. 

Nezajištění efektivního provozování VaK po roce 2020 (nesoulad s CÍLEM 9) 

Důvody nesouladu se strategickým cílem jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je 

uveden u Varianty A3 v části „Nezajištění efektivního provozování VaK po roce 2020“. 

 Neproveditelná Varianta E2: Servisní smlouva ZŘ na části 

Varianta E2 předpokládá na straně VHZ realizaci Zadávacího řízení, které bude v souladu se 

ZZVZ rozděleno na více částí, které budou odpovídat příslušným technologicko-provozním 

celkům. Z posouzení Varianty s ohledem na strategické cíle VHZ, lze konstatovat, že tato 

Varianta není v souladu s minimálně čtyřmi strategickými cíli.  

Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013 (nesoulad s CÍLEM 7) 

Přístup kontroly ze strany SFŽP 

Důvody jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je uveden u Varianty A3 v části 

„Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013“. 

Podmínka jednotné ceny pro vodné a stočné, respektive tvorby zdrojů na obnovu 

Důvody jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je uveden u Varianty A3 v části 

„Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013“. 

Nedodržení jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ (nesoulad 

s CÍLEM 5) 

Důvody nesouladu se strategickým cílem jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je 

uveden u Varianty A3 v části „Nedodržení jednotné solidární ceny pro VaS v oblasti 

působnosti VHZ“. 

Nedodržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti působnosti VHZ (nesoulad 

s CÍLEM 6) 

Důvody nesouladu se strategickým cílem jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je 

uveden u Varianty A3 v části „Nedodržení sociálně přijatelné ceny pro VaS v oblasti 

působnosti VHZ“. 

Nezajištění efektivního provozování VaK po roce 2020 (nesoulad s CÍLEM 9) 

Důvody nesouladu se strategickým cílem jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je 

uveden u Varianty A3 v části „Nezajištění efektivního provozování VaK po roce 2020“.  
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 Neproveditelná Varianta E4: Akvizice 20 až 99 % ŠPVS + přidružená osoba 

Varianta E4, která počítá s koupí části akcií ŠPVS (20-99 %) a poté uzavření servisní smlouvy 

bez ZŘ na základě využití výjimky pro tzv. přidruženou osobu. Z posouzení Varianty 

s ohledem na strategické cíle VHZ, lze konstatovat, že tato Varianta není v souladu s jedním 

strategickým cílem.  

Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013 (nesoulad s CÍLEM 7) 

Přístup kontroly ze strany SFŽP 

Důvody jsou identické jako u Varianty A3, tzn., popis je uveden u Varianty A3 v části 

„Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013“. 

Nedodržení podmínek provozování VaK 

Jednou ze základních podmínek OPŽP a zároveň požadavkem Evropské komise je, aby 

v případě oddílného modelu provozování VaK (a to včetně modelu „servisní smlouva“), kde 

má ve společnosti provozovatele vlastnický podíl (buď zcela anebo zčásti) soukromý subjekt, 

musí být nový provozovatel VaK vybrán pouze soutěží, tj. na základě ZŘ. Vzhledem k tomu, 

že tato Varianta je založena na principu „přidružené osoby“, což znamená, že mezi dvěma 

osobami může být dle ZZVZ uzavřena smlouva bez ZŘ (při splnění dalších podmínek), je tato 

Varianta neproveditelnou Variantou z důvodu nedodržení dotačních pravidel. 

3.2.2 Časová proveditelnost 

Časová proveditelnost Variant byla posouzena na základě možnosti realizace daných Variant 

dle níže uvedeného harmonogramu tak, aby nejpozději od července 2020 začal nový 

provozovatel přebírat majetek a připravovat se na provozování. 

Projekt je rozdělen na dvě fáze, a to na přípravnou fázi a fázi realizační, s tím, že přípravná 

fáze končí valnou hromadou VHZ (11/2017), respektive tímto termínem začíná zároveň fáze 

realizační. Hlavním milníkem je skutečnost, že nový provozovatel musí začít přebírat majetek 

VaK a připravovat se na provozování VaK po roce 2020 nejpozději od července roku 2020.  

K nulovým Variantám (Varianty A) lze konstatovat, že jsou všechny časově proveditelné, 

neboť v případě, že VHZ nebude konat žádné aktivní kroky do roku 2020, anebo VHZ 

prodlouží Stávající provozní smlouvy, jsou tyto Varianty do poloviny roku 2020 časově 

proveditelné. Varianta rozpadu VHZ je taktéž časově proveditelná, ale pouze za předpokladu, 

že dojde k široké, tj. více jak dvoutřetinové shodě všech akcionářů VHZ o „zrušení“ VHZ  

a převodu majetku VaK, které jsou dnes v majetku VHZ, na samotné obce. Tento krok je 

nezbytné realizovat nejpozději do konce roku 2017 tak, aby jednotlivé obce měly dostatečný 

časový prostor zvolit si a následně realizovat svoji chtěnou Variantu provozování. Varianta 

přechodného provozování je realizovatelná z definice, nemusí být realizována ani do července 

roku 2020 a dokonce ani do konce roku 2020, neboť tato Varianta je „záchrannou“ Variantou 

pro případ, že Varianta, která byla zvolena k realizaci, selže, tzn., následně musí být 

přistoupeno k realizaci Varianty přechodného provozování, dočasně do doby, než zvolená 

Varianta bude úspěšně realizována. 
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Z posouzení časové realizovatelnosti vyplývá, že nejdelší období pro realizaci dané Varianty je 

u Variant tzv. „zelené louky“ (Varianty C2, D2), kde lze délku realizace očekávat kolem 3 až 

3,5 roku včetně půlroční doby na přípravu provozování. Je třeba si uvědomit, že u těchto 

Variant je nutné založit novou společnost a pořídit všechny potřebné prostředky, zařízení, 

software, laboratoře a v neposlední řadě provozní budovu, a to všechno vesměs v souladu se 

ZZVZ.  

V případě Variant, u kterých je provozovatel vybrán na základě ZŘ anebo KŘ (Varianty B1, 

B3, E1, E3), je odhadována doba potřebná k realizaci těchto Variant na 2 roky, a to včetně 

půlroční přípravy na provozování VaK. Z tohoto časového plánu je patrné, že u těch Variant, 

kde je před zahájením ZŘ anebo KŘ na nového provozovatele plánováno ještě získání 

společnosti ŠPVS od společnosti SUEZ/ONDEO (Varianty B3, E3), je uvažováno  

s potřebným časem pro vyjednávání podmínek pro získání ŠPVS.  

U Variant provozování na základě In-house výjimky, anebo provozování vlastní divizí VHZ 

(Varianty C1, D1) po získání a po následné fúzi ŠPVS do VHZ je na základě časového 

posouzení předpokládaná doba realizace těchto Variant v délce 2 roky, a to včetně půlroční 

přípravné fáze na provozování. I v těchto Variantách je uvažováno s potřebným časovým 

prostorem pro vyjednávání podmínek, za jakých lze ŠPVS od společnosti SUEZ/ONDEO 

získat. 

U všech Variant je třeba zahájit vyjednávání se stávajícím provozovatelem o identifikaci  

a předání Provozní dokumentace a Provozních dat tak, aby do poloviny roku 2018 došlo 

k jejich předání VHZ a také aby byla podepsána smlouva o nabytí dispečinku (vč. PLC  

a přenosové sítě).  

Obrázek 26: Zobrazení časového plánu přípravy a realizace zajištění provozování VaK po roce 2020 

 

Všechny definované Varianty byly v rámci posouzení časové proveditelnosti označeny za 

proveditelné za předpokladu dodržení časových kroků.  
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3.2.3 Provozně-technická proveditelnost 

 Přechod stávajících zaměstnanců  

Provozně-technická proveditelnost Variant byla hodnocena z pohledu možnosti přechodu 

stávajících zaměstnanců v rámci jednotlivých Variant.  

Na základě posouzení dle § 338 odst. 2 ZP byly všechny identifikované Varianty označeny 

jako proveditelné.  

 Provozní dokumentace, Provozní data, UTP, licence k software a povolení 

Dále byla provozně-technická proveditelnost hodnocena z pohledu zajištění Provozních 

dokumentací a Provozních dat a hmotných a nehmotných UTP, mezi které patří zejména 

dispečink, PLC a přenosová síť, licence k software a povolení.  

Na základě tohoto posouzení byly všechny identifikované Varianty označeny jako 

proveditelné při dodržení předpokladů proveditelnosti.  

Předpoklady proveditelnosti jsou vázány na určitý typ Variant provozování VaK po roce 2020:  

A. U Variant v rámci, kterých je provozování VaK zajištěno VHZ s odkupem ŠPVS (B3, 

E3, C1, D1), je zajištěno získání Provozních dokumentací, Provozních dat, UTP ve 

vlastnictví ŠPVS, a to včetně dispečinku, PLC a přenosové sítě, dále SW a licencí 

k nim. Pouze bude nutné řešit, a to před ukončením platnosti Stávajících provozních 

smluv, zajištění či odkoupení, popř. nové pořízení těch zařízení anebo licencí, které 

jsou ve vlastnictví třetích stran (pokud taková existují), aby mohlo dojít po roce 2020 

k řádnému provozování VaK.  

B. U Variant oddílného modelu s koncesní či servisní smlouvou (B1, E1) je potřeba ještě 

před zahájením KŘ či ZŘ, tzn. ještě před ukončením platnosti Stávajících provozních 

smluv, zajistit ze strany VHZ získání Provozních dokumentací, Provozních dat  

a dispečinku, PLC včetně přenosové sítě. Zároveň u těchto Variant provozování není 

třeba, aby si VHZ pořizovala tzv. technické prostředky, tj. stroje, automobily, 

technické zařízení a nástroje, neboť ty má standardně k dispozici provozovatel. 

 Provozní dokumentace a Provozní data potřebuje VHZ poskytnout 

uchazečům v rámci KŘ či ZŘ, aby byly zajištěny rovnocenné podmínky pro 

všechny uchazeče v tomto KŘ či ZŘ. Aby se tento stav již do budoucna 

znovu neopakoval, je nezbytné zanést jako smluvní povinnost do budoucí 

provozní/servisní smlouvy povinnost provozovatele tyto dokumentace  

a data v předem stanoveném rozsahu vyhotovovat, vést, aktualizovat, 

popřípadě analyzovat do archivu/uložišť/databází vlastníka (VHZ). 

V případě, že u některých Provozních dat a Provozních dokumentací bude 

shledáno, že nelze průběžně či on-line dokumentace anebo data vlastníkovi 

předávat, musí být poté smluvně zajištěno předání kompletní Provozní 

dokumentace a Provozních dat na konci provozování.  
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 Získání dispečinku, PLC a přenosové sítě jakožto nejdůležitějších UTP pro 

provozování VaK je nezbytné proto, že tímto krokem se narovnají podmínky 

pro KŘ či ZŘ pro všechny uchazeče tak, aby KŘ či ZŘ mohlo proběhnout 

transparentně a za dodržení principů rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. Pokud nedojde k získání dispečinku, PLC a přenosové sítě před 

KŘ či ZŘ, je třeba zanést jejich (nové) vybudování jako důležitou podmínku 

v zadávacích podmínkách pro KŘ či ZŘ a následně bude nezbytné zanést 

jako smluvní povinnost do budoucí provozní/servisní smlouvy povinnost 

provozovatele buď realizovat tyto investice rovnou do majetku vlastníka 

anebo uvést, že je povinen tyto investice poskytnout na konci provozování 

vlastníkovi, tj. VHZ.  

C. U Variant v rámci, kterých VHZ buduje nového provozovatele tzv. na zelené louce 

(C2, D2) je třeba řešit zajištění Provozní dokumentace a Provozních dat ještě před 

ukončením platnosti Stávajících provozních smluv tak, aby VHZ měla vše k dispozici 

pro budování „svého“ provozovatele VaK. Poté bude muset buď sama VHZ, anebo 

její 100% vlastněná provozní společnost, zajistit všechny UTP a běžné technické 

prostředky nutné pro zajištění provozování VaK vesměs v souladu se ZZVZ.  

U těchto Variant je třeba si uvědomit, že bude nutné řešit získání dostatečně velké 

hlavní provozní budovy s areálem, neboť v současnosti VHZ hlavní provozní budovu 

nevlastní. 

Dílčí kroky pro zajištění provozně-technické proveditelnosti jsou následující pro: 

a) Provozní dokumentace:  

 identifikace Provozních dokumentací; 

 zajištění předání VHZ; 

 dohoda se ŠPVS o formě, rozsahu, způsobu a čase předání a následně  

o součinnosti při pořízení chybějících Provozních dokumentací; 

b) Provozní data:  

 identifikace Provozních dat; 

 zajištění předání VHZ; 

 dohoda se ŠPVS o formě, rozsahu, způsobu a časovém předání; 

c) UTP: 

 identifikace hmotných a nehmotných UTP; 

 dohoda o vlastnictví (otázka oprávnění a převoditelnosti), zda je 

vlastníkem ŠPVS či třetí strana; 

 dohoda o případném způsobu jejich získání (pořízení). 
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3.2.4 Právní proveditelnost  

Na základě posouzení právní proveditelnosti Variant dle legislativy uvedené v kap. 3.1.4. byly 

jako neproveditelné označeny celkem dvě Varianty (A1, A2). Jejich přehled, včetně 

odůvodnění pro jejich právní neproveditelnost je uveden v následující tabulce. Současně jsou 

jako právně neproveditelné Varianty označeny i ty Varianty, které nesplňují dotační podmínky, 

tj. nejsou v souladu se strategickým cílem VHZ č. 7 (viz kap.3.2.1).  

Tabulka 12: Varianty právně neproveditelné  

Neproveditelná Varianta Odůvodnění 

A1: Žádné aktivní kroky  

do 31. 12. 2020 

 rozpor s § 8 odst. 1 ZoVaK 

 případné občanskoprávní a trestněprávní důsledky 

A2: Prodloužení Stávajících 

provozních smluv 

 nerealizace zadávacího řízení 

 rozpor se ZZVZ 

A3: Rozpad VHZ 

Nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013 
B2: Koncese dělená na části  

E2: Servisní smlouva ZŘ na části  

E4: Akvizice 20 až 99 % ŠPVS  

+ přidružená osoba 

 Neproveditelná Varianta A1: Žádné aktivní kroky do 31. 12. 2020 

Neproveditelnost Varianty A1 vyplývá z veřejnoprávní regulace ZoVaK. Dle jeho § 8 odst. 1 

ZoVaK je VHZ povinna zajistit plynulé a bezpečné provozování své infrastruktury VaK.  

Provozovat infrastrukturu VaK může její vlastník buď sám, nebo prostřednictvím 

provozovatele na základě smlouvy dle § 8 odst. 2 ZoVaK. V případě pasivity ohledně zajištění 

další správy a provozování VaK po roce 2020 však k 1. 1. 2021 nastane situace, kdy: 

a) VHZ sama nedisponuje prostředky k zajištění správy a provozování své  

VH infrastruktury, ani pro účely provozování nedisponuje příslušným povolením  

(o něj by VHZ musela požádat, tedy učinit aktivní krok vůči příslušnému orgánu 

veřejné správy), VHZ tedy k tomuto okamžiku není sama způsobilá spravovat  

a provozovat svou infrastrukturu VaK; a 

b) ŠPVS pozbyde svou způsobilost spravovat a provozovat infrastrukturu VaK VHZ 

v důsledku skončení účinnosti Stávajících provozních smluv. Stávající provozní 

smlouvy jsou rovněž smlouvou ve smyslu § 8 odst. 2 ZoVaK, tedy jediným institutem, 

jehož prostřednictvím může vlastník infrastruktury VaK zajistit její provozování třetí 

osobou. 

V důsledku žádných aktivních kroků by tedy po roce 2020 nebyla jakkoli zajištěna správa  

a provozování infrastruktury VaK VHZ. Takový stav je jednoznačně v rozporu s § 8 odst. 

1 ZoVaK. 

Důsledkem tohoto stavu je odpovědnost VHZ coby vlastníka za správní delikt dle § 33 odst. 

2 písm. d) ZoVaK spočívající v porušení povinnosti zajistit provoz své infrastruktury VaK 

s pokutou až 1 mil. Kč (při opakovaném porušení až 2 mil. Kč). 
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K zajištění dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod namísto VHZ by s největší 

pravděpodobností došlo prostřednictvím institutu „povinnosti veřejné služby“, tedy 

správním orgánem uložené povinnosti provozovat infrastrukturu VaK po nezbytně nutnou 

dobu (až 1 rok). Tato povinnost je dle ZoVaK uložena provozovateli, který má k jejímu plnění 

vytvořeny potřebné podmínky. Uložením povinnosti veřejné služby by VHZ pravděpodobně 

přišla o nárok na úplatu za poskytnutí své infrastruktury VaK provozovateli. Finanční následek 

v podobě ušlého pachtovného či jiných obdobných plateb provozovatele za poskytnutí 

infrastruktury VaK pro účely zajištění dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod jejich 

prostřednictvím by byl pro VHZ nepoměrně citelnější než pokuta za výše označený správní 

delikt. V mezidobí od ukončení Stávajících provozních smluv do uložení povinnosti veřejné 

služby by v případě vzniku krizového stavu mohlo být aktivováno nouzové zásobování pitnou 

vodou, koordinované vždy hejtmanem příslušného kraje.  

V důsledku pasivity VHZ dále může nastat škoda na straně domácností a jiných odběratelů. 

Tato škoda bude spočívat zejména v nákladech vynaložených na alternativní zajištění 

zásobování vodou, jakož i na alternativní zajištění odvádění odpadních vod za předpokladu,  

že infrastruktura VaK VHZ reálně provozována nebude.  

Odpovědnost VHZ ve výše uvedeném smyslu bude důsledkem závažného porušení 

povinnosti péče řádného hospodáře ze strany členů představenstva VHZ, kteří jsou odpovědní 

za její obchodní vedení, případně rovněž členů dozorčí rady (pokud její členové zanedbali své 

kontrolní pravomoci). Jednotliví členové orgánů VHZ (zejména představenstva) tak budou 

této společnosti společně a nerozdílně v plné výši odpovídat za veškeré škody popsané výše, 

včetně případných veřejnoprávních sankcí. V krajním případě (zejm. dle důsledků pro 

odběratele) přichází u těchto osob v úvahu i trestněprávní odpovědnost. 

 Neproveditelná Varianta A2: Prodloužení Stávajících provozních smluv  

Neproveditelnost Varianty A2 vyplývá z jejího rozporu se ZZVZ. 

VHZ coby veřejný zadavatel ve smyslu ZZVZ bude při udělování koncesí obecně povinna 

postupovat podle ZZVZ, jelikož právní vztah založený Stávajícími provozními smlouvami 

naplňuje znaky koncese ve smyslu tohoto zákona. Jestliže je podstatou Varianty A2 prosté 

prodloužení účinnosti Stávajících provozních smluv, nepochybně by znaky koncese ve výše 

uvedeném smyslu byly naplněny i po tomto prodloužení.  

Z hlediska posouzení právní proveditelnosti Varianty A2 dle ZZVZ jsou podstatné dva 

následující předpoklady: 1) ZZVZ co do úpravy změn smluv uzavřených na plnění veřejné 

zakázky nerozlišuje, zda je daná veřejná zakázka koncesí, sektorovou veřejnou zakázkou či 

„běžnou“ veřejnou zakázkou; 2) právní úprava změn smluv dle ZZVZ se uplatní i na smlouvy, 

které byly uzavřeny před nabytím jeho účinnosti, jak vyplývá z přechodného ustanovení § 273 

odst. 6 ZZVZ. 
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Dle § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel (zde VHZ) nesmí umožnit podstatnou změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jejího trvání bez provedení nového 

zadávacího řízení podle ZZVZ. Za podstatnou změnu smlouvy ve výše uvedeném smyslu se 

mezi jiným dle § 222 odst. 3 písm. c) považuje taková změna, která by vedla k významnému 

rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Hranici významného rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky stanovuje § 222 odst. 4 ZZVZ, 

dle nějž se za podstatnou změnu smlouvy nepovažuje změna závazku, která nemění jeho 

celkovou povahu a jejíž hodnota je: 

a) nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; a 

b) nižší, než 10 % původní hodnoty závazku. 

S ohledem na příjem ŠPVS jako provozovatele VaK infrastruktury VHZ, by finanční limit 

nadlimitní veřejné zakázky, která je koncesí na služby (142 668 000 Kč bez DPH) či 10 % 

původní hodnoty závazku, představoval pro případné prodloužení Stávajících provozních 

smluv takové omezení, že by umožňoval pouze zcela marginální prodloužení Stávajících 

provozních smluv.  

Jakákoli změna původní koncese, jejíž rozsah již přesáhne definované marginální finanční 

limity, bude z pohledu koncesní legislativy považována za změnu podstatnou, k níž nelze 

přistoupit bez realizace řádného KŘ. 

V důsledku nezákonnosti přímého uzavření dodatku na prodloužení Stávajících provozních 

smluv, resp. nutnosti udělit případnou koncesi na správu a provozování infrastruktury VaK 

v řádném Koncesním řízení, by prodloužení Stávajících provozních smluv uzavřením dodatku 

mimo Koncesní řízení naplňovalo znaky správního deliktu dle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ. 

Za tento správní delikt umožňuje ZZVZ uložení pokuty až ve výši 5 % předpokládané 

hodnoty koncese (tedy předpokládané hodnoty koncese v rozsahu dodatku). 

Dalším, neméně citelným důsledkem spáchání správního deliktu dle § 268 odst. 1 písm. a) 

ZZVZ je možnost ÚOHS uložit zákaz plnění smlouvy dle § 264 odst. 1 ZZVZ. Na základě 

takto uloženého zákazu plnění smlouvy nastává dle § 264 odst. 2 ZZVZ její neplatnost. 

Důsledkem takové neplatnosti by byla na straně ŠPVS ztráta způsobilosti spravovat  

a provozovat infrastrukturu VaK VHZ. V krajním případě tedy po uzavření dodatku ve smyslu 

Varianty A2 a v návaznosti na řízení před ÚOHS může dojít k veškerým negativním projevům 

spojeným s Variantou A1 včetně povinnosti veřejné služby. 

Jednání členů volených orgánů VHZ, zejména členů představenstva odpovědných 

za obchodní vedení, s cílem prodloužit dodatkem Stávající provozní smlouvy, v jehož 

důsledku dojde ke spáchání výše popsaného správního deliktu, zakládá odpovědnost členů 

těchto orgánů za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.  

V případě, že dojde rovněž ke zneplatnění dodatku v důsledku rozhodnutí ÚOHS, mohou 

nastat rovněž veškeré odpovědnostní aspekty spjaté s Variantou A1 výše, a to jak na úrovni 

VHZ, tak na úrovni členů jejích orgánů. 
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 Neproveditelná Varianta A3: Rozpad VHZ 

Vzhledem k tomu, že tato Varianta není v souladu s podmínkami OPŽP (popis uveden 

v kapitole 3.2.1 „Proveditelnost Variant v návaznosti na plnění strategických cílů VHZ“), 

respektive nejsou dodržena pravidla a podmínky OPŽP včetně Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, je proto tato Varianta hodnocena jako neproveditelná i z pohledu právní 

proveditelnosti. 

 Neproveditelná Varianta B2: Koncese dělená na části  

Vzhledem k tomu, že tato Varianta není v souladu s podmínkami OPŽP (popis uveden 

v kapitole 3.2.1 „Proveditelnost Variant v návaznosti na plnění strategických cílů VHZ“), 

respektive nejsou dodržena pravidla a podmínky OPŽP včetně Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, je proto tato Varianta hodnocena jako neproveditelná i z pohledu právní 

proveditelnosti. 

 Neproveditelná Varianta E2: Servisní smlouva ZŘ na části  

Vzhledem k tomu, že tato Varianta není v souladu s podmínkami OPŽP (popis uveden 

v kapitole 3.2.1 „Proveditelnost Variant v návaznosti na plnění strategických cílů VHZ“), 

respektive nejsou dodržena pravidla a podmínky OPŽP včetně Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, je proto tato Varianta hodnocena jako neproveditelná i z pohledu právní 

proveditelnosti. 

 Neproveditelná Varianta E4: Akvizice 20 až 99 % ŠPVS + přidružená osoba 

Vzhledem k tomu, že tato Varianta není v souladu s podmínkami OPŽP (popis uveden 

v kapitole 3.2.1 „Proveditelnost Variant v návaznosti na plnění strategických cílů VHZ“), 

respektive nejsou dodržena pravidla a podmínky OPŽP včetně Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, je proto tato Varianta hodnocena jako neproveditelná i z pohledu právní 

proveditelnosti. 

3.3 Vyhodnocení posouzení proveditelnosti  

Na základě souhrnného vyhodnocení posouzení proveditelnosti Variant bylo za 

neproveditelné označeno celkem šest Variant (A1, A2, A3, B2, E2, E4).  

Proveditelné Varianty lze dále rozdělit na primární, záložní a nouzové. Primární Varianta je 

právně, provozně-technicky a časově proveditelná, není tzv. „zelenou loukou“ a oproti 

ostatním typům Variant je časově i věcně doporučeníhodná. Záložní Varianta je právně, 

provozně-technicky a časově proveditelná, a jelikož jejím řešením je vybudování provozních 

kapacit tzv. „na zelené louce“, přichází na řadu až v případě, když by se nepodařilo získat 

stávajícího provozovatele (ŠPVS), tzn., je z tohoto důvodu záložní Variantou. Nouzová 

Varianta je právně proveditelná pouze v situaci, kdy není možné realizovat žádnou 

z primárních či záložních Variant z důvodu nepředvídatelných okolností (nezávislých na vůli 

VHZ) znemožňujících realizaci konečné Varianty. 
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Obrázek 27: Dělení proveditelných Variant 

 

Konkrétní členění všech proveditelných Variant do výše popsaných typů dle charakteru dané 

Varianty je uvedeno schematicky níže.  

Obrázek 28: Zobrazení proveditelných Variant 

 

Na rozdělení proveditelných Variant lze také nahlížet přes základní způsob realizace dané 

Varianty a to následovně: 

 nákupní Varianty, jsou variantami, kde VHZ musí pro jejich úspěšnou realizaci 

nejdříve získat ŠPVS (Varianty B3, C1, D1, E3); 

 soutěžní Varianty, jsou variantami, u nichž VHZ nepotřebuje získat ŠPVS a zajišťuje 

provozování bud koncesí nebo servisní smlouvou (Varianty B1, E1) 

 zelené louky, jsou variantami, kde VHZ ani nezískává ŠPVS a ani nesoutěží, ale sama 

buduje provozovatele na tzv. zelené louce. 

Souhrn výsledků posouzení proveditelnosti v jednotlivých oblastech (tj. soulad se 

strategickými cíli VHZ, časová, provozně-technická a právní proveditelnost) a následné dělení 

identifikovaných Variant na proveditelné a neproveditelné v návaznosti na výsledky posouzení 

uvádí následující tabulka.  

PROVEDITELNÉ VARIANTY ZÁLOŽNÍ 

PRIMÁRNÍ 

NOUZOVÁ 



Tento dokument je určen výhradně pro potřebu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. a jejích akcionářů. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována nebo reprodukována bez předchozího písemného souhlasu VHZ a Zpracovatele Studie.  
 

 

Tabulka 13: Souhrn výsledků posouzení proveditelnosti Variant 

Typ Varianty dle 

proveditelnosti 
Posuzované Varianty 

Oblasti hodnocení proveditelnosti 

Strategické cíle VHZ Časová 
Provozně-
technická 

Právní 

NEPROVEDITELNÁ A1: Žádné aktivní kroky do 31.12.2020  
 

  

zákon 

NEPROVEDITELNÁ A2: Prodloužení Stávajících provozních smluv zákon 

NEPROVEDITELNÁ A3: Rozpad VHZ a samostatné řešení provozování akcionáři 5, 6, 7, 9 dotace 

PROVEDITELNÁ A4: Přechodné řešení provozování  Pouze dočasné řešení 

PROVEDITELNÁ B1: Koncese  

  

 

NEPROVEDITELNÁ B2: Koncese dělená na části  5, 6, 7, 9 dotace 

PROVEDITELNÁ B3: Odkup akcií SUEZ/ONDEO + poskytnutí ŠPVS v KŘ  

  

PROVEDITELNÁ C1: Odkup 100% podílu v ŠPVS a následný In-house 

PROVEDITELNÁ C2: Nová provozní společnost + In-house 

PROVEDITELNÁ D1: Nabytí 100% podílu v ŠPVS a následná fúze 

PROVEDITELNÁ D2: Zelená louka (Provozní divize) 

PROVEDITELNÁ E1: Servisní smlouva ZŘ 

NEPROVEDITELNÁ E2: Servisní smlouva se ZŘ děleným na části 5, 6, 7, 9 dotace 

PROVEDITELNÁ E3: Odkup akcií SUEZ/ONDEO + servisní smlouva se ŠPVS   

NEPROVEDITELNÁ E4: Akvizice 20 až 99 % ŠPVS + přidružená osoba 7 dotace 

Legenda:  
 Čísla ve sloupci „Strategické cíle“ znamenají čísla jednotlivých cílů, které daná Varianta nesplňuje. 

 Zákon/dotace ve sloupci „Právní“ znamenají, že daná Varianta je v rozporu s legislativou/dotačními podmínkami.
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4 Hodnocení proveditelných 

Variant  

Do hodnocení Variant vstupovaly pouze proveditelné Varianty, tj. ty, které nebyly v rámci 

procesu posouzení proveditelnosti vyřazeny. Tyto proveditelné Varianty byly hodnoceny 

pomocí čtyř metod (analýza rizik, ekonomické hodnocení, multikriteriální analýza a SWOT 

analýza) za účelem stanovení pořadí těchto Variant. Výčet metod hodnocení uvádí tabulka 

níže.  

Tabulka 14: Identifikace použitých metod hodnocení proveditelných Variant 

Analýza rizik 
identifikace rizik a zároveň slouží ke stanovení a vyjádření míry závažnosti rizik 

posuzovaných Variant 

Ekonomické hodnocení 
hodnocení Variant z pohledu příjmů 

 a výdajů a dopadu do zdrojů na obnovu a investice 

Multikriteriální analýza 

komplexní posouzení Variant (součástí je analýza rizik, ekonomické hodnocení 
a další stanovená kritéria) ze všech relevantních pohledů, použita jako 

výsledný nástroj pro rozhodování o výhodnosti Variant 

SWOT analýza 
analýza silných a slabých stránek Variant, spolu s jejich příležitostmi  

a hrozbami, představuje doplňující hodnocení k multikriteriální analýze 

 

Na následujícím obrázku je zobrazena matice proveditelných Variant, která shrnuje hlavní 

odlišnosti jednotlivých Variant, přičemž tyto odlišnosti jsou často důležitými skutečnosti 

v rámci hodnocení Variant.  
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Obrázek 29: Matice odlišností proveditelných Variant 

 

4.1 Analýza rizik 

4.1.1 Popis metodiky 

Pro potřeby této Studie byl zvolen standardní přístup analýzy rizik (dále také „AR“), který je 

založen na určení kvalitativních kategorií rizik. Byla identifikována základní rizika ohrožující 

úspěšnou realizaci proveditelných Variant, jejich dílčí rizika, byla stanovena míra 

pravděpodobnosti jejich výskytu a úroveň vlivu rizik na realizaci Varianty. Výsledkem AR je 

stanovení míry závažnosti každého identifikovaného rizika, tzv. kategorie rizika. Kvalitativní 

kategorie rizik, jež vzniknou kombinací pravděpodobnosti jejich výskytu a úrovní dopadu 

rizika, jsou následující: 

Tabulka 15: Kvalitativní kategorie rizik 

Vliv na realizaci Varianty Dopad - D (1 až 5), Důsledky (zanedbatelné až neřešitelné) 

Pravděpodobnost výskytu 
(P) 

Bez dopadu  
(1) 

Snadno 
řešitelný (2) 

Řešitelný  
(3) 

Obtížně 
řešitelný (4) 

Neřešitelný stav  
(5) 

Velmi vysoká (5) Zanedbatelné Nežádoucí Nebezpečné Nebezpečné Neřešitelné 

Vysoká (4) Zanedbatelné Přípustné Nežádoucí Nebezpečné Neřešitelné 

Střední (3) Zanedbatelné Zanedbatelné Přípustné Nežádoucí Neřešitelné 

Nízká (2) Zanedbatelné Zanedbatelné Zanedbatelné Přípustné Neřešitelné 

Není pravděpodobné (1) Zanedbatelné Zanedbatelné Zanedbatelné Zanedbatelné Neřešitelné 

Určení kategorie rizika pro konkrétní Variantu je definované pravděpodobností (velmi vysoká, 

vysoká, střední, nízká, není pravděpodobné), že k ohrožení skutečně dojde, a vlivem 

(dopadem) na realizaci Varianty (bez dopadu, snadno řešitelný, řešitelný, obtížně řešitelný  

a neřešitelný stav). Daným pravděpodobnostem výskytů a dopadům byly vždy přiděleny takové 

číselné hodnoty, které zajišťují, že je v celé škále kombinací součinů pravděpodobností výskytů  

a dopadů vždy taková číselná hodnota, která se nemůže již v žádných jiných kombinacích 

(pravděpodobnost krát dopad) opakovat. Číselné hodnoty pravděpodobností a dopadů byly 

zvoleny tak, aby obdržené výsledky umožnily vytvořit pořadí proveditelných Variant dle jejich 

rizikovosti. Výsledná kategorie rizika pro každou z proveditelných Variant byla určena součtem 

kvalitativního vyhodnocení jednotlivých dílčích rizik.  
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A4: Přechodné řešení provozování P

B1: Koncese P

B3: Odkup akcií SUEZ/ONDEO + poskytnutí ŠPVS v KŘ P

C1: Odkup 100% podílu v ŠPVS a následný In-house P

C2: Založení nové společnosti a následný In-house P

D1: Nabytí 100% podílu v ŠPVS a následná fúze V

D2: Vybudování vlastních provozních kapacit V

E1: Servisní smlouva se ZŘ V

E3: Servisní smlouva se ŠPVS V

Varianta E: Servisní smlouva, 

Přidružená osoba (PO)

Matice odlišností Variant

Varianta B: Oddílný model 

(Koncese)

Varianta C: Vlastnický model 

(In-house)

Varianta D: Smíšený model 

(Provozní divize VHZ)
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V rámci celkového vyhodnocení rizikovosti proveditelných Variant byly pro snadnější 

orientaci obdržených výsledků zvoleny tři základní intervaly rizikovosti – nízký, střední  

a vysoký. Intervaly rizikovosti byly stanoveny tak, že Varianta s nejvyšším bodovým 

hodnocením, počítáno za všechna rizika ve dvou hlavních oblastech rizik (tj. právních  

a časových a provozně-technických) byla rozdělena do tří stejně velkých intervalů.  

Výsledky AR slouží především k řízení rizik, tj. pokud bude pro realizaci zvolena určitá 

proveditelná Varianta, bude nutné vytvořit podmínky pro maximální řízení a eliminaci 

identifikovaných rizik, aby jejich dopad byl co nejmenší.  

Výsledky AR jsou dílčími vstupy do multikriteriální analýzy, v rámci, které tvoří dvě 

samostatná kritéria. 

 Právní a časová rizika 

Každá proveditelná Varianta byla v rámci právních a časových rizik analyzována  

a ohodnocena z hlediska následujících rizik, přičemž v rámci každého z těchto rizik byla každá 

z proveditelných Variant analyzována dále z hlediska dílčích rizik (bez samostatného 

ohodnocení každého dílčího rizika): 

Tabulka 16: Právní a časová rizika a dílčí rizika 

Riziko Dílčí rizika 

Riziko realizačních překážek 
v ZŘ  

Negativní důsledky spojené s přezkumem řízení na výběr provozovatele 
VaK ze strany ÚOHS 

Negativní důsledky spojené s přezkumem Zadávacího řízení na pořízení UTP 
ze strany ÚOHS 

Zpochybnění naplnění znaků In-house výjimky před ÚOHS 

Neobdržení nabídek v ZŘ 

Prodloužení řízení v důsledku podání žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ze strany dodavatelů 

Riziko nesoučinnosti 
VH VHZ 

Neschválení Studie valnou hromadou VHZ 

Neschválení fúze sloučením se ŠPVS valnou hromadou VHZ 

Neschválení nabytí podílu v ŠPVS valnou hromadou VHZ 

Rizika související  
s vytěsněním minoritních 
akcionářů 

Ponechání minoritních akcionářů v ŠPVS – nucený Squeeze out 

Napadení Squeeze outu ze strany minoritních akcionářů ŠPVS 

Smluvně provozní rizika 
související se změnou 
modelu provozování 

Neuzavření nových smluv s odběrateli do ukončení Stávajících provozních 
smluv 

Nezískání povolení k provozování VaK VHZ po ukončení účinnosti 
Stávajících provozních smluv 

Nezajištění provozování VaK VHZ od 1. 1. 2021 nezahájením po iniciační fázi 
(porušení smluvní povinnosti poskytovatele) 

Riziko neuzavření realizační smlouvy 

Smluvně provozní rizika  
od 1. 1. 2021 

Úpadek provozovatele VaK 

Neplnění povinností z realizační smlouvy ze strany provozovatele VaK 

Neplnění povinností souvisejících s předáním služby na nového 
poskytovatele ze strany provozovatele VaK 
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 Provozně-technická rizika  

Každá proveditelná Varianta byla v rámci provozně-technických rizik analyzována  

a ohodnocena z hlediska následujících rizik, přičemž v rámci každého z těchto rizik byla každá 

z proveditelných Variant analyzována dále z hlediska dílčích rizik (bez samostatného 

ohodnocení každého dílčího rizika): 

Tabulka 17: Provozně-technická rizik a dílčí rizika 

Riziko Dílčí rizika 

Riziko technických, 
personálních kapacit a řízení 
investic 

Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníku (včetně „průběžné 
generační výměny“) na všech úrovních při provozování VaK 

Zajištění „techniky“ na provozování VaK v odpovídajícím rozsahu a kvalitě 
(zejména rozvoje v oblasti měření a přenosu provozních dat, zpracování 
rozsáhlých souborů provozních dat – „inteligentní“ SW, plošné nasazení  
a využívání „smart“ vodoměrů) 

Součinnost provozovatele v rámci procesu přípravy a realizace investic do 
obnovy i do výstavby nových VaK (např. hodnocení stavu majetku, kvality 
pitné a odpadní vody, stanovení priorit, projednávání plánu, technické 
standardy, IPČ, stavební dozor, přejímání staveb, vyřazování  
a likvidace majetku) 

Měření kvality preventivní údržby a provádění oprav, sledování stavu 
majetku VaK, hodnocení kvality služeb odběratelům 

Zavádění technických inovací a nových technologií do VaK (zvyšování 
efektivity provozu) 

Riziko sankcí z porušení 
legislativy v oboru VaK 

Odpovědnost za sankce spojené s nedodržením limitů odpadních 
vod/dodávek kvalitní pitné vody 

Riziko poptávky  
a pohledávek 

Dopad snížení poptávky, např. z důvodu využití substitutů, úsporných 
opatření nebo cenových vlivů 

Pohledávky z titulu neuhrazeného vodného a stočného po datu splatnosti 

S ohledem na stanovení výše zisku nového provozovatele za provozování 
VaK, potřeba přenesení některých provozních rizik na VHZ např. riziko 
poptávky 
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4.1.2 Hodnocení právních a časových rizik  

 Riziko realizačních překážek v ZŘ 

Nejvýhodnějšími Variantami jsou D1 a C1. Lze očekávat přezkum Zadávacího řízení na 

pořízení UTP ve vlastnictví třetích osob ze strany ÚOHS, pokud toto bude zadáváno.  

V současné době se jedná téměř o standard Zadávacích řízení. Může potenciálně dojít  

k neobdržení nabídek v ZŘ a téměř jistě dojde k prodloužení řízení v důsledku dotazů  

k podmínkám soutěže ze strany dodavatelů. V rámci Varianty C1 přichází v úvahu též napadení 

naplnění znaků výjimky pro In-house výjimku před ÚOHS, což by však nemělo znamenat 

významnější riziko pro VHZ, jelikož existují podmínky pro postup mimo ZZVZ. U těchto 

Variant je pravděpodobnost rizika nízká (2), dopad snadno řešitelný (2) a důsledky jsou 

zanedbatelné. 

Středně výhodnými Variantami  

z hlediska tohoto rizika jsou Varianty B1, 

B3, E1 a E3. V rámci těchto Variant se 

dá s významnou mírou 

pravděpodobnosti očekávat přezkum 

řízení na výběr provozovatele 

infrastruktury VaK ze strany ÚOHS, 

jelikož se jedná o významnou koncesi, 

resp. veřejnou zakázku. V současné době 

se jedná téměř o standard Zadávacích 

řízení. Může potenciálně dojít  

k neobdržení nabídek v ZŘ a téměř jistě 

dojde k prodloužení řízení v důsledku dotazů k podmínkám soutěže ze strany dodavatelů.  

U těchto Variant je pravděpodobnost rizika střední (3), dopad snadno řešitelný (2) a důsledky 

jsou zanedbatelné. 

Nejméně výhodnými Variantami z hlediska tohoto rizika jsou Varianty C2 a D2. V rámci 

těchto Variant se dá s velkou mírou pravděpodobnosti očekávat přezkum očekávaně velkého 

množství Zadávacích řízení na pořízení všech složek nezbytných pro provozování 

infrastruktury VaK VHZ včetně UTP ze strany ÚOHS. V současné době se jedná téměř  

o standard Zadávacích řízení. Může potenciálně dojít k neobdržení nabídek v některém ze ZŘ 

a téměř jistě dojde k prodloužení jednotlivých řízení v důsledku dotazů k podmínkám soutěží 

ze strany dodavatelů. K tomu přistupuje též možnost napadení naplnění znaků  

In-house výjimky před ÚOHS v případě Varianty C2, což by však nemělo znamenat 

významnější riziko pro VHZ, jelikož podmínky pro In-house budou beze zbytku naplněny.  

U těchto Variant je pravděpodobnost rizika vysoká (4), dopad obtížně řešitelný (4) a důsledky 

jsou nebezpečné. 
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 Riziko nesoučinnosti VH VHZ 

Nejvýhodnějšími Variantami z hlediska tohoto rizika jsou Varianty B1, C2, D2 a E1. V případě, 

že valná hromada VHZ neschválí Studii, hrozí riziko, že projekt jako takový v jeho postupných 

fázích nebude vůbec realizován. Neschválení v uvedeném smyslu však není velmi 

pravděpodobné s ohledem na postup VHZ v tomto směru. U těchto Variant je 

pravděpodobnost rizika nepravděpodobná (1), dopad řešitelný (3) a důsledky jsou 

zanedbatelné. 

Nejméně výhodnými Variantami  

z hlediska tohoto rizika jsou Varianty B3, 

C1, D1 a E3. V případě, že valná 

hromada VHZ neschválí Studii, hrozí 

riziko, že projekt jako takový v jeho 

postupných fázích nebude vůbec 

realizován. Neschválení v uvedeném 

smyslu však není velmi pravděpodobné  

s ohledem na postup VHZ v tomto 

směru. V případě Variant B3, C1, D1  

a E3 dále platí, že bude-li zapotřebí, aby 

valná hromada VHZ schvalovala nabytí 

podílu v ŠPVS, bezesporu hrozí riziko takového neschválení. Toto však není velmi 

pravděpodobné s ohledem na to, že tento postup bude volen na základě mandátu od valné 

hromady VHZ, který by měl vzejít ze schválení Studie. Pro Variantu D1 dále platí, že 

neschválení fúze sloučením se ŠPVS valnou hromadou VHZ přichází v úvahu, nicméně 

takovouto formu nesoučinnosti nelze s jistotou předvídat. Neschválení tohoto dokumentu 

však znamená, že tato Varianta bude moci být realizována pouze se značnými obtížemi, které 

mohou vést až k její nerealizovatelnosti. U těchto Variant je pravděpodobnost rizika nízká (2), 

dopad obtížně řešitelný (4) a důsledky jsou přípustné. 

 Rizika související s vytěsněním minoritních akcionářů 

Nejvýhodnějšími Variantami z hlediska 

tohoto rizika jsou Varianty B1, C2, D2  

a E1, na které se dané riziko nevztahuje. U 

těchto Variant je pravděpodobnost rizika 

nepravděpodobná (1), bez dopadu (1)  

a důsledky jsou zanedbatelné.  

Středně výhodnými Variantami z hlediska 

tohoto rizika jsou Varianty B3 a E3. 

Ponechání minoritních akcionářů v ŠPVS 

může vést k nucenému Squeeze outu  

v průběhu ZŘ. Doporučeným postupem 

tedy je Squeeze out realizovat, zde však 

hrozí jeho napadení ze strany minoritních akcionářů ŠPVS. U těchto Variant je 

pravděpodobnost rizika nízká (2), dopad řešitelný (3) a důsledky jsou zanedbatelné. 
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Nejméně výhodnými Variantami z hlediska tohoto rizika jsou Varianty C1 a D1. Squeeze out 

je v rámci těchto Varianty nutností, hrozí jeho napadení ze strany minoritních akcionářů ŠPVS, 

nicméně jeho realizaci by to nemělo ohrozit. U těchto Variant je pravděpodobnost rizika 

střední (3), dopad řešitelný (3) a důsledky jsou přípustné. 

 Smluvně provozní rizika související se změnou modelu provozování 

Nejvýhodnější Variantou z hlediska tohoto rizika je Varianta C1. Vzhledem k tomu, že ŠPVS 

je stávajícím provozovatelem a VHZ bude vlastnit 100 % akcií, nepředstavuje tato kategorie 

téměř žádné riziko. U této Varianty je riziko nízké (1), dopad snadno řešitelný (2) a důsledky 

jsou zanedbatelné. 

Druhou nejvýhodnější Variantou  

z hlediska tohoto rizika je B3. Hrozí 

pouze riziko neuzavření realizační 

smlouvy, což však nelze od vítězného 

poskytovatele legitimně očekávat. U této 

Varianty je riziko nepravděpodobné (1), 

dopad jako řešitelný (3) a důsledky jsou 

zanedbatelné. 

Třetí nejvýhodnější Variantou je E3. 

Hrozí pouze riziko neuzavření realizační 

smlouvy, což však nelze od vítězného 

poskytovatele legitimně očekávat a riziko 

nezajištění poskytování příslušných služeb od 1. 1. 2021 s ohledem na změnu modelu 

provozování, což však nelze legitimně očekávat z důvodu toho, že dodavatel bude mít 

k dispozici ŠPVS. U této Varianty je riziko nízké (2), dopad řešitelný (3) a důsledky jsou 

zanedbatelné. 

Středně výhodnými Variantami z hlediska tohoto rizika jsou Varianty B1 a D1. V rámci 

Varianty B1 hrozí riziko neuzavření realizační smlouvy, což však nelze od vítězného 

poskytovatele legitimně očekávat a dále v rámci obou dotčených Variant hrozí riziko nezískání 

povolení k provozování infrastruktury VaK VHZ po ukončení účinnosti Stávajících 

provozních smluv, riziko neuzavření nových smluv s odběrateli po ukončení Stávajících 

provozních smluv a riziko nezajištění poskytování příslušných služeb od 1. 1. 2021. U těchto 

Variant je riziko nízké (2), dopad obtížně řešitelný (4) a důsledky jsou přípustné. 

Druhými nejméně výhodnými Variantami z hlediska tohoto rizika jsou Varianty D2 a E1.  

V rámci Varianty E1 hrozí riziko neuzavření realizační smlouvy, což však nelze od vítězného 

poskytovatele legitimně očekávat a dále v rámci obou dotčených Variant hrozí jak neuzavření 

nových smluv s odběrateli po ukončení Stávajících provozních smluv, tak nezískání povolení 

k provozování infrastruktury VaK VHZ po ukončení účinnosti Stávajících provozních smluv 

i zvýšené (pro novost kapacit či pro změnu v modelu provozování, v rámci které nemusí být 

k dispozici ŠPVS) riziko nezajištění provozování infrastruktury VaK VHZ od 1. 1. 2021 

nezahájením po iniciační fázi. U těchto Variant je riziko střední (3), dopad obtížně řešitelný (4) 

a důsledky jsou nežádoucí. 
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Nejméně výhodnou Variantou z hlediska tohoto rizika je Varianta C2. V případě, že 

provozovatelem bude společnost nově založená ze strany VHZ, hrozí jak neuzavření nových 

smluv s odběrateli po ukončení Stávajících provozních smluv, tak nezískání povolení  

k provozování infrastruktury VaK VHZ po ukončení účinnosti Stávajících provozních smluv. 

Riziko neuzavření realizační smlouvy je téměř nulové, nicméně hrozí nezajištění poskytování 

příslušných služeb od 1. 1. 2021 z důvodu možného porušování realizační smlouvy v důsledku 

nezajištěných kapacit a souvisejících zkušeností nové provozní společnosti. U této Varianty je 

riziko vysoce pravděpodobné (4), dopad obtížně řešitelný (4) a důsledky jsou nebezpečné. 

 Smluvně provozní rizika od 1. 1. 2021 

Nejvýhodnějšími Variantami jsou C1, C2, D1 a D2. Vzhledem k tomu, že ŠPVS je stávajícím 

provozovatelem a VHZ bude vlastnit 100 % akcií nebo provozovatelem bude společnost 

založená ze strany VHZ a VHZ bude vlastnit 100 % akcií anebo provozovatelem bude VHZ, 

nepředstavuje tato kategorie téměř žádné riziko. U těchto Variant je riziko nepravděpodobné 

(1), dopad snadno řešitelný (2) a důsledky jsou zanedbatelné. 

Druhu nejvýhodnější Variantou je B3. 

Potenciálně hrozí jak úpadek nově 

vybraného provozovatele VH 

infrastruktury, tak neplnění povinností  

z realizační smlouvy ze strany 

provozovatele infrastruktury VaK, 

stejně tak jako i neplnění povinností 

souvisejících s předáním služby na 

nového poskytovatele ze strany 

provozovatele infrastruktury VaK.  

K tomuto by však nemělo dojít, jelikož 

v rámci ZŘ bude pro VHZ vybrán velmi 

silný partner, a navíc mu bude poskytnuta ŠPVS pro účely poskytování služeb. U této Varianty 

je riziko nepravděpodobné (1), dopad obtížně řešitelný (4) a důsledky jsou zanedbatelné. 

Druhými nejméně výhodnými Variantami jsou E3 a B1. Potenciálně hrozí jak úpadek nově 

vybraného provozovatele infrastruktury VaK, tak neplnění povinností z realizační smlouvy ze 

strany provozovatele infrastruktury VaK, stejně tak jako i neplnění povinností souvisejících  

s předáním služby na nového poskytovatele ze strany provozovatele infrastruktury VaK.  

K tomuto by však nemělo dojít, jelikož v rámci ZŘ bude pro VHZ vybrán velmi silný partner, 

nicméně nemusí mít k dispozici ŠPVS a v případě E3 se bude jednat o změnu v modelu 

provozování. U těchto Variant je pravděpodobnost rizika nízká (2), dopad obtížně řešitelný 

(4) a důsledky jsou přípustné. 

Nejméně výhodnou Variantou je E1. Potenciálně hrozí jak úpadek nově vybraného 

provozovatele, tak neplnění povinností z realizační smlouvy ze strany provozovatele, stejně 

tak jako i neplnění povinností souvisejících s předáním služby na nového poskytovatele ze 

strany provozovatele. K tomuto by však nemělo dojít, jelikož v rámci ZŘ bude pro VHZ 

vybrán velmi silný partner, nicméně nemusí mít k dispozici ŠPVS, a navíc se bude jednat  

o změnu v modelu provozování. U této Varianty je pravděpodobnost rizika střední (3), dopad 

obtížně řešitelný (4) a důsledky jsou nežádoucí. 
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4.1.3 Hodnocení provozně-technických rizik 

 Riziko technických, personálních kapacit a řízení investic 

Nejvýhodnějšími Variantami z hlediska tohoto rizika jsou Varianty B3, E3. Vzhledem k tomu, 

že VHZ nejdříve nabyde ŠPVS a následně jej poskytne včetně know-how nově vybranému 

provozovateli, jsou vesměs všechna subkritéria tohoto kritéria nízká. Neboť nový 

provozovatel bude disponovat dostatečně zkušeným a erudovaným personálem, dostatečnou 

technikou, bude zkušený v procesu přípravy a realizace staveb VaK, stejně tak s vedením 

kvalitní údržby a oprav (sledování stavu majetku) VaK a v neposlední řadě se zaváděním 

technických inovací v oblasti VaK. Tomuto riziku byla přidělena nízká pravděpodobnost 

výskytu (2) a riziko bylo identifikováno bez dopadu (1). U těchto Variant je dopad tohoto 

kritéria zanedbatelný. 

Druhými nejvýhodnějšími jsou 

Varianty B1 a E1. Tyto Varianty se od 

Variant B3 a E3 liší v tom, že VHZ 

nezíská všechen provozní majetek 

ŠPVS, ale získá od ŠPVS pouze 

dispečink, PLC a přenosovou síť. 

Zadávací řízení na výběr nového 

provozovatele musí být nastaveno tak, 

že provozovatel bude dostatečně 

zkušený a erudovaný v oboru 

provozování VaK. Vzhledem k tomu, 

že dojde dle zákona k přechodu 

zaměstnanců na nového provozovatele (v případě, že novým provozovatelem nebude ŠPVS), 

je tedy zajištěn dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků. V případě, že by VHZ nezískala 

UTP nebo Provozní dokumentace či Provozní data, měl by si zkušený a erudovaný 

provozovatel i s touto záležitostí odpovídajícím způsobem poradit. Z výše uvedených důvodů 

je pravděpodobnost rizika nízká (2) a dopad snadno řešitelný (2), důsledky jsou tedy 

zanedbatelné. 

Druhými nejméně výhodnými Variantami jsou C1 a D1. Vzhledem k tomu, že VHZ nabyde 

ŠPVS včetně know-how, nejsou subkritéria (personální a technická kapacita, součinnost při 

přípravě a realizaci investic a měření kvality) v tomto případě problematická a zároveň je  

k dispozici existující provozní a personální kapacita stávajícího provozovatele. VHZ má 

bezprostřední vliv na součinnost, v rámci provozní a vlastnické problematiky bude možné 

průběžně aktualizovat systém měření kvality provozování. V tomto kritériu je motivace  

k zavádění technických a technologických inovací, snižování provozních nákladů (zvyšování 

zisku) nižší, neboť zde chybí tlak soukromého subjektu, a naopak u veřejně ovládaného 

subjektu nejsou tyto skutečnosti prioritou. Proto je pravděpodobnost tohoto rizika střední (3), 

dopad je řešitelný (3) a důsledky pro VHZ jsou přípustné.    
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Nejméně výhodnými Variantami jsou Varianty C2 a D2. Největší rizika spočívají v tom, že 

VHZ musí zcela vybudovat/zajistit vlastní provozní kapacity na zajištění provozování VaK  

a to jak personální, tak i technické, a to i přes to, že bude docházet přechodu zaměstnanců (ale 

až na konci roku 2020). Dílčí kritéria (součinnost při přípravě a realizaci investic a měření 

kvality) nejsou v tomto případě problematická, VHZ má bezprostřední vliv na součinnost,  

v rámci provozní a vlastnické problematiky bude možné průběžně aktualizovat systém měření 

kvality provozování. V tomto kritériu je motivace k zavádění technických a technologických 

inovací, snižování provozních nákladů (zvyšování zisku) nižší, neboť zde chybí tlak 

soukromého subjektu, a naopak u veřejně ovládaného subjektu nejsou tyto skutečnosti 

prioritou. Proto je pravděpodobnost rizika vysoká (4), dopad je obtížně řešitelný (4) a důsledky 

pro VHZ jsou nebezpečné. 

 Riziko sankcí z porušení legislativy v oboru VaK 

Nejvýhodnějšími Variantami z hlediska tohoto rizika jsou B1, B3, E1 a E3. U těchto Variant, 

kdy je provozovatel odlišný od vlastníka VaK, lze podstatnou část rizik za porušení legislativy 

týkající se kvality pitné a odpadní vody smluvně přenést na provozovatele. Pouze výjimečně 

může docházet k přenosu odpovědnosti na vlastníka, a to v případě nevyhovujícího 

technického stavu VaK. Riziko je nepravděpodobné (1) a dopad je snadno řešitelný (2)  

a důsledky zanedbatelné. 

Druhou nejvýhodnější Variantou je C1. 

U této Varianty nenese riziko za 

porušení legislativy týkající se kvality 

pitné a odpadní vody přímo vlastník, ale 

provozní společnost 100% vlastněná 

VHZ. Riziko lze efektivně eliminovat 

kvalitní řízenou obnovou VaK ze 

strany vlastníka. Pravděpodobnost 

výskytu rizika je střední (3), dopad 

řešitelný (3) a důsledky jsou přípustné. 

Střední Variantou je D1. U této 

Varianty nelze rizika za porušení 

legislativně vymezené kvality pitné a odpadní vody smluvně přenést na provozní společnost, 

neboť přímo odpovědnou společností je VHZ. Stejně jako u vlastnického modelu je 

pravděpodobnost výskytu tohoto rizika ve vztahu k VHZ střední (3), přičemž přímý dopad na 

VHZ (s ohledem na důsledky porušení kvality) bude naopak obtížně řešitelný (4) a důsledky 

nežádoucí. 

Druhou nejméně vhodnou Variantou je C2. U této Varianty nenese riziko za porušení 

legislativy týkající se kvality pitné a odpadní vody přímo vlastník, ale provozní společnost 100% 

vlastněná VHZ. Bude však nutné vybudovat systém řízení kvality, protože nebude k dispozici 

existující provozní kapacita (VHZ staví provozovatele na zelené louce). Především z tohoto 

důvodu je pravděpodobnost výskytu tohoto rizika ve vztahu k VHZ vysoká (4), dopad na 

VHZ (s ohledem na důsledky porušení kvality) je řešitelný (3) a důsledky jsou nežádoucí.  
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Nejméně vhodnou Variantou je D2. U této Varianty rizika za porušení legislativně vymezené 

kvality pitné a odpadní vody nelze smluvně přenést na provozní společnost, neboť přímo 

odpovědná je VHZ. Bude nutné vybudovat systém řízení kvality, protože nebude k dispozici 

existující provozní kapacita (VHZ staví provozovatele na zelené louce). Především z tohoto 

důvodu je pravděpodobnost vzniku tohoto rizika ve vztahu k VHZ vysoká (4), přímý dopad 

nesprávného provozování je obtížně řešitelný (4) a důsledky jsou nebezpečné.  

 Riziko poptávky a pohledávek 

Nejvýhodnějšími jsou Varianty B1 a B3. U těchto Variant nese riziko poptávky provozovatel. 

Nízký zisk a riziko poptávky mohou teoreticky způsobit menší zájem uchazečů o provozování 

VaK v majetku VHZ. Nicméně vzhledem k situaci na trhu v oboru VaK v ČR je výskyt rizika 

malého počtu uchazečů z důvodů přenosu rizika poptávky a pohledávek nepravděpodobný 

(1), neboť se jedná o běžnou situaci v rámci trhu VaK a uchazeči neztrácejí zájem o účast  

v ZŘ (vzhledem k situaci VHZ navíc minimálně stávající provozovatel, tj. ŠPVS předběžně 

indikuje svůj zájem o účast v případném ZŘ). Dopad nezájmu uchazečů, a tedy zmírnění 

přenosu rizik na provozovatele by však byl z pozice VHZ obtížně řešitelný (4). I přes uvedené 

skutečnosti má toto riziko zanedbatelné důsledky. 

První prostřední Variantou je C1. U této 

Varianty nenese, vzhledem k charakteru 

provozního modelu, riziko poptávky 

přímo vlastník (VHZ). 

Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika 

na straně VHZ je nízká (2). Dopad 

tohoto rizika z pozice VHZ ve vztahu  

k 100% vlastněné provozní společnosti 

je řešitelný (3) a důsledky jsou tedy 

zanedbatelné. Pravděpodobnost 

výskytu rizika je u této Varianty nižší 

než u smíšené společnosti (tj. Varianty 

D1), neboť tam nese riziko přímo vlastník (VHZ). 

Druhou prostřední Variantou je C2. U této Varianty nenese, vzhledem k charakteru 

provozního modelu, riziko poptávky přímo vlastník (VHZ). Pravděpodobnost výskytu tohoto 

rizika na straně VHZ je střední (3), vzhledem ke skutečnosti, že bude třeba provést změnu 

odběratelských smluv, přičemž nedojde ke změně platebních příkazů u všech odběratelů, čímž 

vzniknou na straně provozovatele pohledávky vzhledem k odběratelům, které zapříčiní 

rozkolísání cash-flow. Dopad tohoto rizika je z pozice VHZ ve vztahu ke 100% vlastněné 

provozní společnosti řešitelný (3) a důsledky rizika jsou přípustné. Pravděpodobnost výskytu 

rizika je u této Varianty nižší než u smíšené společnosti (tj. Varianty D2), neboť tam nese riziko 

přímo vlastník (VHZ). 
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Nejméně výhodnými jsou Varianty D1, D2, E1 a E2. U těchto Variant nese riziko poptávky, 

vzhledem k charakteru provozního modelu, přímo vlastník (VHZ). Pravděpodobnost výskytu 

tohoto rizika na straně VHZ je střední (3), opět vzhledem k tomu, že v rámci provedení změn 

odběratelských smluv, nedojde ke změně platebních příkazů u všech odběratelů, čímž 

vzniknou na straně provozovatele pohledávky vzhledem k odběratelům, které zapříčiní 

rozkolísání cash-flow. Dopad tohoto kritéria je z pozice VHZ obtížně řešitelný (4) a důsledky 

jsou nežádoucí. 

4.1.4 Výsledky hodnocení 

 Právní a časová rizika 

Na základě výsledků hodnocení právních a časových rizik jsou nejméně rizikové Varianty,  

v nichž VHZ disponuje stávajícím provozovatelem (vyjma Varianty B1, kde probíhá Koncesní 

řízení na provozovatele), což je zajištěno provozováním VaK v oddílném modelu (dle ZŘ), 

anebo smíšeném či vlastnickém modelu. Poté následují Varianty, ve kterých VHZ naopak 

nedisponuje stávajícím provozovatelem, tj. ŠPVS, přičemž jednoznačně nejméně výhodnou 

Variantou je vlastnický model provozování, kdy buduji provozovatele na tzv. zelené louce.  

Dle míry rizikovosti je možné rozdělit Varianty do tří skupin. 

Nízkou míru právních a časových rizik vykazují Varianty, v rámci, kterých má VHZ  

k dispozici ŠPVS a také koncesní Varianta B1: 

 B3 a B1 (oddílný model provozování na základě koncesní smlouvy) 

 C1 (vlastnický model provozování) 

 D1 (smíšený model provozování) 

 E3 (oddílný model provozování na základě servisní smlouvy). 

Střední míru právních a časových rizik vykazují Varianty, v rámci, kterých VHZ nemá 

k dispozici ŠPVS a provozovatele buď buduje nově na tzv. zelené louce, anebo sama vybírá 

vodné stočné od odběratelů a na servisní činnost provozování VaK si v rámci ZŘ vybírá 

provozovatele: 

 D2 (smíšený model provozování) 

 E1 (oddílný model provozování na základě servisní smlouvy).  

Vysokou míru právních a časových rizik vykazuje Varianta, při níž VHZ buduje 

provozovatele tzv. na zelené louce a VHZ nemá k dispozici stávajícího provozovatele,  

tj. ŠPVS: 

 C2 (vlastnický model provozování). 
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Obrázek 30: Výsledky hodnocení – právní a časová rizika 
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 Provozně-technická rizika  

Výsledky hodnocení provozně-technických rizik v podstatě dělí Varianty na dvě skupiny, 

přičemž první skupinu tvoří Varianty, u nichž je provozovatel odlišný od vlastníka (VHZ) a je 

vybírán na základě zadávacího řízení. Jedná se o první čtyři Varianty B3, B1, E3 a E1, všechny 

spadají do oblasti nízkého rizika. Druhou skupinu tvoří Varianty, při nichž má VHZ buď 

významný vliv na provozování (provozuje VaK pomocí své 100% vlastněné provozní 

společnost, jedná se o Varianty C1 a C2) anebo je VHZ sama provozovatelem VaK (jedná se 

o Varianty D1 a D2). Z pohledu hodnocení provozně-technických rizik jsou nejvýhodnějšími 

Varianty, v rámci, nichž VHZ přenáší co nejvíce provozních rizik na subjekt provozovatele, 

kde nemá majetkový podíl. 

Dle míry rizikovosti je možné rozdělit Varianty do tří skupin. 

Nízkou míru provozně-technických rizik vykazují Varianty:  

 B3 a B1 (oddílný model provozování na základě koncesní smlouvy) 

 E3 a E1 (oddílný model provozování na základě servisní smlouvy) 

 C1 (vlastnický model provozování). 

Střední míru provozně-technických rizik vykazují Varianty: 

 D1 (smíšený model provozování)  

 C2 (vlastnický model provozování s vybudováním provozovatele tzv. na zelené 

louce).  

Vysokou míru provozně-technických rizik vykazuje Varianta: 

 D2 (smíšený model provozování s vybudováním provozovatele tzv. na zelené louce). 
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Obrázek 31: Výsledky hodnocení – provozně-technická rizika 
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4.2 Ekonomické hodnocení 

4.2.1 Definice předpokladů 

V souladu se strategickými cíli VHZ bylo ekonomické hodnocení Variant provedeno za 

předpokladu, že VHZ musí v každé posuzované Variantě zajistit minimální povinnou tvorbu 

zdrojů v souladu s dotačními podmínkami OPŽP na projekt Dolní Pomoraví II. 

Vzhledem ke strategickým cílům 3 a 4 (tj. zajištění dostatečných prostředků na obnovu majetku 

VaK a kvalitní péče o VaK a efektivní správa a rozvoj infrastruktury) bylo ekonomické 

hodnocení provedeno pomocí peněžních toků, tj. pomocí výdajů a příjmů, vždy v úrovni bez 

DPH. 

Hlavní předpoklady pro hodnocení: 

 hodnotí se systém (provozování VaK VHZ) jako celek, a to z pohledu příjmů a výdajů, 

přičemž hodnocení je provedeno na základě veřejně dostupných dat VHZ a ŠPVS; 

 ve všech Variantách byly předpokládány stejné provozní náklady ŠPVS a VHZ, tzn., 

že efektivita provozování je uvažována ve všech Variantách stejná; 

 hodnocení Variant je provedeno porovnáním dopadu celkových nutných zdrojů VHZ 

do ceny pro vodné a stočné (při dodržení podmínek OPŽP); 

 od roku 2021 již nejsou zahrnuty obnovující opravy na vodovodu (5,877 mil. Kč 

v cenové úrovni 2015) v provozních nákladech, ale je o tuto výši v dané cenové úrovni 

navýšeno pachtovné; 

 výdaje spojené s koupí ŠPVS, zbudováním provozovatele tzv. na zelené louce, 

s pořízením dispečinku, včetně PLC a přenosové sítě jsou řešeny bankovní úvěrem 

s dobou splácení 10 let, úrokovou mírou 1,5 % a dobou splácení od roku 2021; 

 výdaje spojené s koupí ŠPVS byly v ekonomickém hodnocení stanoveny na 2/3 

maximální hodnoty odborně odhadnuté ceny za koupi ŠPVS; 

 výdaje za poradenské služby spojené s výběrem nového provozovatele (Varianty B1, 

B3, E1 a E3) anebo získáním společnosti (Varianty C1 a D1) jsou zohledněny v letech 

2018 a 2019 a jsou hrazeny ze stávajícího inkasovaného pachtovného; 

 výdaje spojené s koupí ŠPVS, zbudováním provozovatele tzv. na zelené louce  

a s pořízením dispečinku, včetně PLC a přenosové sítě nejsou stanoveny na základě 

znaleckého posudku, ale odborným odhadem Zpracovatele Studie; 

 při pořízení dispečinku, PLC a přenosové sítě lze tyto výdaje hradit ze stávajícího 

inkasovaného pachtovného, jelikož se jedná o rozvoj VaK, tzn. nejedná se tedy  

o přímý dopad do ceny pro VaS. Postup je v souladu s podmínkami poskytnutí dotace 

na projekt Dolní Pomoraví II. Hodnota takto pořízeného majetku se adekvátně 

promítne do hodnoty majetku VaK, tj., do hodnoty plných odpisů; 

 při pořízení celé provozní společnosti nelze tyto výdaje hradit ze stávajícího 

inkasovaného pachtovného, neboť pachtovné slouží pro správu, obnovu a rozvoj 

infrastruktury VaK vlastníka, nikoli ke koupi provozní společnosti, tzn., že se jedná  

o přímý dopad do ceny pro VaS; 
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 pro tvorbu zdrojů je zachována podmínka OPŽP, že nejpozději do 30 let od realizace 

projektu musí být dosažena tzv. plná výše odpisů infrastruktury VaK; 

 v případě provozování oddílným modelem je výše zisku za provozování VaK do roku 

2020 stanovena dle přístupu OPŽP a po roce 2020 je počítána dle přístupu uvedeného 

v Cenovém výměru č. 01/2017; 

 vzhledem k tomu, že se na správu a provoz nahlíží konsolidovaně, jsou proto Varianty 

B1 a E1, B3 a E3, C1 a D1, C2 a D2 ve výpočtech stejné; 

 u Variant, v nichž provozování zajištuje VHZ buď sama anebo svojí 100% vlastněnou 

společností (Varianty C1, C2, D1, D2) je provozování bez zohlednění dividend; 

 u Variant, v rámci nichž je získána ŠPVS, je předpokládáno, že ostatní činnosti 

(provozování VaK jiných vlastníků než VHZ a ostatní neregulovaná činnost) stále 

nepřetržitě pokračují v nezměněné výši; 

 nejsou řešeny detaily daňové legislativy, rozdílnost daňových odpisů od účetních,  

tj. nebyly řešeny přechodné pozitivní či negativní dopady daní do cash flow. 

4.2.2 Popis metodiky 

Pro ekonomické hodnocení byl uplatňován pohled na systém VaK jako na celek, a to jak 

z hlediska tvorby zdrojů financování, tak z hlediska výdajů nutných k vytvoření zdrojů. 

Zjednodušeně lze říci, že tento model pohlížel na systém VaK konsolidovaně, tj. za vlastníka  

i provozovatele VaK v součtu s vyloučením vzájemných příjmů a výdajů.  

Ekonomické faktory byly rozděleny na relevantní a nerelevantní v závislosti na tom, zda mají 

či nemají vliv na rozdílnost jednotlivých Variant. Pro účely odhadu ekonomických efektů byly 

dále uvažovány pouze relevantní faktory. 

Pro jednotlivé Varianty byla zjištěna celková současná hodnota změn v jednotlivých výdajích 

či příjmech, tento celkový rozdíl pak byl promítnut do ceny pro VaS dané Varianty. Dopad do 

ceny byl proveden metodou tzv. průměrných přírůstkových nákladů (dále také „PPN“).  

Metoda průměrných přírůstkových nákladů je založena na vyčíslení diskontovaných 

investičních a provozních nákladů Varianty v rámci sledovaného období dělených 

diskontovanými fakturovanými objemy pitné vody a odpadní vody, kde tento podíl představuje 

dlouhodobý průměrný přírůstkový náklad na jednotku (Kč/m3), respektive cenu pro VaS.  

Aby byl zajištěn jednotný přístup pro všechny Varianty, jsou proto u všech Variant výdaje, 

příjmy i fakturované objemy modelovány stejně geometrickou řadou do nekonečna. 

4.2.3 Definice klíčových ekonomických faktorů 

Níže jsou specifikovány klíčové ekonomické faktory, které mohou mít za následek rozdílnost 

dopadů jednotlivých Variant do ceny pro VaS. 
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Tyto faktory jsou: 

 výdaje provozovatele a výdaje vlastníka VaK; 

 výdaje na investice do VaK; 

 výdaje na opravy VaK; 

 odpisy a nájemné (dodržení dotačních podmínek OPŽP); 

 zisk, resp. dividendy; 

 transakční výdaje a příjmy spojené s realizací dané Varianty. 

 Výdaje provozovatele a výdaje vlastníka VaK 

Výdaje provozovatele byly pro účely ekonomického hodnocení uvažovány v rozsahu 

provozních nákladů vykazovaných ŠPVS v rámci kalkulace ceny VaS. 

Výdaje vlastníka VaK byly uvažovány v rozsahu nákladů na vlastní činnost VHZ a nákladů 

(výdajů) na investice, respektive obnovu VaK.  

Výdaje provozovatele byly uvažovány ve stejné absolutní výši pro všechny Varianty, v rámci 

jednotlivých Variant však byla uvažována změna v subjektu, který dané výdaje fakticky 

vynakládá. Stejně bylo uvažováno o výdajích vlastníka, i tyto výdaje musí být vynakládány 

v kterékoliv Variantě ve shodné výši.  

Z výše uvedeného vyplývá, že ani výdaje provozovatele, ani výdaje vlastníka nezpůsobují 

rozdílnost jednotlivých Variant mezi sebou. Tyto výdaje tedy byly pro ekonomické hodnocení 

nerelevantní a nebylo třeba je dále hodnotit. 

 Investice a opravy 

Jak bylo definováno výše, pro ekonomické hodnocení platí předpoklad, že věcný rozsah  

a výše realizovaných investic a oprav VaK i provozního majetku mají být  

v každé Variantě shodné, proto jde o faktor nerelevantní a jeho dopad nebylo třeba pro 

jednotlivé Varianty hodnotit. 

 Odpisy a pachtovné (dodržení podmínek OPŽP) 

Platí předpoklad, že odpisy jsou dány hodnotou VaK. Jejich výše byla předpokládána shodná 

pro kteroukoliv Variantu, proto jde o faktor nerelevantní a jeho dopad nebylo třeba pro 

jednotlivé Varianty hodnotit. Navíc při hotovostním přístupu k hodnocení nepředstavují 

odpisy výdaj.  

Vzhledem k tomu, že model nahlíží na systém provozování VaK konsolidovaně (tj. za vlastníka 

i provozovatele v součtu), pak ani fakt, že v některých Variantách provozovatel hradí 

pachtovné, nemá žádný dopad. Pachtovné je na jedné straně výdajem provozovatele, na druhé 

straně však příjmem vlastníka. Při konsolidovaném pohledu na systém jako celek jde jen  

o průběžnou položku, proto ji nebylo třeba nijak hodnotit. 
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 Zisk 

Pro účely hodnocení bylo třeba rozlišit zisk dělený na dvě části, a to na zisk vzešlý 

z provozování VaK ve vlastnictví VHZ a na zisk vzešlý z ostatních činností, které ŠPVS 

realizuje pro VHZ (ostatní neregulovaná činnost). 

Zisk je tvořen ve všech Variantách z důvodu: 

a) vytvoření zdrojů na investice do VaK; 

b) vytvoření zdrojů na investice do provozního majetku; 

c) vytvoření zdrojů na část obnovy majetku, kterou nepokrývají odpisy (např. následkem 

inflace); 

d) vytvoření zdrojů na výplatu dividend. 

Zisk z provozování VaK ve vlastnictví VHZ 

Výše zisku tvořeného z důvodů uvedených pod body a) až c) je ve všech Variantách shodná, 

liší se jen v subjektu, který jej tvoří. Z hlediska systému jako celku je jeho výše shodná, proto 

jde o nerelevantní faktor, který neovlivnil hodnocení. 

Jednotlivé Varianty se však liší v tom, jaká částka zisku je odčerpávána externím subjektem, 

v tomto případě externím vlastníkem provozovatele. Jde o faktor relevantní, proto výše zisku 

určeného na dividendy hrazené externímu subjektu byla v modelu hodnocena. 

Zisk z ostatních činností ŠPVS 

U těch Variant, kdy VHZ získá ŠPVS, je zaveden předpoklad, že zisk tvořený z ostatní činnosti 

využije VHZ ke snížení nákladů za provozování svých VaK. V těch případech, kdy VHZ 

nezíská ŠPVS, není zisk z ostatní činnosti využit, z tohoto pohledu je zisk z ostatní činnosti 

relevantním faktorem. 

 Daňové dopady 

Při kalkulaci daňových dopadů nebylo možné uvažovat konkrétní daňovou pozici toho 

kterého subjektu (např. dosahování daňově uznatelných ztrát z jiných činností apod.), neboť 

tato pozice závisí na nepredikovatelných aspektech. Lze však konstatovat, že z dlouhodobého 

hlediska není pro VHZ možné dosahování ztrát, neboť by nebyly tvořeny dostatečné 

prostředky na financování investic a oprav. Analogicky tomu, ani dosahování ztrát  

u provozovatele není dlouhodobě možné. Z toho důvodu je nutné předpokládat, že jak VHZ, 

tak provozovatel z dosaženého zisku daň z příjmů právnických osob platí. 

Daň z příjmů právnických osob je hrazena z dosaženého hrubého zisku a představuje nutný 

výdaj ze systému VaK. Daň z příjmů ze zisku používaného k financování investic a oprav je 

pro všechny Varianty v součtu stejná, jen se liší subjektem, který tuto daň státu odvádí, v této 

části jde tedy o faktor nerelevantní. 
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Pro účely hodnocení je relevantní pouze taková daň z příjmů právnických osob, která je 

hrazená ze zisku určeného na výplatu dividendy externímu subjektu nebo taková, která je 

spojená s nahodilými transakcemi.  

V modelu byla uvažována splatná i odložená daň dohromady, tj. daň z příjmů byla počítána z 

účetního zisku, a to proto, že z dlouhodobého hlediska se jednotlivé přechodné rozdíly 

vyrovnávají a celková částka placené daně je v dlouhém období stejná. Pokud by byla 

uvažována jen splatná daň, pak v situaci, kdy jsou vykazovány odložené daňové závazky, by 

mohlo dojít ke vzniku deficitu v potřebných peněžních prostředcích na investice a opravy. 

Postup výpočtu daně z příjmů rovnou z účetního zisku představuje bezpečnější pohled  

k modelaci výsledků Variant. 

 Transakční výdaje a příjmy spojené s realizací dané Varianty 

Transakční výdaje představují zásadní relevantní faktory pro hodnocení ekonomické 

výhodnosti jednotlivých Variant. 

Pro každou Variantu tak byly odhadnuty výdaje a příjmy spojené s realizací dané Varianty  

a ty vstupovaly do hodnocení.  

Vzhledem k tomu, že některé Varianty představují vynaložení vysokých jednorázových výdajů, 

které by musely být financovány za použití cizích zdrojů, byly v rámci transakčních výdajů 

uvažovány i případné výdaje na dluhovou službu. 

4.2.4 Přístup k hodnocení 

Účelem ekonomického hodnocení bylo stanovení ekonomické výhodnosti jednotlivých 

Variant metodou PPN. 

Pro jednotlivé Varianty byl modelován: 

 zisk, který je tvořen provozovatelem z provozování VaK ve vlastnictví VHZ za 

účelem jeho výplaty externímu vlastníku provozovatele ve formě dividendy,  

a k tomuto zisku odpovídající daň z příjmů právnických osob; 

 zisk z ostatní činnosti mimo provozování VaK v majetku VHZ; 

 výše transakčních výdajů a příjmů potřebných pro realizaci dané Varianty; 

a to za využití expertních odhadů jednotlivých částek se zohledněním standardních běžně 

očekávatelných tržních podmínek v odvětví VaK. 
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4.2.5 Hodnocení  

 Hodnocení Variant oddílného modelu 

V případě Varianty B1 je cena pro VaS je ovlivněna níže uvedenými nejvýznamnějšími faktory 

 s pozitivním vlivem 

 realizací úspor na dividendě pro externího provozovatele následkem snížení úrovně 

zisku; 

 s negativním vlivem 

 potřeby pořízení dispečinku, PLC a přenosové sítě do vlastnictví VHZ; 

 vynaložení výdajů na vlastní realizaci opakovaných řízení na provozovatele VaK po 

5 nebo 10letých cyklech. 

V případě Varianty B3 je cena pro VaS je ovlivněna níže uvedenými nejvýznamnějšími faktory 

 s pozitivním vlivem 

 realizací úspor na dividendě pro externího provozovatele následkem snížení úrovně 

zisku; 

 v podobě získání dividend od ŠPVS z ostatních činností ŠPVS (tj. mimo 

provozování VaK ve vlastnictví VHZ) 

 s negativním vlivem 

 ve formě výdajů na nákup podílu SUEZ/ONDEO v ŠPVS včetně dispečinku, PLC 

a přenosové sítě; 

 vynaložení výdajů na vlastní realizaci opakovaných řízení na provozovatele VaK po 

5 nebo 10letých cyklech. 

 Hodnocení Variant vlastnického a smíšeného modelu 

V případě Variant C1 i D1 je cena pro VaS ovlivněna níže uvedenými nejvýznamnějšími 

faktory 

 s pozitivním vlivem 

 realizací úspor na dividendě pro externího provozovatele následkem provozování 

VaK bez využití externího provozovatele; 

 v podobě získání dividend od ŠPVS z ostatních činností ŠPVS (tj. mimo 

provozování VaK ve vlastnictví VHZ) 

 s negativním vlivem 

 ve formě výdajů na nákup ŠPVS včetně dispečinku, PLC a přenosové sítě 

v roce 2020 včetně souvisejícího poradenství. 
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V případě Variant C2 i D2, tedy záložních Variant tzv. zelené louky, je cena pro VaS ovlivněna 

níže uvedenými nejvýznamnějšími faktory 

 s pozitivním vlivem 

 realizací úspor na dividendě pro externího provozovatele následkem provozování 

VaK bez využití externího provozovatele; 

 s negativním vlivem 

 ve formě výdajů na vybudování nové provozní společnosti, resp. provozní divize 

v rámci VHZ; 

 v podobě ztráty dividend od ŠPVS z ostatních činností ŠPVS (tj. mimo provozování 

VaK ve vlastnictví VHZ). 

 Hodnocení Variant servisní smlouvy 

V případě Varianty E1 je cena pro VaS je ovlivněna níže uvedenými nejvýznamnějšími faktory 

 s pozitivním vlivem 

 realizací úspor na dividendě pro externího provozovatele následkem snížení úrovně 

zisku 

 s negativním vlivem 

 potřeby pořízení dispečinku, PLC a přenosové sítě do vlastnictví VHZ; 

 vynaložení výdajů na vlastní realizaci opakovaných řízení na provozovatele VaK po 

5 nebo 10letých cyklech. 

V případě Varianty E3 je cena pro VaS je ovlivněna níže uvedenými nejvýznamnějšími faktory 

 s pozitivním vlivem 

 realizací úspor na dividendě pro externího provozovatele následkem snížení úrovně 

zisku; 

 v podobě získání dividend od ŠPVS z ostatních činností ŠPVS (tj. mimo 

provozování VaK ve vlastnictví VHZ) 

 s negativním vlivem 

 ve formě výdajů na odkup podílu SUEZ/ONDEO v ŠPVS včetně dispečinku, PLC 

a přenosové sítě; 

 vynaložení výdajů na vlastní realizaci opakovaných řízení na provozovatele VaK po 

5 nebo 10letých cyklech. 
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4.2.6 Výsledky hodnocení  

Z pohledu ekonomického hodnocení jsou nejvýhodnějšími Variantami B1, E1 a C1, D1, 

které zajišťují shodně nejnižší součet cen pro VaS při minimální povinné výši pachovného dle 

pravidel OPŽP. Nicméně Varianty C1 a D1 jsou velice závislé na výši ceny, za kterou bude 

získán stávající provozovatel ŠPVS od společnosti SUEZ/ONDEO. 

Středně výhodnými Variantami jsou B3 a E3, které jsou stejně jako Varianty C1 a D1 

závislé na ceně získání ŠPVS od stávajícího akcionáře společnosti SUEZ/ONDEO. Nejméně 

výhodné jsou záložní Varianty C2 a D2, které dlouhodobě zatěžují cenu pro VaS,  

a to o 3 Kč/m3 vzhledem k nejvýhodnějším Variantám. 

Obrázek 32: Porovnání součtu průměrných přírůstkových diskontovaných cen pro VaS 

Výsledky z ekonomického hodnocení mohou být interpretovány i jiným způsobem. 

Nejvyšších cen pro vodné a stočné (při zachování stejné výše zdrojů na obnovu u všech 

Variant) je dosaženo u Variant C2 a D2 (tj. při realizaci tzv. zelené louky). V případě, že by 

bylo rozhodnuto, že vývoj cen pro vodné a stočné dle těchto Variant je akceptovatelný, lze 

tyto ceny použít i u ostatních Variant a zároveň posoudit, o kolik zdrojů navíc tvoří tyto 

Varianty nad minimální povinnou výši zdrojů dle pravidel OPŽP. Z posouzení vyplývá 

(shodně jako tomu je u posouzení cen), že nejvíce dodatečných zdrojů za prvních 15 let, je 

tvořeno u Variant B1 a E1, a to ve výši přibližně 110 %. Přibližně stejně efektivní Varianty 

jsou C1 a D1, u nichž jsou tvořeny dodatečné zdroje ve výši 108 %. Varianty B3 a E3 tvoří 

dodatečné zdroje ve výši 106 %. Kontrolou správnosti výpočtu i přístupu je, že u Variant C2 

a D2 nejsou tvořeny žádné dodatečné zdroje nad minimální povinnou výši zdrojů dle OPŽP.  
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Obrázek 33: Procento disponibilních diskontovaných zdrojů nad povinnou výši pachtu při nejvyšší ceně pro 
 VaS (tj. při realizaci tzv. zelené louky) 

Lze shrnout, že z pohledu ekonomického hodnocení jsou nejvýhodnější Varianty B1  

a E1, tzn., kdy je provozování je řešeno oddílným modelem (pouze s rozdílem ve smluvním 

základě: koncese vs. servisní smlouva). Téměř stejné výše ceny jako u nejvýhodnějších Variant 

je dosaženo Variantami C1 a D1, kde dochází k nabytí ŠPVS a další provozování je 

realizováno bez zapojení externího provozovatele.  

Naopak nejméně výhodné jsou Varianty zajištění provozování VaK vybudováním 

nového provozovatele na tzv. zelené louce. 

4.2.7 Výsledky analýzy citlivosti  

Níže je zpracována analýza citlivosti změn jednotlivých vstupních faktorů na výši průměrné 

přírůstkové ceny pro VaS. Cílem citlivostní analýzy je identifikovat tzv. kritické proměnné. 

Kritická proměnná je taková proměnná, kdy 1% změna na vstupu vyvolá 1% změnu na 

výstupu (v tomto případě 1% změnu průměrné přírůstkové ceny pro VaS). 

Za účelem jednodušší orientace v rámci výsledků analýzy citlivosti jsou v níže uvedených 

tabulkách použita tato pravidla barevné prezentace: 

Tabulka 18: Barevná prezentace výsledků analýzy citlivosti 

 Změna absolutní hodnoty výsledku ekonomického hodnocení 

 o 1 a více procentní bod  

 o 0,1 a více procentního bodu a méně než 1% bod  

 o 0,01 a více procentního bodu a méně než 0,1% bod 

 o méně než 0,01% bod 

 bez dopadu 
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Tabulka 19: Výsledky analýzy citlivosti vstupních parametrů na průměrnou přírůstkovou cenu pro VaS  

Citlivost vstupních faktorů  
Oddílný model Vlastnický model Smíšený model Servisní smlouva 

B1 B3 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

1. Změna provozních nákladů 1,047% 1,037% 1,042% 1,017% 1,042% 1,017% 1,047% 1,037% 

2. Změna disponibilních zdrojů  
 z ostatní činnosti 

0,000% 0,007% 0,007% 0,000% 0,007% 0,000% 0,000% 0,007% 

3. Změna odhadu nákladů na  
 zbudování ZL 

0,000% 0,000% 0,000% 0,026% 0,000% 0,026% 0,000% 0,000% 

4. Změna odhadu nákladů na  
 nákup ŠPVS 

0,000% 0,016% 0,016% 0,000% 0,016% 0,000% 0,000% 0,016% 

5. Změna úrokové sazby 0,000% 0,002% 0,002% 0,047% 0,002% 0,047% 0,000% 0,002% 

Je zřejmé, že výsledky ekonomického hodnocení jsou nejcitlivější na vstupní faktor „změna 

provozních nákladů“. Při 1% změně provozních nákladů dochází k více jak 1% změně ceny 

pro VaS. Je zapotřebí vnímat, že u tohoto parametru jsou především náchylné ty Varianty, kde 

má významný vliv veřejný sektor (Varianty C1, C2, D1, a D2). U soutěžních Variant toto riziko 

tolik nehrozí, neboť provozovatel je vybrán na základě ZŘ v rámci něhož, uvedl výši 

provozních nákladů na provoz VaK a tyto náklady jsou „zastropovány“, respektive se mohou 

zvyšovat pouze o inflaci. Dále je motivován tím, že v případě realizace úspor má, dle předem 

stanoveného postupu, nárok na zvýšení svého zisku. 

Ostatní vstupní faktory nejsou kritickými proměnnými, nicméně je třeba si uvědomit, že byť 

1% změna ceny za pořízení ŠPVS vyvolá pouze malou změnu na výstupu, tak již 10% změna 

vyvolá změnu v ceně pro VaS o 0,9 %, tzn. bude velice záležet na výsledku vyjednávání, 

v případě že SUEZ/ONDEO bude ochotno ŠPVS prodat, jak vysoká cena za pořízení ŠPVS 

případně bude. Obdobně tak lze interpretovat i vliv změny na pořízení provozovatele na zelené 

louce, neboť zde 10% změna vyvolá 0,7% změnu ceny pro vodné a stočné. 

4.3 Multikriteriální analýza 

Multikriteriální analýza (dále také „MKA“) se zabývá vyhodnocováním jednotlivých alternativ 

podle více kritérií. Termínem alternativa označujeme každé řešení z výběrové sestavy. 

„Kritérium“ je vlastnost, která je u dané alternativy posuzována. Každému kritériu je přiřazena 

váha, která vyjadřuje důležitost jednotlivých kritérií vzhledem k ostatním. 

Vzhledem k citlivosti výstupů z MKA na změny v kritériích a zejména k přiřazeným váhám, je 

potřeba vnímat MKA jako užitečnou pomůcku pro zprůhlednění procesu rozhodování, 

nikoliv však jako objektivní, mechanický algoritmus, který nahrazuje rozhodovací proces. 
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4.3.1 Popis metodiky  

Pro každou proveditelnou Variantu byla stanovena stejná kritéria. Těmto kritériím byla 

přidělena taková procentuální výše váhy, která odpovídá významnosti daného kritéria, součet 

vah všech kritérií musí být roven 100 % a zároveň žádné z kritérií nesmí mít takovou váhu, že 

by toto jedno samotné kritérium zcela anebo zásadně ovlivňovalo výsledky MKA. Následně 

byly kritériím v každé Variantě nezávisle přiděleny známky v rozpětí 1 až 5  

(1 = nejlepší, 5 = nejhorší), tj. čím bude hodnota nižší, tím bude kritérium v dané Variantě 

více naplněno. 

S ohledem na skutečnost, že vstupní hodnoty některých kritérií v MKA byly výstupními 

hodnotami stanovenými v rámci posuzování proveditelných Variant v této Studii (výstupy 

z EH a AR) byla proto kritéria: „Ekonomické hodnocení“, „Analýza rizik (právní rizika)“, 

„Analýza rizik (provozně-technická rizika)“ v rámci MKA známkována následujícím 

způsobem:  

 Variantě s nejlepším hodnocením byla přidělena v daném kritériu známka 1, 

Variantě s nejhorším hodnocením byla přidělena v daném kritériu známka 5  

a ostatní známky u daných Variant byly následně interpolovány v rozmezí hodnot 

1 až 5. 

Naopak ta kritéria, která byla v rámci MKA hodnocena poprvé (tj. nebyla hodnocena v rámci 

AR či EH) a zároveň bylo jejich hodnocení víceméně založeno na subjektivním slovním 

hodnocení (jedná se o kritéria „Právní, časová a organizační náročnost“, „Opakovaná 

rozhodnutí o zajištění provozování“, „Míra vlivu VHZ na provozování“), byla hodnocena 

v MKA způsobem tzv. školního hodnocení, tj.: 

 kritériím u daných Variant mohla být přidělena známka od 1 (nejlepší)  

do 5 (nejhorší), přičemž v rámci daného kritéria mohly Varianty obdržet shodnou 

známku a zároveň nemusela být využita celá bodová škála známek,  

tj. nemusela být např. přidělena známka 5. 

Výsledné bodové hodnocení Varianty bylo získáno na základě váženého průměru známek 

dílčích kritérií, tj.: 

𝐵𝑜𝑑𝑜𝑣é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑦 =  ∑(𝑣áℎ𝑎𝑖 𝑥 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑖)

𝑛

1

 

Výsledné pořadí Variant bylo určeno porovnáním výsledného bodového ohodnocení Varianty, 

přičemž nejvýhodnější Varianta byla taková Varianta, která obdržela nejnižší počet bodů ze 

všech posuzovaných Variant, tj. měla nejlepší výslednou známku. 

 Právní, časová a organizační náročnost – váha 10 % 

Toto kritérium odráží na jedné straně složitost právních kroků (včetně počtu, jejich délky trvání 

a rizikovosti), na straně druhé též časovou a organizační složitost veškerých kroků, které je 

třeba učinit pro úspěšnou realizaci dané Varianty. Lépe byla hodnocena ta Varianta, která je 

právně, časově a organizačně jednodušší, tzn. je zapotřebí méně právních kroků  

a časově a organizačně bude kratší, respektive jednodušší. 
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 Ekonomické hodnocení (dopad do zdrojů na obnovu a investice) – váha 40 % 

Kritérium vyjadřuje výsledky ekonomického hodnocení Variant, spočívající v posouzení 

ekonomické výhodnosti nebo nevýhodnosti dané Varianty ve vztahu ke změně ceny pro VaS. 

Varianta, která bez ohledu na ostatní neekonomické faktory umožní účtovat nižší cenu pro 

VaS při dodržení datačních podmínek OPŽP, byla hodnocena jako nejlepší. 

 Opakovaná rozhodnutí o zajištění provozování – váha 5 % 

Toto kritérium odráží aspekt obligatorního opětovného rozhodování, a to jak v rovině 

soutěžní (opakovaná koncese či veřejná zakázka), tak i v rovině korporátní (opakované 

obligatorní vyjednávání s jiným subjektem o korporátním postavení v provozovateli). Lépe 

byla hodnocena Varianta, která nebude vyžadovat opakovaná rozhodnutí. 

 Míra vlivu VHZ na provozování – váha 5 % 

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry a jak snadno by mohla VHZ ovlivnit provozování. Čím bude 

mít VHZ (resp. její akcionáři) větší vliv, tím byla daná Varianta z pohledu tohoto kritéria 

výhodnější. 

 Analýza rizik (právní rizika) – váha 20 % 

Kritérium vyjadřuje výsledky Analýzy rizik v části hodnocení právních rizik. Lépe byla 

hodnocena ta Varianta, která byla v AR hodnocena jako méně riziková.  

 Analýza rizik (provozně-technická rizika) – váha 20 % 

Kritérium vyjadřuje výsledky Analýzy rizik v části hodnocení provozně-technických rizik. Lépe 

byla hodnocena ta Varianta, která byla v AR hodnocena jako méně riziková.  

4.3.2 Hodnocení  

S ohledem na metodiku přidělení známek (bodů) v rámci hodnocení kritérií, která využívají 

výstupů z hodnocení Variant již učiněných v rámci předcházejících kapitol AR a EH, jsou 

přidělené známky těmto kritériím, respektive výsledné hodnoty z EH a AR jako vstupní 

hodnoty daných kritérií v MKA, uvedeny souhrnně v tabulce níže. 

 Ekonomické hodnocení (dopad do zdrojů na investice), Analýza rizik (právní rizika), 

Analýza rizik (provozně-technická rizika) 

Výsledné známky přiřazené v každém ze tří kritérií byly přiděleny na základě exaktních výstupů 

z ekonomického hodnocení, analýzy rizik pro právní či provozně-technická rizika tak, že 

Variantě s nejlepším hodnocením je přidělena v daném kritériu známka 1, Variantě  

s nejhorším hodnocením je přidělena v daném kritériu známka 5 a ostatní známky u daných 

Variant jsou následně interpolovány v rozmezí hodnot 1 až 5. Přehled výsledků je uveden 

v tabulce níže. 
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Tabulka 20: Vstupní hodnoty a přidělené známky v rámci MKA, kritéria Ekonomické hodnocení (dopad do zdrojů na investice), Analýza rizik (právní rizika),  
Analýza rizik (provozně-technická rizika) 

Kritérium 

Varianta 

Jednotka B1 B3 C1 C2 D1 D2 E1 E3 

Výsledky z ekonomického hodnocení (Kč/m3) 114,96 116,23 115,17 117,90 115,17 117,90 114,96 116,23 

Přidělené známky kritérií na základě EH (-) 1,00 2,72 1,28 5,00 1,28 5,00 1,00 2,72 

Výsledky z AR (právní a časová rizika) (body) 140,00 132,00 134,00 524,00 181,00 388,00 276,00 184,00 

Přidělené známky kritérií na základě AR 
(právní) 

(-) 1,08 1,00 1,02 5,00 1,50 3,61 2,47 1,53 

Výsledky z AR (provozně-technická rizika) (body) 33,00 24,00 153,00 453,00 301,00 629,00 135,00 126,00 

Přidělené známky kritérií na základě AR 
(provozně-technická) 

(-) 1,06 1,00 1,85 3,84 2,83 5,00 1,73 1,67 
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 Právní, časová a organizační náročnost 

Nejvýhodnější Varianta je C1 (přidělena známka 1), jelikož je právně, časově a organizačně 

relativně jednoduchá. Důvodem je, že je zapotřebí relativně málo právních kroků a časově  

a organizačně je relativně krátká, respektive relativně jednoduchá. Jedná se o provedení 

squeeze-outu a uzavření provozní smlouvy.  

Druhé nejvýhodnější jsou Varianty B1, D1 a E1 (přidělena známka 2), jelikož jsou právně, 

časově a organizačně relativně snadné. Hlavním aspektem u Variant B1 a E1 je příprava řízení 

na výběr provozovatele včetně přípravy podmínek soutěže. U těchto Variant je třeba řešit 

nabytí dispečinku, PLC, přenosové sítě a také nabytí Provozních dat a Provozních 

dokumentací. U Varianty D1 se jedná o koupi ŠPVS, provedení squeeze-outu, následné 

provedení fúze sloučením včetně konání valné hromady, která ji následně schválí.  

Středně výhodnými jsou Varianty B3 a E3 (přidělena známka 3), jelikož jsou právně, 

časově a organizačně středně složité. Důvodem je, že je zapotřebí přiměřený počet právních 

kroků a časově a organizačně je přiměřeně náročná. Jedná se o koupi akcionářského podílu 

SUEZ/ONDEO, zajištění řízení na výběr provozovatele (dodavatele specifických služeb) 

včetně přípravy podmínek soutěže.  

Nejméně výhodné jsou Varianty C2 a D2 (přidělena známka 5), jelikož jsou právně, 

časově a organizačně extrémně složité. Důvodem je, že je zapotřebí nespočet právních kroků, 

časově a organizačně budou extrémně náročné. Jedná se o nutnost založení buď nové 

provozní společnosti anebo provozní divize VHZ, vybudování jejího personálního  

i organizačního zázemí a dále o pořízení veškerých komponent nezbytných nejen  

k provozování, ale i k chodu provozní divize, které by měly být pořízeny v enormním počtu 

Zadávacích řízení (včetně zpracování zadávacích podmínek). 

 Opakovaná rozhodnutí o zajištění provozování 

Nejvýhodnější jsou Varianty C1, C2, D1 a D2 (přidělena známka 1), jelikož se jedná  

o trvalé řešení, nevyžadující opakovaná rozhodnutí. Důvodem je, že VHZ získá naprostou 

kontrolu nad provozovatelem, a to v rámci své 100% vlastněné dceřiné společnosti.  

Středně výhodné jsou Varianty B3 a E3, (přidělena známka 3), jelikož VHZ nabývá 

kontrolu nad provozní společností a pouze některé specifické služby si zajišťuje externě, 

nicméně po vypršení kontraktu se VHZ může rozhodnout, jaký provozní model do budoucna 

zvolit.  

Nejméně výhodné jsou Varianty B1 a E1 (přidělena známka 3), jelikož VHZ nenabývá 

kontrolu nad provozní společností a je opakovaně nucena vybírat provozovatele či zvolit jiné 

řešení. 

  



 

96 
Tento dokument je určen výhradně pro potřebu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. a jejích akcionářů. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována nebo 
reprodukována bez předchozího písemného souhlasu VHZ a Zpracovatele Studie.  

 Míra vlivu VHZ na provozování 

Nejvýhodnější jsou Varianty D1 a D2 (přidělena známka 1), jelikož VHZ (resp. její 

akcionáři) v rámci ní mají největší vliv na provozování. Důvodem je, že provozovat bude 

přímo VHZ v rámci své provozní divize.  

Druhými nejvýhodnějšími jsou Varianty C1 a C2 (přidělena známka 2), jelikož VHZ 

(resp. její akcionáři) v rámci ní mají zásadní vliv na provozování. Důvodem je, že provozovat 

bude společnost, v níž bude VHZ držet 100 % akcií.  

Středně výhodnou jsou Varianty B3 a E3 (přidělena známka 3), jelikož VHZ (resp. její 

akcionáři) v rámci ní mají malý vliv na provozování. Důvodem je, že provozovat bude 

společnost odlišná od VHZ, nicméně, jakkoliv v ní VHZ bude držet akcionářský podíl,  

v zásadě jediným vlivem na provozování bude kontrola dodržování provozní či servisní 

smlouvy, jelikož bude existovat další akcionář se zásadním vlivem na provozování. 

Nejméně výhodné jsou Varianty B1 a E1 (přidělena známka 4), jelikož VHZ (resp. její 

akcionáři) v rámci ní mají nejmenší vliv na provozování. Důvodem je, že provozovat bude 

společnost odlišná od VHZ, v níž VHZ nebude držet ani 100 % akcií, ani majoritní podíl, ani 

minoritní podíl a jediným vlivem na provozování bude kontrola dodržování provozní či 

servisní smlouvy. 
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4.3.3 Výsledek hodnocení  

Tabulka 21: Výsledné hodnocení Variant v rámci MKA 

Kritérium 

Varianta 

Váha 
kritéria 

C1 B1 D1 E1 B3 E3 D2 C2 

(1 až 5) (1 až 5) (1 až 5) (1 až 5) (1 až 5) (1 až 5) (1 až 5) (1 až 5) 

Právní, časová a organizační náročnost 10 % 1 2 2 2 3 3 5 5 

Ekonomické hodnocení  
(dopad do ceny pro VaS) 

40 % 1,28 1,00 1,28 1,00 2,72 2,72 5,00 5,00 

Opakovaná rozhodnutí o zajištění 
provozování 

5 % 1 3 1 3 2 2 1 1 

Míra vlivu VHZ na provozování 5 % 2 4 1 4 3 3 1 2 

Analýza rizik (Právní rizika) 20 % 1,02 1,08 1,50 2,47 1,00 1,53 3,61 5,00 

Analýza rizik (Provozně-technická rizika) 20 % 1,85 1,06 2,83 1,73 1,00 1,67 5,00 3,84 

Vyhodnocení 100 % 1,34 1,38 1,68 1,79 2,04 2,28 4,32 4,42 

Pořadí Variant   1 2 3 4 5 6 7 8 
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Graf 2: Výsledky hodnocení MKA 
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 Interpretace výsledků MKA 

Při bližším pozorování lze ve výsledcích rozlišit čtyři základní intervaly výhodnosti, popřípadě 

nevýhodnosti realizace Variant. 

Nejvýhodnějšími Variantami jsou dvě Varianty, u nichž je výsledné bodové hodnocení velice 

blízké a nepřesahuje hodnotu 1,5 (bodové rozmezí je od 1,34 do 1,38), přičemž se jedná  

o následující Varianty: „C1 - Odkup 100% podílu v ŠPVS a následný In-house“  

a „B1 – Koncese“. 

V rámci druhého nejvýhodnějšího intervalu proveditelných Variant se nacházejí Varianty  

s bodovým hodnocením mezi body 1,6 až 1,8 respektive v intervalu od 1,68 do 1,79. Obdobně 

jako v nejvýhodnějším intervalu se nejdříve vyskytuje Varianta zajištění provozování samotnou 

VHZ tj., Varianta „D1 - Nabytí 100% podílu v ŠPVS a následná fúze VHZ a ŠPVS“ a následně 

servisní smlouvou tj., Varianta „E1 – Servisní smlouva ZŘ“. 

Ve druhém nejméně vhodném intervalu v rozmezí 2,00 až 2,30 bodu, respektive 2,02 a 2,28 

bodu se vyskytují Varianty „B3 - Odkup akcií SUEZ/ONDEO a poskytnutí ŠPVS v rámci 

KŘ“ a „E3 - Odkup akcií SUEZ/ONDEO a poskytnutí ŠPVS v rámci servisní smlouvy“ tzn. 

že provozování je zajištěno oddílným modelem, pouze s rozdílem ve formě zadání (koncese 

či servisní smlouva).  

Jednoznačně nejméně výhodnými Variantami jsou ty Varianty, kde VHZ zajišťuje 

provozování VaK svou 100% vlastněnou provozní společností, kterou VHZ musí zbudovat 

svými silami na tzv. zelené louce. Jedná se o Varianty „C2 - Založení nové provozní společnosti 

a následný In-house“ a „D2 - Vybudování vlastních provozních kapacit“. Jak je patrné 

z bodového hodnocení, je významně blízké nejhoršímu možnému bodovému hodnocení,  

tj. číslu 5, neboť hodnoty pro Varianty jsou následující: D2 = 4,32 a C2 = 4,42 bodů. 

Celkové výsledky vzešlé z MKA poskytují jasné a srozumitelné závěry, přičemž na obdržené 

výsledky lze nahlížet z různých úhlů pohledu. Nicméně stejně jako u závěrů ekonomického 

hodnocení platí, že u Variant C1, D1, B3 a E3 musí být ochota společnosti SUEZ/ONDEO 

prodat svůj akciový podíl v ŠPVS společnosti VHZ. 

4.4 SWOT analýza 

Název „SWOT“ tvoří počáteční výrazy anglických výrazů Strengths (Silné stránky), 

Weaknesses (Slabé stránky), Opportunities (Příležitosti) a Threats (Hrozby), které do značné 

míry vypovídají o obsahu této analytické metody.  

Základním principem SWOT jsou dvě dimenze hodnocení. První se zaměřuje na (S) silné 

stránky a (W) slabé stránky v přítomnosti (ve smyslu existence, skutečnosti, interního 

prostředí). Druhá analyzuje (O) příležitosti a (T) hrozby z vnějšího prostředí v budoucnosti. 

SWOT analýza umožní posoudit jednotlivé Varianty z hlediska základních rozdílů. 
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4.4.1 Popis metodiky 

V rámci zpracování Studie byly proveditelné Varianty posouzeny pomocí SWOT analýzy 

nezávisle na hodnocení analýzy rizik, ekonomického hodnocení a multikriteriální analýzy. 

SWOT analýza použitá v rámci Studie slouží k posouzení proveditelných Variant, avšak 

z jiného úhlu pohledu (více subjektivní), než je tomu u hodnocení v AR, EH a MKA. Díky 

tomuto přístupu bylo možné získané výsledky ze SWOT analýzy použít jako doplňující 

informace k výsledkům z hodnocení MKA.  

 Definice kritérií 

Pro všechny Varianty byla identifikována kritéria, která byla jednotlivě v každé Variantě 

posouzena z hlediska toho, zda pro danou Variantu bylo toto kritérium silnou či slabou 

stránkou, příležitostí nebo hrozbou. Celkem bylo hodnoceno 23 kritérií. 

Tabulka 22: Posuzovaná kritéria dle tematických skupin 

Provozování infrastruktury VaK Provozně-technická rizika 

Zkušenosti s provozním modelem na trhu Využití stávajících povolení 

Zkušenosti VHZ s provozním modelem Přechod stávajících zaměstnanců ŠPVS 

Využití stávajícího provozního majetku Kontinuita odběratelských smluv 

Přenos provozních rizik mimo VHZ 
Zajištění provozního cash-flow na počátku 

provozování 

Opakovaná rozhodnutí o zajištění provozování 
Vliv veřejného sektoru na řízení obsazování 

v provozní společnosti 

Vlastní provedení Variant Možnost využití synergií v rámci skupiny firem 

Složitost a časová náročnost Vliv VHZ na činnost provozovatele 

Variabilita řešení Míra vlivu VHZ na provozování 

Právní kritéria Provozovatel jako samostatná společnost 

Změny legislativního prostředí Vztah k současnému provozovateli 

Existence soutěžního prostředí  Součinnost společnosti SUEZ/ONDEO 

Riziko kartelové dohody Získání dispečinku, PLC a přenosové sítě 

Existence regulace a dotací EU Získání Provozních dat a dokumentací 

Míra složitosti zajištění souladu poskytovatele 

dotace s danou Variantou 

Licence k software v držení ŠPVS 
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 Popis kritérií 

Popis jednotlivých kritérií zvolených pro potřeby SWOT analýzy jsou uvedeny níže.  

Tabulka 23: Popis dílčích kritérií v tematické skupině „Provozování infrastruktury VaK“ 

Provozování infrastruktury VaK 

Zkušenosti s provozním 

modelem na trhu 

Kritérium vyjadřuje, jak je daný provozní model v oblasti VaK standardně 

využíván a jaké jsou s ním zkušenosti z praxe (nastavení majetko-

provozních vztahů je dlouhodobě vyzkoušené). 

Zkušenosti VHZ s provozním 

modelem 

Kritérium vyjadřuje zkušenosti VHZ s daným typem provozního modelu 

VaK (v současnosti má VHZ zkušenosti pouze s oddílným modelem 

provozování, kdy provozovatelem je soukromý subjekt odlišný od osoby 

vlastníka). 

Využití stávajícího provozního 

majetku 

Kritérium vyjadřuje, zda lze v dané Variantě stávající provozní majetek 

užívaný k zajištění provozování VaK využít k provozování VaK i po roce 

2020. 

Přenos provozních rizik mimo 

VHZ 

Kritérium vyjadřuje, zda jsou provozní rizika, která jsou spojená se 

zajištěním provozováním VaK, přenesena mimo VHZ. 

Opakovaná rozhodnutí  

o zajištění provozování 

Kritérium vyjadřuje, zda bude v budoucnu nutné ze strany VHZ činit 

(opakovaná) rozhodnutí o zajištění provozování VaK. 

Tabulka 24: Popis dílčích kritérií v tematické skupině „Provozně-technická rizika“ 

Provozně-technická rizika 

Využití stávajících povolení 

Kritérium vyjadřuje, zda je možné v rámci zajišťování správy  

a provozování VaK VHZ po roce 2020 využít stávající povolení nezbytná 

pro správu a provozování VaK VHZ (např. na odběry vod či vypouštění 

odpadních vod). 

Přechod stávajících 

zaměstnanců ŠPVS 

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry je možné počítat s přechodem 

stávajících zaměstnanců ŠPVS na entitu, která bude správu a provoz  

VaK VHZ zajišťovat po roce 2020. 

Kontinuita odběratelských 

smluv 

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry je zajištěna kontinuita trvání smluvních 

vztahů uzavřených s odběrateli v současné době, tj. zda bude tato 

zajištěna, či bude nutné uzavřít odběratelské smlouvy nové. 

Zajištění provozního cash-flow 

na počátku provozování 

Kritérium vyjadřuje, zda je zapotřebí ze strany VHZ u dané Varianty 

zajistit provozní cash-flow na počátku provozování.  

Vliv veřejného sektoru na 

řízení obsazování v provozní 

společnosti 

Kritérium vyjadřuje míru vlivu veřejného sektoru na řízení obsazování 

v provozní společnosti. 

Možnost využití synergií  

v rámci skupiny firem 

Kritérium vyjadřuje, zda je možné využít synergií v rámci skupiny firem,  

tj. pokud provozovatel (odlišný od osoby vlastníka) bude součástí nějaké 

větší skupiny firem, zda bude moci s těmito firmami spolupracovat  

a pobírat určité výhody ze vzájemného spojení. 
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Tabulka 25: Popis dílčích kritérií v tematické skupině „Vlastní provedení Variant“ 

Vlastní provedení Variant 

Složitost a časová náročnost 

Kritérium vyjadřuje, nakolik je organizačně a časově náročné provedení 

dané Varianty, přičemž méně složité a časově náročné jsou Varianty, kdy 

VHZ získá ŠPVS ve stávající podobě bez nutnosti procházení nejrůznějšími 

právními a procesními procedurami (např. ZŘ). Dalším rizikem z pohledu 

časové náročnosti je případné řešení dané Varianty na ÚOHS.  

Variabilita řešení 

Kritérium vyjadřuje míru variability řešení dané Varianty, přičemž k 

tomuto nedochází, když je infrastruktura VaK provozována na základě 

pachtu v oddílném modelu či modelu se servisní smlouvou a na konci 

provozování VHZ nezíská nad provozovatelem zpět úplnou kontrolu. 

Tabulka 26: Popis dílčích kritérií v tematické skupině „Vliv VHZ na činnost provozovatele“ 

Vliv VHZ na činnost provozovatele 

Míra vlivu VHZ na provozování 

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry a jak snadno může VHZ ovlivnit 

provozování v jeho průběhu či zda je provozovatelem jiný subjekt. 

Kritérium je v úzkém vztahu s kritériem „Přenos provozních rizik mimo 

VHZ“. 

Provozovatel jako samostatná 

společnost 

Kritérium vyjadřuje, v rámci, kterých Variant se provozovatel vyskytuje 

jako samostatná společnost. 

Tabulka 27: Popis dílčích kritérií v tematické skupině „Právní kritéria“ 

Právní kritéria 

Změny legislativního prostředí 

Kritérium vyjadřuje, zda na danou Variantu mohou mít vliv nějaké změny 

legislativního prostředí jako je např. změna ZZVZ, Cenového výměru MF 

ČR, ZoVaK. 

Existence soutěžního prostředí 

Kritérium vyjadřuje, zda lze v dané Variantě pro stanovení výše 

provozních nákladů, výše zisku a zvýšení efektivity provozu VaK využít 

soutěže (konkurence) více soukromých uchazečů. 

Riziko kartelové dohody 

Kritérium vyjadřuje, zda pro danou Variantu existuje v rámci hospodářské 

soutěže riziko vzniku kartelových dohod, které mohou ovlivnit soutěžní 

prostředí předvídané ZŘ. 

Tabulka 28: Popis dílčích kritérií v tematické skupině „Vztah k současnému provozovateli“ 

Vztah k současnému provozovateli 

Součinnost společnosti 

SUEZ/ONDEO 

Kritérium vyjadřuje, zda je třeba se pro danou Variantu zabývat 

součinností společnosti SUEZ/ONDEO, zejména se týká ochoty 

společnosti SUEZ/ONDEO prodat své akcie v ŠPVS. A také, zda může být 

ze strany společnosti SUEZ/ONDEO určitá neochota k provozování v dané 

Variantě. 

Získání dispečinku, PLC  

a přenosové sítě 

Kritérium vyjadřuje, jak je snadné při realizaci dané Varianty ze strany 

VHZ získat dispečink, PLC a přenosovou síť. 

Získání Provozních dat  

a dokumentací 

Kritérium vyjadřuje, jak je snadné při realizaci dané Varianty ze strany 

VHZ získat Provozní data a Provozní dokumentace. 

Licence k software v držení 

ŠPVS 

Kritérium vyjadřuje, jak je snadné při realizaci dané Varianty ze strany 

VHZ získat licence k software, která jsou v držení ŠPVS. 
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Tabulka 29: Popis dílčích kritérií v tematické skupině „Existence regulace a dotací EU“ 

Existence regulace a dotací EU 

Míra složitosti zajištění 

souladu poskytovatele dotace 

s danou Variantou 

Kritérium vyjadřuje, nakolik je před realizací Varianty složité a časově 

náročné získat souhlas poskytovatele dotace. 

4.4.2 Hodnocení SWOT analýzy 

 Varianta B1: Koncese 

B1: Koncese  

         

  Silné stránky    Slabé stránky   

      
  Zkušenosti VHZ s provozním modelem    Nízká variabilita řešení  
   Přenos provozních rizik mimo VHZ     Nízká míra vlivu VHZ na provozování   
   Přechod stávajících zaměstnanců ŠPVS      Vliv změn legislativního prostředí    

 
 Zkušenosti s provozním modelem na 

trhu   
 Nutné získání dispečinku, PLC a přenosové 

sítě  

 
 Není třeba řešit zajištění provozního 

cash-flow na počátku provozování     

 Nutná opakovaná rozhodnutí o zajištění 
provozování   

 
 Bez vlivu veřejného sektoru na řízení 

obsazování v provozní společnosti     

 
 Není třeba součinnost společnosti 

SUEZ/ONDEO      
  Provozovatel je samostatná společnost     
  Existence soutěžního prostředí     

 
 Nízká míra složitosti zajištění souhlasu 

poskytovatele dotace s danou Variantou     
          

  Příležitosti    Hrozby   
   Možnost využití stávajících povolení    

 Větší složitost a časová náročnost   
   Možná kontinuita odběratelských smluv    

 Riziko kartelové dohody   

 
 Možnost využití stávajícího provozního 

majetku 
  

 Potřebné získání Provozních dat  
a dokumentací  

 
 Možnost využití synergií v rámci skupiny 

firem 
  

 Potřebné získání licencí k software v držení 
ŠPVS  
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 Varianta B3: Odkup akcií SUEZ/ONDEO + poskytnutí ŠPVS v KŘ  

B3: Odkup podílu akcií SUEZ/ONDEO + poskytnutí ŠPVS v KŘ 

         

  Silné stránky    Slabé stránky   

      
   Zkušenosti s provozním modelem na trhu     Nutná součinnost společnosti SUEZ/ONDEO    
  Zkušenosti VHZ s provozním modelem    Vliv změn legislativního prostředí  
   Využití stávajícího provozního majetku      
   Přenos provozních rizik mimo VHZ      
  Využití stávajících povolení      
  Přechod stávajících zaměstnanců ŠPVS      
  Kontinuita odběratelských smluv      

 
 Není třeba řešit zajištění provozního cash-

flow na počátku provozování   
 

 
  Variabilita řešení     
  Získání dispečinku, PLC a přenosové sítě     
  Získání Provozních dat a dokumentací      
  Získání licencí k software v držení ŠPVS     
  Provozovatel je samostatná společnost     
  Existence soutěžního prostředí     

 
 Nízká míra složitosti zajištění souhlasu 

poskytovatele dotace s danou Variantou     
          

  Příležitosti    Hrozby   

      

  
 Možná určitá míra vlivu VHZ na 

provozování 
   

 Větší složitost a časová náročnost 
  

  
 Možná opakovaná rozhodnutí o zajištění 

provozování 
   

 Riziko kartelové dohody 
  

  
 Možnost využití synergií v rámci skupiny 

firem 
    Vliv veřejného sektoru na řízení obsazování 

v provozní společnosti   
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 Varianta C1: Odkup 100% podílu v ŠPVS a následný In-house 

C1: Odkup 100% podílu v ŠPVS a následný In-house 

         

  Silné stránky    Slabé stránky   

      

 
 Zkušenosti s provozním modelem na 

trhu   
 Nemožné využití synergií v rámci skupiny 

firem  

 
 Žádná opakovaná rozhodnutí o zajištění 

provozování   
 Nutné řešit zajištění provozního cash-flow 

na počátku provozování  

 
 Nízká míra složitosti zajištění souhlasu 

poskytovatele dotace s danou Variantou   
 Vliv veřejného sektoru na řízení obsazování 

v provozní společnosti  

 
 Využití stávajícího provozního  

majetku   
 Nutná součinnost společnosti 

SUEZ/ONDEO  
  Využití stávajících povolení    Neexistence soutěžního prostředí  
  Přechod stávajících zaměstnanců ŠPVS      
  Kontinuita odběratelských smluv     
  Malá složitost a časová náročnost     
  Variabilita řešení     
  Získání dispečinku, PLC a přenosové sítě     
  Získání Provozních dat a dokumentací     
  Získání licencí k software v držení ŠPVS     
  Vysoká míra vlivu VHZ na provozování     
  Provozovatel je samostatná společnost     
  Bez rizika kartelové dohody     
          

  Příležitosti    Hrozby   

      

  
 Určité zkušenosti VHZ s provozním 

modelem 
    Nemožný úplný přenos provozních rizik 

mimo VHZ   
      

 Vliv změn legislativního prostředí    
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 Varianta C2: Založení nové společnosti a následný In-house  

C2: Založení nové společnosti a následný In-house 

         

  Silné stránky    Slabé stránky   

      

 
 Zkušenosti s provozním modelem na 

trhu   
 Nemožné využití stávajícího provozního 

majetku  

 
 Žádná opakovaná rozhodnutí o zajištění 

provozování   
 Nemožné využití synergií v rámci skupiny 

firem  
  Variabilita řešení    Nemožné využití stávajících povolení  
  Vysoká míra vlivu VHZ na provozování    Nemožná kontinuita odběratelských smluv  

 
 Není třeba součinnost společnosti 

SUEZ/ONDEO   
 Nutné řešit zajištění provozního cash-flow 

na počátku provozování  
  Provozovatel je samostatná společnost    Velká složitost a časová náročnost  
  Bez rizika kartelové dohody    Neexistence soutěžního prostředí  

 
 Nízká míra složitosti zajištění souhlasu 

poskytovatele dotace s danou Variantou   
 Nutné získání Provozních dat  

a dokumentací  

 
 

  
 Nutné získání licencí k software v držení 

ŠPVS  

 
 

  
 Vliv veřejného sektoru na řízení obsazování 

v provozní společnosti  
          

  Příležitosti    Hrozby   

      

  
 Určité zkušenosti VHZ s provozním 

modelem 
    Nemožný úplný přenos provozních rizik 

mimo VHZ   

  
 Možný přechod stávajících zaměstnanců 

ŠPVS  
    Potřebné získání dispečinku, PLC  

a přenosové sítě   
     Vliv změn legislativního prostředí  
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 Varianta D1: Nabytí 100% podílu v ŠPVS a následná fúze VHZ a ŠPVS 

D1: Nabytí 100% podílu v ŠPVS a následná fúze VHZ a ŠPVS 

         

  Silné stránky    Slabé stránky   

      

 
 Zkušenosti s provozním modelem na 

trhu   
 Malé zkušenosti VHZ s provozním 

modelem  

 
 Žádná opakovaná rozhodnutí o zajištění 

provozování   
 Nemožný přenos provozních rizik mimo 

VHZ  
  Využití stávajícího provozního majetku    Provozovatel není samostatná společnost  
  Přechod stávajících zaměstnanců ŠPVS    Neexistence soutěžního prostředí  

 
 Nízká míra složitosti zajištění souhlasu 

poskytovatele dotace s danou Variantou   
 Nemožné využití synergií v rámci skupiny 

firem  

 
 Získání dispečinku, PLC a přenosové  

sítě   
 Nutné řešit zajištění provozního cash-flow 

na počátku provozování  

 
 Získání Provozních dat  

a dokumentací   
 Vliv veřejného sektoru na řízení obsazování 

v provozní společnosti  

 
 Získání licencí k software v držení  

ŠPVS   
 Nutná součinnost společnosti 

SUEZ/ONDEO  
  Malá složitost a časová náročnost     
  Kontinuita odběratelských smluv     
  Variabilita řešení     
  Vysoká míra vlivu VHZ na provozování     
  Bez rizika kartelové dohody     
          

  Příležitosti    Hrozby   

      
      

 Nejisté využití stávajících povolení   
      

 Vliv změn legislativního prostředí   
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 Varianta D2: Vybudování vlastních provozních kapacit 

D2: Vybudování vlastních provozních kapacit 

         

  Silné stránky    Slabé stránky   

      

 
 Zkušenosti s provozním modelem na 

trhu   
 Malé zkušenosti VHZ s provozním 

modelem  

 
 Žádná opakovaná rozhodnutí o zajištění 

provozování   
 Nemožné využití stávajícího provozního 

majetku  

 
 Není třeba součinnost společnosti 

SUEZ/ONDEO   
 Nemožný přenos provozních rizik mimo 

VHZ  
  Variabilita řešení    Nemožné využití stávajících povolení  
  Vysoká míra vlivu VHZ na provozování    Nemožná kontinuita odběratelských smluv  
  Bez rizika kartelové dohody    Velká složitost a časová náročnost  

 
 Nízká míra složitosti zajištění souhlasu 

poskytovatele dotace s danou Variantou   
 Nemožné využití synergií v rámci skupiny 

firem  

 
 

  
 Nutné řešit zajištění provozního cash-flow 

na počátku provozování  

 
 

  
 Vliv veřejného sektoru na řízení obsazování 

v provozní společnosti  

 
 

  
 Nutné získání Provozních dat  

a dokumentací  

 
 

  
 Nutné získání licencí k software v držení 

ŠPVS  
     Provozovatel není samostatná společnost  
     Neexistence soutěžního prostředí  
          

  Příležitosti    Hrozby   

      

  
 Možný přechod stávajících zaměstnanců 

ŠPVS  
    Potřebné získání dispečinku, PLC  

a přenosové sítě   
      

 Vliv změn legislativního prostředí   
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 Varianta E1: Servisní smlouva ZŘ 

E1: Servisní smlouva ZŘ 

         

  Silné stránky    Slabé stránky   

      

 
 Přechod stávajících zaměstnanců  

ŠPVS   
 Malé zkušenosti s provozním modelem na 

trhu  

 
 Bez vlivu veřejného sektoru na řízení 

obsazování v provozní společnosti   
 Malé zkušenosti VHZ s provozním 

modelem  

 
 Není třeba součinnost společnosti 

SUEZ/ONDEO   
 Nutná opakovaná rozhodnutí o zajištění 

provozování  
  Přenos provozních rizik mimo VHZ    Nízká variabilita řešení  
  Provozovatel je samostatná společnost    Nízká míra vlivu VHZ na provozování  
  Existence soutěžního prostředí    Vliv změn legislativního prostředí   

 
 

  
  Nutné získání dispečinku, PLC a přenosové 

sítě  
         

  Příležitosti    Hrozby   

      

  
 Možné využití stávajícího provozního 

majetku 
  

 Potřebné řešit zajištění provozního cash-
flow na počátku provozování   

   Možné využití stávajících povolení    Větší složitost a časová náročnost   
  Možná kontinuita odběratelských smluv    Riziko kartelové dohody  

 
 Možnost využití synergií v rámci skupiny 

firem 
  

 Potřebné získání Provozních dat a 
dokumentací  

  
 

    Potřebné získání licencí k software v držení 
ŠPVS   

  
 

   

 Vyšší míra složitosti zajištění souhlasu 
poskytovatele dotace s danou Variantou   
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 Varianta E3: Odkup akcií SUEZ/ONDEO + servisní smlouva se ŠPVS  

E3: Odkup akcií SUEZ/ONDEO + servisní smlouva se ŠPVS 

         

  Silné stránky    Slabé stránky   

      

 
 Využití stávajícího provozního  

majetku   
 Malé zkušenosti s provozním modelem na 

trhu  

 
 Přenos provozních rizik mimo  

VHZ   
 Malé zkušenosti VHZ s provozním 

modelem  

 
 Přechod stávajících zaměstnanců  

ŠPVS   
 Nutná součinnost společnosti 

SUEZ/ONDEO  
  Využití stávajících povolení    Vliv změn legislativního prostředí   
  Kontinuita odběratelských smluv     
  Variabilita řešení     
  Získání dispečinku, PLC a přenosové sítě     
  Získání Provozních dat a dokumentací     
  Získání licencí k software v držení ŠPVS     
  Provozovatel je samostatná společnost     
  Existence soutěžního prostředí     
          

  Příležitosti    Hrozby   

      

  
 Možná opakovaná rozhodnutí o zajištění 

provozování 
  

 Potřebné řešit zajištění provozního cash-
flow na počátku provozování   

  
 Možnost využití synergií v rámci skupiny 

firem 
  

 Možný vliv veřejného sektoru na řízení 
obsazování v provozní společnosti   

 
 Možná určitá míra vlivu VHZ na 

provozování 
  

 Vyšší míra složitosti zajištění souhlasu 
poskytovatele dotace s danou Variantou  

     Větší složitost a časová náročnost  
      Riziko kartelové dohody   
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4.4.3 Tabulka výsledků hodnocení SWOT 

Součet plusů a mínusů (silná/příležitost 1 bod, slabá/hrozba -1 bod) 5 13 9 -3 3 -7 -3 5 

Kritérium 
Tematická 
skupina  

Oddílný model (Koncese) 
Vlastnický model  

(In-house) 
Smíšený model (Provozní 

divize VHZ) 
Servisní smlouva 

B1 B3 C1 C2 D1 D2 E1 E3 

Zkušenosti s provozním modelem na trhu 

P
ro

vo
zo

vá
n

í i
n

fr
as

tr
u

kt
u

ry
 

V
aK

 

silná silná silná silná silná silná slabá slabá 
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4.4.4 Výsledky hodnocení SWOT 

Na základě výsledků hodnocení Variant v rámci SWOT analýzy lze Varianty zatřídit do 

šesti intervalů. Nejvýhodnější Variantou je Varianta B3, tato Varianta získala za všechna 

posuzovaná kritéria v rámci SWOT analýzy kladných 13 bodů (počítáno jako rozdíl bodů za 

kladné hodnocení (1 bod) a záporné hodnocení (-1 bod), přičemž tímto způsobem je 

hodnoceno každé kritérium SWOT analýzy). Druhou nejvýhodnější Variantou je Varianta 

C1, ta obdržela 9 kladných bodů. Středně výhodnými Variantami jsou Varianty B1 a E3, 

které získaly 5 kladných bodů a Varianta D1, jež získala 3 kladné body. Druhými nejméně 

výhodnými Variantami jsou Varianty C2, E1, které získaly 3 záporné body. Nejméně 

výhodnou Variantou je Varianta D2, která získala 7 záporných bodů. 

4.5 Celkové hodnocení Variant  

S ohledem na schválené metodiky hodnocení je nutné vnímat celkové hodnocení Variant jako 

průnik výsledků MKA, do níž vstoupily jak exaktní hodnotící nástroje (analýza rizik  

a ekonomické hodnocení), tak i další kritéria obsažená v metodice MKA, a zásadních závěrů 

vyplývajících pro jednotlivé Varianty ze SWOT analýzy. Proto je v rámci této kapitoly 

provedena interpretace výsledků vyplývající z hodnocení dle předchozích kapitol při dodržení 

principu, že SWOT analýza je pro účely Studie doplňkem k výsledkům MKA. 

4.5.1 Hodnocení MKA 

Na výsledek MKA lze pohlížet s ohledem na harmonogram Projektu dvojí optikou. V prvé 

řadě z něj lze dovodit rozdělení Variant v zásadě do čtyř skupin z pohledu dokončení 

přípravné fáze Projektu. Z hodnocení dle MKA je patrné, že na prvním místě jsou 

v podstatě Varianty dvě, a to Varianta „C1 - Odkup 100% podílu v ŠPVS a následný  

In-house“ a druhá v pořadí Varianta „B1 – Koncese“.  

Ve druhé skupině se vyskytují dvě Varianty, a to obdobně jako v první skupině, nejdříve 

Varianta zajištění provozování samotnou VHZ tj., Varianta „D1 - Nabytí 100% podílu v ŠPVS 

a následná fúze VHZ a ŠPVS“ a následně servisní smlouvou tj., Varianta „E1 – Servisní 

smlouva ZŘ“. Ve třetí skupině jsou Varianty „B3 - Odkup akcií SUEZ/ONDEO  

a poskytnutí ŠPVS v rámci KŘ“ a „E3 - Odkup akcií SUEZ/ONDEO a poskytnutí ŠPVS  

v rámci servisní smlouvy“ tzn. provozování je zajištěno oddílným modelem, pouze s rozdílem 

ve formě zadání koncesí či servisní smlouvou. 

Až na posledních dvou místech pak figurují Varianty „D2 - Vybudování vlastních 

provozních kapacit“ a „C2 - Založení nové provozní společnosti a následný In-house“, 

které jsou však Variantami záložními, k jejichž realizaci by mohlo být přistoupeno až po 

neúspěšné snaze o nabytí ŠPVS a následném zamítnutí ze specificky určitého důvodu 

realizovat soutěžní Varianty v podobě B1 a E1. 
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Na výsledky hodnocení dle MKA lze dále pohlížet optikou realizační fáze Projektu. 

Tímto pohledem pak je možné dále konstatovat, že v rámci tzv. nákupních Variant se na 

předních místech umístily Varianty, u nichž je provozovatel více spojen s VHZ. Jde 

tedy o Varianty v rámci In-house řešení („C1 - Odkup 100% podílu v ŠPVS a následný 

In-house“) a smíšené společnosti („D1 - Nabytí 100% podílu v ŠPVS a následná fúze 

VHZ a ŠPVS“). Je třeba konstatovat, že tzv. soutěžní Varianty (především Varianty B) jsou 

těmto dvěma nákupním Variantám výsledkově zcela rovnocenné. Především Varianta 

„B1 – Koncese“ je z pohledu realizační fáze pro VHZ jednoduší, neboť jednak není třeba 

zásadní součinnost společnosti SUEZ/ONDEO a jednak má VHZ s výběrem provozovatele 

v rámci Koncesního řízení pozitivní zkušenosti. 

U hodnocení soutěžních Variant pak lze vysledovat, že ve skupině těchto Variant 

předmětné Varianty více méně korespondují. Hodnocení Variant B1 a E1, B3 a E3, je 

prakticky totožné a liší se především tím, zda má být jejich výsledným vztahem 

koncesní či servisní smlouva zadávaná jako veřejná zakázka. U jednotlivých dvojic 

Variant (např. B3 a E3) pak lze dovodit, že faktorem způsobujícím odlišnost hodnocení je 

analýza rizik, neb hodnocení v rámci ostatních kritérií MKA je shodné. 

4.5.2 Hodnocení SWOT analýzy 

Po posouzení výsledků vyplývajících z MKA došlo v souladu se schválenou metodikou k jejich 

interpretaci skrze závěry učiněné v rámci SWOT analýzy. V souladu s tímto postupem 

pak je nezbytné upozornit zejména na následující podstatné závěry.  

Hlavní závěr ze SWOT analýzy uvádí, že výsledky potvrzují výsledky obdržené v rámci 

MKA, neboť ty Varianty, kterou jsou v rámci MKA na prvních místech jsou v podstatě i na 

prvních místech také ve SWOT analýze (pouze v mírně pozměněném pořadí). Je to z toho 

důvodu, že první čtyři Varianty (B3, C1, B1 a E1) jsou v podstatě založeny na oddílném 

modelu provozování, kdy je provozování zajišťováno jiným subjektem než samotnou VHZ. 

Pouze Varianta „E1 – Servisní smlouva ZŘ“ je hodnocena negativně především z toho 

důvodu, že u této Varianty v porovnání s Variantou „B1 – Koncese“ je zapotřebí více řešit 

soulad dodržení podmínek dotace a zajištění provozního cash-flow.  

Druhým hlavním závěrem ze SWOT analýzy je, že u Variant C1, D1, B3 a E3 je zásadním 

předpokladem nezbytná ochota akcionáře SUEZ/ONDEO prodat svůj akciový podíl ve 

stávajícím provozovateli ŠPVS. V případě, že nebude ochota prodat tento podíl, anebo ochota 

k prodeji bude, ale tento podíl bude společnost SUEZ/ONDEO ochotna prodat za cenu, 

která bude pro VHZ neakceptovatelná, jsou poté tyto Varianty neproveditelné a nejvýhodnější 

Variantou je ta třetí v pořadí, což je Varianta „B1 – Koncese“, v rámci níž není zapotřebí 

zásadní součinnosti společnosti SUEZ/ONDEO.  
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Dalším z podstatných závěrů vyplývajících ze SWOT analýzy je, že z pohledu VHZ je 

vhodné pokusit se získat stávajícího provozovatele ŠPVS, neboť Varianty, v nichž VHZ získá 

ŠPVS jsou čtyřmi Variantami z prvních pěti Variant (jedná se o Varianty, kde VHZ disponuje 

buď zcela, anebo dominantně ŠPVS). Nejvýhodnější Variantou je Varianta „B3 – Odkup akcií 

SUEZ/ONDEO a poskytnutí ŠPVS v rámci KŘ“ a to těsně před Variantou „C1 – Odkup 

100% podílu v ŠPVS a následný In-house“. Rozdíl mezi nimi je způsoben především tím, že 

rizika spojená s provozováním jsou zcela přenesena mimo VHZ. 

Posledním z podstatných závěrů SWOT analýzy je, že nejméně výhodnými Variantami 

jsou „C2 - Založení nové provozní společnosti a následný In-house“ a „D2 - Vybudování 

vlastních provozních kapacit“, u nichž VHZ řeší provozování svých VaK tím, že staví 

provozovatele na tzv. zelené louce.  
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5 Závěry a doporučení  

 

Tato kapitola rekapituluje předmět a cíle Studie a shrnuje klíčové závěry vzešlé z hodnocení, 

které je součástí dílčích kapitol Studie.  

Cílem Studie bylo identifikovat a navrhnout možné Varianty správy a provozování VaK 

v majetku VHZ po roce 2020, tedy po ukončení platnosti Stávajících provozních smluv. 

Studie je klíčovým strategickým dokumentem přípravné fáze Projektu „Zajištění provozu 

vodárenské infrastruktury po roce 2020“, který zahájila v roce 2016 společnost VHZ a jenž je 

zároveň jedním ze strategických cílů VHZ. Kompletní harmonogram Projektu je uveden 

v kapitole 3.2.2.  

V rámci Studie bylo identifikováno celkem 15 Variant provozování VaK VHZ po roce 2020, 

jejichž přehled včetně modelu provozování VaK, který dané Variantě přísluší, je uveden níže.  

Obrázek 34: Přehled identifikovaných Variant provozování VaK VHZ 
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Všechny identifikované Varianty byly následně posouzeny z pohledu jejich časové, 

provozně technické a právní proveditelnosti a co do souladu se strategickými cíli VHZ. 

Výsledkem posouzení proveditelnosti je rozdělení Variant na proveditelné a neproveditelné, 

přičemž neproveditelné Varianty nebyly ve Studii hodnoceny. Proveditelné Varianty je 

možné dále dělit na primární, záložní a nouzovou dle důvodu jejich realizace. Přehled 

proveditelných Variant v tomto členění je uveden na obrázku níže.  

Obrázek 35: Přehled proveditelných Variant 

 

Na rozdělení proveditelných Variant lze také nahlížet přes základní způsob realizace dané 

Varianty a to následovně: 

 nákupní Varianty, jsou variantami, kde VHZ musí pro jejich úspěšnou realizaci 

nejdříve získat ŠPVS (Varianty B3, C1, D1, E3); 

 soutěžní Varianty, jsou variantami, u nichž VHZ nepotřebuje získat ŠPVS a zajišťuje 

provozování bud koncesí nebo servisní smlouvou (Varianty B1, E1) 

 zelené louky, jsou variantami, kde VHZ ani nezískává ŠPVS a ani nesoutěží, ale sama 

buduje provozovatele na tzv. zelené louce. 

Ve druhé části Studie bylo provedeno hodnocení těchto proveditelných Variant (s výjimkou 

nouzové Varianty) následujícími čtyřmi metodami: 

 analýza rizik,  

 ekonomické hodnocení,  

 multikriteriální analýza, a  

 SWOT analýza,  

přičemž jednotlivé metodiky byly předem odsouhlaseny představenstvem VHZ a aktivy 

akcionářů VHZ. Na základě výsledků hodnocení Variant bylo stanoveno pořadí 

výhodnosti Variant správy a provozování VaK VHZ po roce 2020. 
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Projekt se v současné době nachází v přípravné části Projektu, přičemž důležitými milníky 

budou dvě nadcházející jednání VH VHZ v červnu a na konci letošního roku. Harmonogram 

přípravné fáze Projektu je uveden v tabulce níže a dále navazuje obrázek s časovou osou 

proveditelnosti Variant, který zobrazuje klíčové body v rámci přípravy a realizace Variant. 

Tabulka 30: Harmonogram přípravné fáze Projektu 

Přípravná fáze 

I. etapa 
11/2016–04/2017 
dokončeno 

 Definování možných Variant správy a provozovaní po roce 2020  

 Posouzení Variant z pohledu strategických cílů VHZ a právní, 
provozně-technické a časové proveditelnosti 

 Vyřazení neproveditelných Variant z dalšího posuzování 

 Posouzení Variant pomocí multikriteriální analýzy, analýzy rizik, 
ekonomického hodnocení a SWOT analýzy 

 Stanovení pořadí Variant dle jejich výhodnosti  

MILNÍK I VH VHZ (06/2017) 

 Odsouhlasení pořadí Variant  

 Pověření představenstva jednáním se: 

- SUEZ/ONDEO ohledně odprodeje akciového podílu v ŠPVS 

- ŠPVS ohledně odprodeje dispečinku, PLC a přenosové sítě 

- ŠPVS ohledně předání Provozních dat a Provozní 
dokumentace 

 Pověření představenstva k přepočtu výhodnosti jednotlivých 
Variant na základě výsledku jednání se SUEZ/ONDEO dle 
metodiky obsažené ve Studii a předložení výsledků VH VHZ pro 
schválení konečné Varianty k realizaci 

 MILNÍK II VH VHZ (konec 2017)  Schválení konečné Varianty k realizaci 

 

V kapitolách níže jsou v grafické podobě uvedeny hlavní výsledky ze Studie, přičemž metodiky 

zpracování pro jednotlivé způsoby hodnocení jsou uvedeny v dílčích kapitolách Studie, 

kterými jsou analýza rizik, ekonomické hodnocení, multikriteriální hodnocení a SWOT 

analýza. U všech grafických výstupů platí pravidla školního hodnocení, tzn., že je vždy 

výhodnější ta Varianta, která získala v daném anebo celkovém hodnocení nejméně bodů.
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5.1 Časová osa proveditelnosti Variant  
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5.2 Výsledky hodnocení 

5.2.1 Výsledky hodnocení - právní a časová rizika 
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5.2.2 Výsledky hodnocení - provozně-technická rizika 
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5.2.3 Výsledky ekonomického hodnocení 

 

Součet dlouhodobých průměrných přírůstkových cen pro VaS (Kč/m3) je založen na vyčíslení diskontovaných investičních a provozních nákladů dané 

Varianty dělených diskontovanými fakturovanými objemy dané Varianty. 
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5.2.4 Výsledky hodnocení MKA 
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5.2.5 Výsledky SWOT analýzy  

Výsledky z posouzení SWOT: Rozdíl plusů a mínusů v dané Variantě (silná stránka či příležitost 1 bod, slabá stránka či hrozba – 1bod) 
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5.3 Závěry 

Celkové výsledky vzešlé z MKA a SWOT analýzy poskytují jasné a srozumitelné závěry, 

přičemž na obdržené výsledky lze nahlížet z různých úhlů pohledu, nicméně ve stručnosti lze 

závěry shrnout v obecné rovině následovně. 

Na výsledek MKA lze pohlížet s ohledem na harmonogram Projektu dvojí optikou. V prvé 

řadě z něj lze dovodit rozdělení Variant v zásadě do čtyř skupin dle výhodnosti.  

Nejvýhodnější jsou v podstatě Varianty dvě, a to Varianta „C1 - Odkup 100% podílu  

v ŠPVS a následný In-house“ a druhá v pořadí Varianta „B1 – Koncese“.  

Do druhé skupiny dle výhodnosti lze zařadit variantu zajištění provozování samotnou VHZ 

tj., Variantu „D1 - Nabytí 100% podílu v ŠPVS a následná fúze VHZ a ŠPVS“ a následně 

servisní smlouvou tj., Variantu „E1 – Servisní smlouva ZŘ“.  

Do třetí skupiny lze zařadit Varianty „B3 - Odkup akcií SUEZ/ONDEO a poskytnutí 

ŠPVS v rámci KŘ“ a „E3 - Odkup akcií SUEZ/ONDEO a poskytnutí ŠPVS v rámci 

servisní smlouvy“, tzn., že provozování je zajištěno oddílným modelem, pouze s rozdílem ve 

formě zadání koncesí či servisní smlouvou. 

Jako nejméně výhodné vycházejí Varianty „D2 - Vybudování vlastních provozních 

kapacit“ a „C2 - Založení nové provozní společnosti a následný In-house“, které jsou 

však Variantami záložními, tedy k jejich realizaci by mohlo být přistoupeno až po 

neúspěšné snaze o nabytí ŠPVS a následném zamítnutí ze specificky určitého důvodu 

realizovat soutěžní Varianty v podobě B1 a E1. 

Na výsledky hodnocení dle MKA lze dále pohlížet transakční optikou realizace 

Projektu. Tímto pohledem pak je možné dále konstatovat, že v rámci tzv. nákupních 

Variant se umístily na předních místech Varianty, u nichž je provozovatel více pod 

kontrolou VHZ. Jde tedy o Varianty v rámci In-house řešení („C1 - Odkup 100% podílu 

v ŠPVS a následný In-house“) a smíšené společnosti („D1 - Nabytí 100% podílu v ŠPVS 

a následná fúze VHZ a ŠPVS“).  

Je třeba konstatovat, že tzv. soutěžní Varianty (především Varianty B) jsou nákupním 

Variantám výsledkově zcela rovnocenné. Především Varianta „B1 – Koncese“ je  

z pohledu realizační fáze pro VHZ jednoduší, neboť jednak není třeba zásadní součinnost 

společnosti SUEZ/ONDEO a jednak má VHZ s výběrem provozovatele v rámci Koncesního 

řízení praktické zkušenosti. 

U hodnocení soutěžních Variant (B1 a E1, B3 a E3) lze vysledovat prakticky totožné 

hodnocení, které se liší především tím, zda má být jejich výsledným vztahem koncesní 

či servisní smlouva zadávaná jako veřejná zakázka. U jednotlivých dvojic Variant (např. 

B3 a E3) pak lze dovodit, že faktorem způsobujícím odlišnost hodnocení je analýza rizik.  

Výsledky MKA, v souladu se schválenou metodikou, byly verifikovány interpretací skrze 

závěry učiněné v rámci SWOT analýzy. V souladu s tímto postupem pak je nezbytné 

upozornit zejména na následující podstatné závěry (označeno vykřičníky), přičemž tyto závěry 

jsou jednak závěry vzešlými ze SWOT a jednak závěry například z ekonomického hodnocení, 

respektive MKA. 
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Graf 3: Hodnocení Variant dle MKA se zohledněním výsledků SWOT analýzy 
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Hlavní závěr vyplývající ze SWOT analýzy je, že u tzv. nákupních Variant (C1, D1, B3  

a E3), je pro jejich realizaci nezbytná a bezpodmínečná součinnost stávajícího 

provozovatele ŠPVS, respektive jejího hlavního akcionáře SUEZ/ONDEO. Přičemž 

nezbytnou součinností je myšlena v prvé řadě ochota SUEZ/ONDEO k prodeji akcií ŠPVS 

VHZ a ve druhé řadě ochota prodat akcie ŠPVS VHZ za ekonomicky přijatelnou výši. 

V souvislosti s touto skutečností, je třeba si uvědomit, že SUEZ/ONDEO nemá žádnou 

povinnost svůj akciový podíl v ŠPVS prodat společnosti VHZ. V případě, že nenastane 

dohoda mezi VHZ a SUEZ/ONDEO ohledně nabytí akcionářského podílu v ŠPVS, 

jsou poté všechny tyto čtyři Varianty neproveditelné a na základě této skutečnosti se 

stane nejvýhodnější variantou Varianta „B1 – koncese“.  

Dalším z podstatných faktorů vyplývajících ze SWOT analýzy je, že v rámci těch variant, 

ve kterých má zásadní anebo úplný vliv veřejný sektor (jedná se především o Varianty C1, 

C2, D1 a D2), je významně náročnější udržet současnou efektivitu provozování, a tudíž  

i výši provozních nákladů jako v případech, kdy je provozovatelem smlouvou motivovaný 

soukromý partner. U soutěžních Variant bývá toto riziko omezeno tím, že provozovatel v ZŘ 

uvede výši provozních nákladů na provoz VaK a tyto náklady jsou mu po dobu smlouvy 

„fixovány“, respektive se mohou zvyšovat pouze o inflaci a dále je motivován tím, že v případě 

realizace úspor má, dle předem stanoveného postupu, nárok na část úspor prostřednictvím 

zvýšení zisku. Skutečnost, že efektivita provozování je jedním ze zásadních faktorů, bylo 

prokázáno v rámci citlivostní analýzy. 

Další podstatný faktor vyplývající ze SWOT analýzy je předpoklad součinnosti 

stávajícího provozovatele ŠPVS ve věci zajištění dispečinku, PLC a přenosové sítě, 

případně dalších UTP do vlastnictví VHZ. Tyto prostředky jsou důležité pro zajištění 

plynulého a bezpečného provozování VaK v rámci jakékoli proveditelné Varianty. V případě, 

že ŠPVS nebude ochotna tyto prostředky prodat, musí je VHZ alternativně buď pořídit 

vlastními prostředky, anebo tuto povinnost přenést v rámci ZŘ na nového provozovatele, aby 

tyto prostředky nově zbudoval (buď rovnou do vlastnictví VHZ anebo s povinností tyto 

prostředky na konci provozování poskytnout VHZ). 

Ze všeho shora uvedeného tedy vyplývá, že VHZ by měla usilovat o ekonomicky 

přijatelnou obchodní dohodu pro získání akcií SUEZ/ONDEO v současném 

provozovateli ŠPVS. V případě, že by tato snaha nevedla k úspěchu, je pro VHZ 

nejvýhodnějším řešením zajistit provozování VaK na základě koncese. 

5.4 Doporučení dalších kroků 

Z provedeného posouzení a hodnocení Variant vyplývá, že období mezi valnými 

hromadami, které obě se uskuteční v roce 2017, je klíčové z pohledu volby konečné 

Varianty k realizaci. Z časového harmonogramu je zřejmé, že následující na následující valné 

hromadě VHZ plánované na konci roku 2017, musí nezbytně dojít k výběru konečné 

Varianty k realizaci. Jedině tak nedojde k omezení některé z Variant z důvodu její časové 

neproveditelnosti.  
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Některé z Variant totiž vyžadují na realizační fázi dobu přibližně tří let a proces směřující 

k jejich zajištění tak musí být zahájen na začátku roku 2018. Proto byla navržena délka pro 

vyjednávání se SUEZ/ONDEO na pět, maximálně šest měsíců. Toto období tedy 

končí na konci roku 2017.  

5.4.1 Doporučované kroky po valné hromadě 2017 

Především je nezbytné s ohledem na předpoklady proveditelnosti Variant vést intenzivní 

jednání s majoritním akcionářem společnosti ŠPVS, společností SUEZ/ONDEO 

s cílem zajistit možnost realizovat nákupní Varianty, jejichž předpokladem je nabytí akcií 

ŠPVS. Pokud však nebude možné dosáhnout dohody ve stanoveném čase, a to vůbec či 

pouze za nepřiměřených ekonomických podmínek, je poté pro VHZ jednoznačně 

nejvýhodnější realizovat standardní koncesi Variantou B1.  

Na konci třetího čtvrtletí tedy bude VHZ disponovat konkrétními ekonomickými 

hodnotami (cena za nákup akcií ŠPVS) a bude tak možné zpracovat upravené hodnocení 

Variant zohledňující tyto parametry. Upravené hodnocení Variant by mělo být realizováno 

v souladu s metodikou, na základě které bylo provedeno hodnocení Variant 

zpracované v této Studii. Výsledky tohoto hodnocení Variant by měly být následně 

předloženy druhé valné hromadě v roce 2017, která schválí konečnou Variantu 

k realizaci. 

Současně je třeba podotknout, že vedle shora popsaných kroků je nutné pokračovat v dalších 

činnostech nezbytných pro dosažení podmínek proveditelnosti Variant. Těmito kroky 

jsou především veškeré aktivity související se zajištěním dispečinku, PLC a přenosové 

sítě, případně dalších UTP, a to s termínem nejpozději do valné hromady 2018. 

V případě, že nebude ochota ze strany ŠPVS tyto prostředky VHZ prodat (ŠPVS k tomu není 

povinna), musí být alternativně přistoupeno k náhradnímu postupu, jak tyto prostředky nabýt, 

a to buď vlastními prostředky, anebo tuto povinnost přenést v rámci ZŘ na nového 

provozovatele, aby tyto prostředky nově zbudoval (buď rovnou do vlastnictví VHZ anebo 

s povinností tyto prostředky na konci provozování poskytnout VHZ). 
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Seznam zkratek  

Zkratka Význam zkratky 

AR Analýza rizik 

CBA Analýza nákladů a přínosů  

ČOV Čistírna odpadních vod 

Dolní Pomoraví II 
Projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ 
(projekt CCI 2009CZ161PR002) financovaný z OPŽP 2007-2013 

EH Ekonomické hodnocení 

EK Evropská komise 

FA Finanční analýza 

HW Hardware 

In-house Přímé zadání veřejné zakázky či koncese dle ZZVZ 

Koncesní směrnice 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/23/EU ze dne 26. února 
2014 o udělování koncesí 

KŘ nebo Koncesní 
řízení 

Postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky, která je koncesí, dle 
příslušných částí ZZVZ  

MF Ministerstvo financí ČR  

MKA Multikriteriální hodnocení 

MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR  

PO Přidružená osoba 

OPK 
Celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s 
regulovanou cenou  

OPŽP Operační program Životní prostředí  

OPŽP 2007-2013 Operační program Životní prostředí v programovém období 2007–2013 

OV Odpadní voda 

OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

PFO Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací VHZ na roky 2016 až 2025 

PLC Programovatelný logický automat 

PPN Průměrné přírůstkové náklady 

Projekt 
Projekt VHZ s názvem „Posouzení proveditelnosti variant správy a 
provozování VH infrastruktury po roce 2020“ 

Provozní data 

Jedná se o taková data, která jsou vytvářena či zaznamenávána zejména 
geografickými, zákaznickými, ekonomickými, provozními, dohledovými, 
majetkovými, manažerskými či obdobnými informačními systémy v 
souvislosti s provozováním a správou VaK VHZ. Data jsou nezbytná k 
provozování a správě VaK VHZ tak, aby byla zajištěna standardní nákladová 
efektivita provozování a správa VaK VHZ.  

Provozní 
dokumentace 

Jedná se o veškerou dokumentaci, která musí být dle ZoVaK či jiných 
právních předpisů vedena a vyhotovována ve vztahu k VaK VHZ, jakož i o 
další dokumentaci, která byla, je či bude ve vztahu k těmto VaK vyhotovena 
nad rámec povinností stanovených dle ZoVaK či jinými právními předpisy. 
Platí, že znalost této provozní dokumentace je nezbytná pro to, aby si nový 
poskytovatel služeb správy a provozování VaK VHZ mohl učinit komplexní 
představu o rozsahu poskytovaných služeb od 1. 1. 2021 v takovém detailu, 
aby byl schopen zpracovat cenu, za kterou bude předmětné služby nabízet, 
bez ohledu na to, zdali je s touto infrastrukturou již historicky seznámen 
(zejména z titulu minulého či současného poskytovatele služeb správy a 
provozu VaK VHZ). 

Provozovatel 
Nově budovaná společnost pro provozování VaK v majetku VHZ tzv. na 
zelené louce (pouze pro potřeby Přílohy č. 2 Studie) 

PV Pitná voda 

PZNK 
Hodnota přiměřeného zisku zajišťující přiměřenou návratnost použitého 
kapitálu; definice je následující: PZNK = OPK x WACC 

SFŽP Státní fond životního prostředí ČR 
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Zkratka Význam zkratky 

Stávající provozní 
smlouvy 

„Smlouva o provozování vodovodů a kanalizací a o jejich obnově a rozvoji“ 
uzavřená dne 21. 6. 2002 a „Smlouva o provozování kanalizační složky 
vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s.“ uzavřená dne  
9. 11. 2015, obě ve znění svých dodatků a obě uzavřené mezi VHZ a ŠPVS 

Studie 
 „Studie variant správy a provozování VaK v majetku VHZ po roce 2020“, 
zpracovávaný Zpracovatelem Studie 

SUEZ/ONDEO 
SUEZ Water CZ, s.r.o., společnost s ručením omezeným, se sídlem: 
Praha 2, Španělská 10, PSČ 120 00, IČO: 448 51 481 

SW Software, tj. programové vybavení 

ŠPVS 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IČO: 476 74 911, se 
sídlem Šumperk, Jílová 2769/6, PSČ: 787 01, společnost vedená u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 699 

ÚOHS 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, IČO: 653 49 423, se sídlem Brno - 
Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1926/7, PSČ: 604 55  

UTP 

Jedná se o takové hmotné unikátní technické prostředky (bez ohledu na to, 
zda se jedná o věci movité či nemovité), které jsou jednoúčelové, specificky 
využitelné, výlučně související a nezbytné k dosažení standardní nákladové 
efektivity ve vztahu ke správě provozování VaK VHZ a pro správu a 
provozování této VH infrastruktury nezbytně nutné. A dále se jedná o 
takové nehmotné unikátní technické prostředky (včetně programového 
vybavení nebo pořízených databází), které jsou jednoúčelové, specificky 
využitelné, výlučně související a nezbytné k dosažení standardní nákladové 
efektivity ve vztahu ke správě a provozování VH infrastruktury VHZ a pro 
správu a provozování této VH infrastruktury nezbytně nutné 

ÚV Úpravna vody 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Varianta 
Způsob zajištění správy a provozování VaK v majetku VHZ po skončení 
Stávajících provozních smluv 

VaK Vodovody a kanalizace, dle definice v ustanovení § 2 ZoVaK 

VaS Vodné a stočné 

VH VHZ Valná hromada VHZ 

Vodní zákon Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  

VHZ 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO: 476 74 954, se sídlem 
Šumperk, Jílová 2769/6, PSČ: 787 01, společnost vedená u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl B, vložka 714 

WACC Míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená MF 

Zakázková směrnice 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU ze dne 26. února 
2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES 

ZOK Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

ZoVaK nebo Zákon  
o vodovodech a 
kanalizacích 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

ZoVZ 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

ZP Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zpracovatel Studie 

Společnosti s názvem Grant Thornton Advisory s.r.o., IČO: 265 13 960, se 
sídlem Praha 1, Jindřišská 16, PSČ: 110 00 a ROWAN LEGAL, advokátní 
kancelář s.r.o., IČO: 284 68 414, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, 
PSČ: 140 00 

ZŘ nebo Zadávací 
řízení 

Postup zadavatele dle části druhé ZZVZ  

ZZVZ nebo Zákon o 
zadávání veřejných 
zakázek 

Zákon č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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Příloha č. 1 

Bližší specifikace a příklady 

Provozní dokumentace a UTP  
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1 Provozní dokumentace  

V návaznosti na popis Provozních dokumentací v kap. 3.1.3.2 uvádí tabulka níže podrobnější 

přehled příkladů jednotlivých typů těchto dokumentací. Provozní dokumentace, které 

vycházejí z legislativy pro provozování VaK mají uvedený odkaz na tuto legislativu, ostatní 

jsou uvedeny s krátkým popisem obsahu dané dokumentace.  

Tabulka 31: Provozní dokumentace - příklady legislativně požadovaných a ostatních 

Název Odkaz na legislativu nebo popis 

Majetková evidence VaK 
§ 2 odst. 11 ZoVaK, § 5 odst. 1, 2, 3 ZoVaK; vyhláška ZoVaK  
§ 7; metodický pokyn 29192/2002-6000 

Vybrané údaje z provozní evidence VaK 
§ 2 odst. 12 ZoVaK, § 5 odst. 2, 3 ZoVaK; vyhláška ZoVaK § 7; 
metodický pokyn 29193/2002-6000 

Dohody vlastníků provozně 
souvisejících VaK 

§ 6 odst. 2 písm. b) ZoVaK 

Rozhodnutí správních úřadů pro provoz 
VaK 

§ 9 odst. 1 ZoVaK 

Provozní deník vyhláška ZoVaK § 11 

Kanalizační řády § 14 odst. 3 ZoVaK, vyhláška ZoVaK § 24 

Provozní řád vodovodu a kanalizace 

ZoVZ, včetně Vodního zákona a vyhlášky č. 216/2011 Sb.,  
o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 
děl; TNV 75 5950 Provozní řády vodovodu; TNV 75 6911 
Provozní řád kanalizace; TNV 75 2569 Obsluha a údržba stok; 
TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod; TNV 
75 5922 Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných 
vodovodů 

Ostatní rozhodnutí orgánů nebo 
smlouvy související s provozováním 
VaK 

Ostatní případná rozhodnutí orgánů stanovující podmínky pro 
provoz a za určitých podmínek odběratelské smlouvy či jiné 
smluvní dokumenty, budou-li v nich ustanovení týkající se 
provozu VaK 

Záznamy o zdrojích povrchových vod vyhláška ZoVaK § 7 odst. 6 

Plán kontroly jakosti pitné vody vyhláška ZoVaK § 8; metodický pokyn 10 532/2002 – 6000 

Plán kontrol míry znečištění odpadních 
vod 

vyhláška ZoVaK § 9; metodický pokyn 10 532/2002 - 6000 

Dokumentace procesu vzorkování 
čl. 22 odst. 2 písm. d) Metodického pokynu č. 10 532/2002 – 
6000 
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Protokoly o odběru vzorků odpadních 
vod u odběratelů 

vyhláška ZoVaK § 26 

Výsledky rozborů surové vody vyhláška ZoVaK § 21 odst. 4 

Vyhodnocení kvality zdrojů podzemní  
a povrchové vody  

ZoVZ; ZoVaK; Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost  
a rozsah kontroly pitné vody (v platném znění; vyhláška SÚJB  
č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně (v platném znění)  
 

Vyhodnocení kvality vypouštěných 
odpadních vod 

Vodní zákon; ZoVaK; Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.,  
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech; příslušná povolení k vypouštění OV 

Plán financování obnovy  
Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb. (prováděcí vyhláška k ZoVaK), 
Příl.18 

Dokumentace skutečného zapojení 
jednotlivých zařízení 

Popis nastavení a funkcionality objektů a zařízení s ohledem 
na samotný provoz VaK (nastavení PLC a ostatních zařízení v 
objektu); popis provozního nastavení a vazeb mezi 
jednotlivými objekty na síti VaK; popis zapojení a nastavení 
přenosu dat „z“ a „na“ objekty umístěné na síti; popis 
schémat jednotlivých objektů (technologická, skutečného 
zapojení); popis zapojení a nastavení zabezpečovacího zařízení 
na objektech; příp. další skutečná zapojení a popis 
funkcionality objektů a sítě VaK 

Specifikace protokolů, platforem a 
komunikace se SW  

Popis přenášených dat mezi SW; popis formátu a povinné 
struktury přenášených dat (txt, csv, xml aj.); popis SW 
rozhraní nezbytného pro přenášení dat, a příp. další 
skutečnosti spojené s přenosem dat mezi SW 

Generely VaK 
Tištěná a elektronická podoba, tj. souhrnná zpráva včetně 
relevantních příloh uvedených v daném generelu (textové, 
tabulkové a grafické přílohy) a matematický model. 

Údaje pro zpracování výkazu  
„VH 8b-01“ 

Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích, který je součástí 
statistického zjišťování ČSÚ, značka statistického formuláře: 
VH 8b-01 

Povodňové plány Vodní zákon § 71 

Havarijní plány Vodní zákon, § 39; vyhláška MŽP 450/2005 Sb. 

Protiplynové poplachové plány 
vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 

Požární řády a Požární poplachové 
směrnice 

vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

Rizika objektů 
Zákoník práce (zejm. § 101 a 102); zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek BOZP 

Stížnosti 
Jednotlivé stížnosti a jejich vyřízení, popř. vyhotovení 
samostatné zprávy o podrobnostech vyřizovaných stížností 
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2 Unikátní technické prostředky 

(UTP) 

2.1 Hmotné UTP  

Nejvýznamnějším hmotným UTP je dispečink (ve smyslu pracoviště, tj. zejména hardware 

vybavení). Prostřednictvím dispečinku je zajišťován dohled nad provozními objekty 

(vodojemy, čerpacími stanicemi pitných a odpadních vod, ÚV, ČOV atd.), jejich provozními 

veličinami včetně poruchových stavů. Dispečink také umožňuje dálkové řízení těchto objektů 

a kontrolu vstupu do objektů.  

S dispečinkem úzce souvisí PLC automaty, které zajišťují místní automatiku provozu 

objektů, zpracování dat měřených veličin a jejich transformaci pro přenos telemetrie. Tento 

přenos může být radiový či prostřednictvím GSM. Radiová síť slouží k přenosu dat ze 

složitějších provozních objektů, které mají velký objem přenášených veličin. Daná frekvence 

je pronajata od ČTÚ. GSM síť přenáší menší objemy dat z jednodušších objektů, často pouze 

jednorázově. Hardware vybavení těchto sítí je obecně založeno na komunikačním modulu,  

u radiového přenosu pak datovým modemem, rádiem a anténou, u GSM přenosu pak GSM 

modelem. 

2.2 Nehmotné UTP 

Do kategorie nehmotných UTP patří software, který sám o sobě definici UTP nenaplňuje, 

avšak propojenost a úprava „na míru“ u vybraných jednotlivých SW tuto definici splňuje.  

Příklady takového SW v rámci provozování VaK: 

 SW pro dispečink – sbírá data z telemetrie a řídících jednotek technologie, zpracovává 

a ukládá data do databáze, zobrazuje data do textů či grafických výstupů; 

 zákaznický SW – pro odběratelské smlouvy, vodoprávní povolení, stížnosti apod.; 

 geografický informační systém – sbírá a spravuje prostorová data (geodata), analyzuje 

geodata a vytváří grafickou prezentaci prostorových modelů; 

 SW pro plánování a evidence provozních činností – umožňuje plánování činností 

údržby a sledování poruch, včetně jejich odstraňování, jak z pohledu technických dat 

(poruchovost zařízení, doba na odstranění poruchy apod.), tak z pohledu personálních 

kapacit; 
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 systém na správu dokumentů – umožňuje digitální archivaci dokumentů, včetně 

systému správy dokumentace založeném na WORKFLOW; 

 MS Sharepoint či obdobné datové úložiště pro dokumenty; 

 evidence výkazů (např. VH1) a správních rozhodnutí (vodoprávní povolení, povolení 

z oblasti ekologie); 

 SW MZe, MSI VÚME, VÚPE; 

 manažerský informační systém – zpracovává data z různých systémů, třídí je a vytváří 

z nich textové či grafické výstupy, často používané v dalším výkaznictví společnosti.  
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Příloha č. 2 

Expertní odhad:  

vybudování nového 

provozovatele infrastruktury 

VaK na tzv. „zelené louce“ 
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1 Předmět a rozsah 

Provozovatele VaK 

1.1 Zákonné požadavky na provozování  

Při budování společnosti, jejímž hlavním posláním je zajištění provozování VaK v majetku 

VHZ, na tzv. „zelené louce“ (dále jen „Provozovatel“) je třeba vycházet ze zákonných 

požadavků, které jsou zejména oborovou legislativou kladeny na provozovatele.  

Provozování VaK je souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění 

a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při 

odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění 

odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů), kanalizačního řádu, vedení 

provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností VaK, 

příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti. 

Provozováním VaK však není myšlena jejich správa ani jejich rozvoj, obojí náleží vlastníku 

VaK. 

Dle ZoVaK, který je hlavním oborovým předpisem, může provozování VaK vykonávat osoba, 

která je držitelem povolení k provozování dané infrastruktury VaK, které vydal příslušný 

krajský úřad. Pokud touto osobou není samotný vlastník VaK, pak musí mít odlišná osoba,  

tj. provozovatel, s vlastníkem VaK uzavřenou smlouvu, která jej opravňuje provozovat.  

V případě, že VaK provozně souvisí s infrastrukturou jiných vlastníků, musí být doloženo, že 

s nimi má vlastník uzavřenou písemnou dohodu. 

Primárním úkolem nově budovaného Provozovatele bude provozování VaK ve vlastnictví 

VHZ, a to obdobným způsobem jako je nyní prováděno ze strany stávajícího provozovatele, 

tj. ŠPVS. Povinnosti Provozovatele jsou dané primárně legislativou, další konkrétní činnosti 

týkající se provozování VaK jsou vymezené a vyplývají ze specifických dokumentů, jakými 

jsou např. kanalizační řády, dohody vlastníků provozně souvisejících VaK, provozní řády, 

návody k obsluze strojů a zařízení apod. (viz následující tabulka).  
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Tabulka 32: Povinnosti Provozovatele při provozování VaK  

Povinnosti vlastníka přenesené na základě smlouvy o provozování na provozovatele (dle ZoVaK) 

zajistit plynulé a bezpečné provozování VaK v souladu s právními předpisy, provozním řádem  
a podmínkami dle rozhodnutí správních orgánů – příklady konkrétních činností:  

 činnosti pro zajištění dodávky pitné vody 

• obsluha úpraven vody 

• obsluha zdrojů pitné vody bez úpravy 

• obsluha čerpacích stanic pitné vody 

• obsluha dalších zařízení a armatur 

• obsluha vodovodních sítí 

 činnosti pro zajištění odvádění a čištění odpadních vod 

• obsluha ČOV 

• obsluha čerpacích stanic odpadních vod 

• obsluha dalších zařízení (oddělovače srážkových vod, spadiště atd.) 

• obsluha stokových sítí gravitačních 

• obsluha stokových sítí tlakových 

• obsluha stokových sítí podtlakových 

 vést provozní dokumentaci (často s využitím specializovaných SW)  

 zajistit oblast provozního, a především fakturačního měření 

 vést evidenci související s přípravou podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné,  
a pro výkaznictví závazné dle právních předpisů 

 zpracování a předání výkazů (hlášení) dle právních předpisů 

 pravidelně informovat vlastníka o provozování VaK 

 vyhotovovat roční zprávu o provozování VaK 

 minimalizovat zásahy do práv a oprávněných zájmů vlastníka VaK a odběratelů ve vztahu  
a postupu vůči třetím osobám 

 minimalizovat zásahy do práv a zájmů vlastníků nebo uživatelů pozemků a/nebo staveb  
v majetku třetích osob 

 vyjadřovat se a podávat stanoviska v zastoupení vlastníka (přípojky, napojení VaK jiných 
vlastníků, ochranná pásma VaK atd.) 

 zajišťovat aktualizaci a údržbu databází v rámci jednotlivých SW zejm. z oblasti GIS, 
zákaznického SW, dispečinku a řízení údržby 

 adekvátně postupovat v souladu s technickými normami, kterými se provozování VaK řídí  
a které jsou součástí norem v oboru VaK 

zpracovat a vést vybrané údaje provozní evidence 

umožnit přístup k vodovodu pro bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při záchranných prací 
(pokud není v místě jiný dostatečný zdroj vody) 

dodávat pitnou vodu nebo odvádět a čistit odpadní vody jiného vlastníka  

umožnit přístup k VaK osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu 

uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem 

měřit množství dodané vody vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních 
předpisů 

předložit odběrateli na jeho žádost úplný výpočet ceny pro vodné a stočné 

předat obci, v jejímž obvodu zajišťuje provoz VaK, informaci s platnými údaji o podmínkách uzavření 
odběratelské smlouvy a připojení, tj.: 

 rozsahu zmocnění předaných identifikovaným vlastníkem vodovodu nebo kanalizace 
identifikovanému provozovateli smlouvou  

 jakosti a tlaku dodávané PV/maximální míře znečištění odváděných OV s uvedením místa 
zveřejňování aktuálních informací 
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Povinnosti vlastníka přenesené na základě smlouvy o provozování na provozovatele (dle ZoVaK) 

 způsobu zjišťování množství odebírané PV vč. stanovení způsobů umístění vodoměrů/ 
způsobu zjišťování množství OV, výpočtu odváděných srážkových vod a o možných 
výjimkách 

 technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných 
materiálů pro vnitřní rozvod 

 technických požadavcích na přípojky 

 fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování 

 rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně 
nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád) 

 možnostech přerušení nebo omezení dodávky PV/odvádění OV a o podmínkách 
náhradních dodávek PV/náhradního odvádění OV  
a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají; a  případných smluvních pokutách 

Další povinnosti provozovatele dle ZoVaK či ZoVZ 

povinnost dodávat PV v kvalitě pitná voda (ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.) 

povinnost předávat obci na její žádost přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody nejpozději do 30 dnů  
od vyžádání 

povinnost sdělit stavebníkovi písemné stanovisko k navrhované přeložce VaK do 30 dnů od podání 
žádosti 

oprávnění přerušit nebo omezit dodávku PV/odvádění OV za podmínek dle § 9 ZoVaK: 

- povinnost oznámit takového přerušení orgánu hygienické služby, vodoprávnímu úřadu, 
nemocnicím  
a jednotkám požární ochrany a příslušné obci - povinnost neprodleně odstranit příčinu přerušení dodávky PV/odvádění OV 

- povinnost zajistit náhradní zásobování PV/náhradní odvádění OV vlastním nákladem 

povinnost provádění odběrů vzorků PV/OV a zajistit jejich rozbor včetně zpracování systému kontroly 
kvality dodávané PV/odváděných OV 

povinnost veřejné služby za podmínek dle § 22 ZoVaK 

povinnost žadateli sdělit údaje možného střetu v ochranných pásmech VaK 

povinnost dodržovat ustanovení na ochranu spotřebitele uvedené v § 36 ZoVaK  
(byl-li pověřen uzavíráním smluv na dodávku PV a odvádění OV vlastníkem těchto zařízení) 

zajistit u držitele osvědčení o akreditaci nebo u držitele autorizace kontrolu, zda voda má jakost pitné 
vody, vyhotovení protokolu o této podobě v elektronické podobě, tyto protokoly neprodleně předat  
v elektronické podobě orgánům ochrany veřejného zdraví (§ 4, odst. 1 ZoVZ) 

zpracovat provozní řád dle § 4, odst. 3 ZoVZ 

zajistit, aby odběratelům a dalším osobám, kterým je dodávána PV byly k dispozici aktuální informace  
o jakosti PV a o látkách použitých k úpravě vody (§ 4, odst. 3 ZoVZ) 

při nedodržení jakostních ukazatelů ihned zahájit šetření příčin a přijmout účinná nápravná opatření  
(§ 4, odst. 5 ZoVZ) 

 Pozn.: PV – pitná voda, OV – odpadní vody 

Odpovědnost provozovatele v souvislosti s dodávkou vody a odvádění odpadních vod vyplývá 

kromě ZoVaK, také z dalších legislativních předpisů, kterými jsou: zákon č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony 

na úseku ochrany veřejného zdraví, dále také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – ve vztahu k náležitostem o odpovědnosti za škody 

způsobené vadou výrobku. Tato odpovědnost je konkretizována v reklamačním řádu, jehož 

součástí je rozsah odpovědnosti za vady, způsob a místa jejich uplatnění, lhůty pro vyřízení  

a nároky vyplývající z této odpovědnosti. 
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1.1.1 Základní předpoklady  

Pro budování nového Provozovatele byly stanoveny určité základní předpoklady týkající se 

konkrétního hmotného či nehmotného majetku.  

Ve vlastnictví VHZ budou tzv. unikátní technické prostředky (UTP), kterými jsou dispečink, 

PLC, přenosová síť a také hlavní provozní software, jakými v současné době jsou: zákaznický 

software (ZIS), GIS, SW pro plánování a evidence provozních činností (údržba, poruchy), SW 

pro dispečink, aj. Zároveň VHZ Provozovateli poskytne veškeré potřebné Provozní 

dokumentace a Provozní data.  

Další předpoklady pro zpracování tohoto Expertního odhadu:  

 vztahuje se pouze na provozování VaK v majetku VHZ, provozování VaK jiných 

vlastníků není zahrnuto; 

 vztahuje se pouze na regulovanou činnost Provozovatele, stávající neregulovaná 

činnost není uvažována; 

 rozsah a náklady Provozovatele byly stanoveny na základě odborného odhadu 

Zpracovatele Studie. 

1.1.2 Kvalitativní aspekty poskytování služeb 

Kvalitu služeb poskytovaných ze strany Provozovatele je možné rozdělit na dvě základní části. 

První část představuje kvalita dodávané pitné vody a kvalita čištění odpadních vod. Mimo 

sledovaných parametrů jednotlivých chemických vlastností pitné a odpaní vody hraje 

významnou roli „bezpečnost a plynulost“ provozování. Jedná se především o ochranu zdraví 

obyvatel a současně o ochranu životního prostředí (zejména dosažení tzv. dobrého stavu vod 

ve vodních tocích). Bezpečné provozování se také projevuje minimálními zásahy do pozemků 

cizích vlastníků (zejména při odstraňování poruch a havárií). Plynulost provozování vyžaduje 

provádět ze strany Provozovatele plánovitě preventivní údržbu s cílem minimalizovat rizika 

vzniku poruch a havárií. Současně se očekává, že Provozovatel dokáže co nejdříve odstranit 

poruchy a havárie, často zaviněné zásahem třetí osoby (např. při stavebních pracích) do 

vodovodních a stokových sítí. 

Zákazníci (tj. „odběratelé“ dle ZoVaK) vnímají Provozovatele jako „kvalitního“ při 

mimořádných situacích, kdy je nutné zajišťovat ze strany Provozovatele náhradní zásobování 

pitnou vodou (někdy i náhradní odvádění odpadních vod). Kvalita Provozovatele ve vztahu 

k odběratelům se projevuje při řešení stížností, reklamací nebo dotazů od odběratelů. Stále více 

vyžadují odběratelé „elektronickou“ komunikaci, tj. zasílání faktur na emailové adresy 

zákazníků, SMS zprávy o poruchách nebo plánovaných opravách, možnost platby (platební 

kartou i v hotovosti) faktur na veřejně dostupných „terminálech“, informace o spotřebě vody 

a fakturaci v prostředí webových stránek („účet odběratele“).  
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Nedílnou součástí kvality provozování je také informační činnost Provozovatele, a to 

především na webových stránkách. Jedná se nejen o informace o poruchách nebo plánovaných 

opravách (s přerušením dodávky pitné vody), ale také informace o kalkulaci ceny, kvalitě pitné 

vody. Pro odběratele je podstatné, aby měl Provozovatel na webových stránkách k dispozici 

různé formuláře, které by odběratel mohl přímo vyplnit a odeslat elektronicky Provozovateli 

(např. žádost o připojení na vodovod a kanalizaci, smlouva na dodávku pitné vody a odvádění 

odpadních vod, žádost o přezkoušení správné funkce vodoměru, žádost o změnu zálohy atd.).  

1.2 Postavení Provozovatele vůči VHZ  

Budování nového Provozovatele na tzv. „zelené louce“ může být realizováno dvěma způsoby, 

založením nové provozní společnosti (Varianta C2) anebo vybudováním vlastních provozních 

kapacit v rámci provozní divize VHZ (Varianta D2). Pro účely odhadu nákladů jsou oba 

způsoby rovnocenné, nejsou tedy dále rozlišovány. 
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2 Územní působnost  

a potřebný personál 

Provozovatele  

2.1 Územní působnost Provozovatele 

Územní členění Provozovatele je v podstatě dáno rozmístěním infrastruktury VaK ve 

vlastnictví VHZ a je děleno na 4 provozní celky: Hanušovice, Šumperk, Zábřeh a Mohelnice, 

které jsou řízeny jedním centrálním dispečinkem. Provozní celky mají svá provozní střediska, 

která zajišťují provoz VaK v dané oblasti, tato provozní střediska jsou umístěna v budovách  

a areálech ČOV, popřípadě ÚV.  

Tabulka 33: Členění Provozovatele na provozní střediska 

Provozní středisko Obsluhovaná infrastruktura VaK VHZ 

Šumperk 

Skupinový vodovod Šumperk (Šumperk, Rapotín, Vikýřovice, Sobotín, Petrov 
nad Desnou, Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou, Bludov, Velké Losiny) 
Skupinový vodovod Olšany (Olšany – bez sítě v obci, Bludov) 
Samostatný vodovod Hraběšice 
ÚV Rapotín 
ÚV Kouty nad Desnou 
Skupinová kanalizace Šumperk (Šumperk, Vikýřovice, Sobotín, Petrov n. D.) 
Samostatná kanalizace Kouty nad Desnou, Hanušovice, Staré Město 
ČOV Šumperk 
ČOV Kouty nad Desnou  
ČOV Staré Město 

Zábřeh 

Skupinový vodovod Zábřeh (Zábřeh, Vyšehoří, Postřelmůvek, Krchleby, Javoří, 
Starý Maletín, Nemile, bez vlastní sítě v obcích: Jestřebí, Pobučí) 
Samostatný vodovod Hněvkov 
ÚV Lesnice 
Samostatná kanalizace Zábřeh 
ČOV Zábřeh 

Hanušovice 
Samostatné vodovody Hanušovice, Hynčice nad Moravou, Staré Město, 
Olšany, Ruda nad Moravou 
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Provozní středisko Obsluhovaná infrastruktura VaK VHZ 

Mohelnice 

Skupinový vodovod Mohelnice (Mohelnice, Řepová, Květín, Mírov, Křemačov, 
Líbivá, Podolí, Újezd, Žádlovice, Loštice, Moravičany, Doubravice, Vlčice, 
Mitrovice) 
Skupinový vodovod Třeština – Stavenice 
Samostatný vodovod Svojanov – Studená Loučka 
ÚV Moravičany 
Samostatná kanalizace Mohelnice, Loštice, Vlčice, Mírov 
ČOV Mohelnice 
ČOV Loštice 
ČOV Vlčice 
ČOV Mírov 

2.2 Personální zajištění Provozovatele  

Personální zajištění zůstane v obdobné struktuře, ale v menším rozsahu, protože stávající 

provozovatel se zabývá i dalšími činnosti mimo provozování VaK v majetku VHZ, ať už se 

jedná o provozování VaK jiných vlastníků či neregulovanou činnost (např. stavebnictví, 

dílenské činnosti). 

Provozovatel bude disponovat personálními kapacitami pro posuzování a navrhování záměrů 

investičních projektů a vydávání stanovisek k infrastruktuře VaK (ve vztahu k VaK VHZ). 

Provozovatel bude vykonávat základní stavební činnost v nezbytném rozsahu pro odstranění 

havárií a poruch VaK. Aby byl Provozovatel soběstačným v oblasti sledování kvality pitných 

a odpadních vod je třeba, aby měl k dispozici vlastní laboratoře s dostatečným zázemím, co se 

týká přístrojového vybavení, tak i personálního zajištění.  

Pro účely tohoto Expertního odhadu se předpokládá funkční členění Provozovatele 

v obdobném nastavení tak, jak je nastavení stávajícího provozovatele. Odborným odhadem na 

základě zkušeností s podobnými projekty ve vodohospodářském sektoru bylo stanoveno, že 

pro personální zajištění Provozovatele bude třeba 150 zaměstnanců. Pro pokrytí pracovních 

pozic bude přibližně potřeba 83 zaměstnanců manuálních pozic a přibližně 67 zaměstnanců 

administrativních a řídících pozic. 

2.2.1 Organizační struktura Provozovatele  

Vlastní korporátní uspořádání společnosti Provozovatele zde není řešeno, je závislé na 

způsobu vlastní realizace (nově založená společnost vs. nová divize v rámci VHZ).  

Vedení společnosti se sestává z generálního ředitele a ředitelů jednotlivých úseků, přičemž 

společnost je členěna celkem do pěti úseků. Úsek generálního ředitele je nadřazen ostatním 

čtyřem úsekům. Úsek vždy vystupuje jako gestor dané činnosti pro celou společnost a člení se 

dále na oddělení. V rámci provozního úseku se nachází specializované pracoviště centrálního 

dispečinku a pracoviště jednotlivých provozních středisek, která vykonávají vlastní provozní 

činnosti a k tomu související agendu.  
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Obrázek 36: Organizační členění Provozovatele  
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3 Potřebný majetek 

Provozovatele  

3.1 Dlouhodobý majetek vč. drobného majetku 

Za účelem provozování infrastruktury VaK VHZ je zapotřebí vybudovat kromě personálních 

kapacit i kapacity majetkové. Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit tyto majetkové kapacity, je 

na ně nahlíženo jako na investici.  

Majetek, jenž je považován za UTP není uvažován k pořízení Provozovatelem, neboť bude 

zajištěn ze strany VHZ bez ohledu na zvolenou Variantu provozování, tedy nezávisle na tom, 

zda bude vybudován nový Provozovatel na „zelené louce“ či nikoliv. 

V návaznosti na rozsah Provozovatele a předpokládané personální vybavení jsou odhadovány 

i počty potřebného majetku.  

3.1.1 Nemovitosti a areály 

Pro zajištění správy a provozování VaK VHZ je nezbytné, aby Provozovatel disponoval hlavní 

administrativní budovou, která bude mít dostatečnou kapacitu, aby pojmula zaměstnance 

většiny úseků (vyjma zaměstnanců provozních středisek), a to včetně pracoviště dispečinku a 

laboratoří zajišťujících laboratorní služby pro všechny provozní celky a případně i pro externí 

zakázky dalších subjektů či soukromých osob, aby se plně využila kapacita laboratoří. Zároveň 

je třeba, aby tato budova disponovala dostatečným počtem parkovacích míst nejenom pro 

potřeby zaměstnanců, ale i pro potřeby zákazníků (tj. odběratelů vodárenských služeb), pro 

které by mělo v budově fungovat zákaznické centrum. V současnosti VHZ žádnou takovou 

budovu s areálem nevlastní, pro potřeby Provozovatele ji bude potřeba zajistit ať již formou 

vlastního pořízení či pronájmu.  

Provozní střediska Provozovatele jsou umístěna do budov a areálů nacházejících na objektech 

ČOV, ÚV, které jsou v majetku VHZ a nebude tedy třeba pořizovat další provozní prostory 

pro zajištění provozu středisek. Tyto budovy a areály poskytují dostatečný prostor pro umístění 

potřebného technického a dopravního vybavení.  
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3.1.2 Dopravní prostředky 

Dopravní prostředky zajišťují plnění úkolů dle provozních řádů a plánu údržby, a to jak 

v rámci působnosti provozních středisek, tak i v rámci centralizovaných činností dispečinku. 

Část dopravních prostředků (zejména osobní a pracovní vozidla typu transit/pick-up sloužící 

pro mistry a montéry na sítích VaK a také nákladní vozidla potřebná pro výkon provozování 

VaK, zajištění havárií a poruch a oprav na síti) bude soustředěna na provozních střediscích.  

Typy dopravních prostředků: 

 osobní automobily a vozidla typu transit/pick-up; 

 nákladní automobily (vč. specifických pro VaK, např. sací vůz, cisterny na pitnou 

vodu, kontejnerový vůz, recyklační vůz, návěsy, pojízdné dílny apod.); 

 pracovní stavební stroje potřebné pro základní opravy VaK (rypadla, jeřáby, nakladače 

apod.) a kontejnery.  

3.1.3 Vybavení 

Vybavení lze rozdělit na „standardní“ vybavení, které je typické pro řadu společností 

působících na větším území – nábytek a běžné zařizovací předměty pro kanceláře a šatny. 

Druhou část vybavení představuje „speciální“ vybavení, které umožňuje provádět diagnostiku 

stavu VaK, preventivní údržbu a odstranění poruch a havárií. Významnou část vybavení 

přestavuje vybavení laboratoří a vybavení umožňující ad hoc operativní měření provozních 

údajů (průtok, základní hodnoty některých chemických prvků v pitné a odpadní vodě, stav 

elektrických točivých strojů). 

Příklady potřebného majetku z kategorie vybavení: 

 průtokoměry, přenosná čerpadla, vodoměry; 

 agregáty/elektrocentrály; 

 vyhledávače kovů, lokátory poruch; 

 mobilní měřící zařízení a měřáky (zákaloměry, snímače metanu, pH metry, …); 

 kamery, geodetické pomůcky; 

 vybavení laboratoře: 

o specifický laboratorní nábytek; 

o drobná laboratorní výbava, přístroje (mikroskopy, váhy, centrifugy apod.), 

laboratorní sklo apod.; 

o velké laboratorní přístroje (spektrometr AAS, analyzátor TOC, plynový 

chromatograf, spektrofotometr, sušárny apod.); 

 ruční nářadí;  

 vrtačky, pily, svářečky, brusky, vibrační a pěchovací jednotky;  

 drobné stavební nástroje; 

 stolní a mobilní telefony včetně ústředny a nahrávání hovorů na server; 

 běžný i specializovaný nábytek. 
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3.1.4 Hardware  

Provozovatel musí disponovat jednak běžným hardwarovým vybavením sloužícím 

k zabezpečení veškeré administrativní činnosti společnosti, ale také speciálním hardwarovým 

vybavením, které slouží pro účely správy, údržby a provozování VaK.  

Příklady potřebného majetku z kategorie HW vybavení: 

 kancelářský HW (tj. standardní kancelářské vybavení společnosti) - tiskárny, kopírky, 

telefony, faxy, projektory; 

 HW pro komunikaci - modemy a pomůcky pro telefonii; 

 stolní počítače, notebooky, PDA, monitory, standardní příslušenství a vybavení k PC 

pro pracovníky Provozovatele (administrativní i dělnické profese); 

 přístroje pro zaznamenávání a monitorování stavu VaK – tj. audio a video přístroje 

včetně jejich příslušenství, jako jsou čtečky karet, mikrofony, nabíječky (k mobilním 

telefonům, fotoaparátům, GPS přístrojům, videokamer apod.); 

 servery a sítě - hardwarové prostředky, které slouží k zabezpečení „chodu“ společnosti 

z pohledu přenosu a uchovávání dat v elektronické podobě - disková pole, různé typy 

serverů, média pro zálohování dat, záložní napájecí zdroje apod. 

3.1.5 Software  

Provozovatel musí disponovat jednak běžným software vybavením sloužícím k zabezpečení 

veškeré administrativní činnosti společnosti a také speciálním software vybavením, které je 

třeba k provozování, správě, údržbě VaK, vyhodnocování zaznamenávaných dat, modelování 

stavu VaK a v neposlední řadě k projektování a navrhování VaK. 

Příklady potřebného majetku z kategorie SW vybavení: 

 standardní SW pro kanceláře a administrativní profese - MS Office, právní a účetní 

software, správce souborů, Adobe Reader (práce s PDF dokumenty), SW ke 

komprimaci souborů, dále SW sloužící k zabezpečení komunikace v rámci celé 

společnosti Provozovatele včetně provozních středisek; 

 mapový SW – je navázaný a propojený na mapové výstupy, přičemž do této skupiny 

lze zařadit specifický software pro zařízení využívající GPS a mapové přenosové 

zařízení včetně nakoupených digitálních map; tento software slouží Provozovateli  

k zaznamenávání a lokalizaci provozované infrastruktury VaK, lokalizaci havárií  

a poruch a jejich následnému zanesení do elektronické verze map v rámci prostředí 

GIS (SW je využíván téměř všemi zaměstnanci Provozovatele, proto jsou licence 

většinou řešeny formou multilicencí nebo síťovými „plovoucími“ licencemi); 

 SW využívaný v projekční činnosti Provozovatele (tj. provádění návrhů záměrů VaK, 

projektování VaK a vyjadřování či posuzování projektů ve formě elektronických verzí 

výkresových příloh, které jsou nutné a povinné pro zajištění investiční činnosti VaK 

(rozvoj, správa, údržba, obnova VaK)) – SW AutoCad, Microstation, Winplan apod. 

(obdobně jako u mapového software jsou tyto software využívány velkou částí 

společnosti Provozovatele a proto jsou licence řešeny většinou formou multilicencí 

nebo síťovými „plovoucími“ licencemi); 
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 specifický SW - je specificky využívaný pro zajištění a vyhodnocování provozu VaK, 

modelování budoucího stavu sítě VaK (matematické modely současného a budoucího 

stavu), SW pro provoz laboratoří (plánování a dokumentace odběrů vody, 

vyhodnocení rozborů vody, včetně dokumentace, zajištění postupů (pracovních  

i analytických) v souladu s akreditací laboratoře), SW pro vyhledávání úniků vody  

z vodovodního řadu nebo kanalizace, SW pro vyhledávání poruch a kovů, SW pro 

dálkové odečty vodoměrů, manažerský informační systém (výkaznictví a controlling 

v rámci společnosti, výkaznictví směrem ke správním úřadům a ministerstvům – MZe, 

MŽP, MZd, Povodí, ČSÚ apod.), SW pro archivaci a správu rozhodnutí vztahujících 

se k provozování VaK, ekonomický SW či SW pro optimalizaci a řízení dopravy. 

 SW pro zajištění chodu serverů - nainstalován nebo blízce propojen s HW serverů  

a databází, jedná se o databáze, kde jsou ukládána data z provozu VaK (ORACLE, 

Microsoft SQL server, Dbase) a tato data jsou následně dále využívána jednotlivými 

specifickými SW; dále sem patří operační program Linux, Windows či software 

SharePoint pro uložení elektronické verze dokumentů a dokumentací apod. 

3.2 Možné způsoby zajištění potřebného majetku a časový průběh 

Způsoby a postupy pořízení potřebného majetku Provozovatele podle ZZVZ, jakož  

i orientační časové průběhy zadávacích řízení by se lišily dle konkrétní povahy a hodnoty 

poptávaného plnění.  

3.2.1 Nemovité věci 

V případě nemovitých věcí platí obecná výjimka z obligatorní aplikace ZZVZ, veřejné zakázky 

na nabytí, nájem nebo pacht existující věci nemovité nebo s ní souvisejících věcných práv by 

tedy nebylo nezbytné zadávat dle ZZVZ.  

Tímto samozřejmě není nijak dotčena povinnost statutárních orgánů VHZ jednat s péčí 

řádného hospodáře apod., i v takovém případě by tedy bylo vhodné nemovitosti znalecky 

ocenit, posoudit účelnost investice, zvážit konkurenční nabídky.  

Délka tohoto procesu není zákonem nikterak stanovena ani limitována.  

3.2.2 Ostatní 

V případě ostatních věcí, jako jsou např. dopravní prostředky, hardware, software, vybavení 

nemovitostí apod., již výše uvedená výjimka neplatí a obecně je nezbytné postupovat 

způsobem upraveným v ZZVZ.  

Tímto způsobem nicméně není nutno postupovat, pokud by se jednalo o veřejné zakázky 

malého rozsahu (veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je u dodávek a služeb nižší 

než 2 mil. Kč), resp. u veřejného zadavatele zadávajícího sektorovou veřejnou zakázku, kterým 

Provozovatel po nabytí účinnosti ZZVZ bude, též v případě podlimitních veřejných zakázek 

(veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je u dodávek a služeb nižší než 11,413 mil. Kč 

– hodnota po nabytí účinnosti ZZVZ a příslušné prováděcí vyhlášky).  
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Pokud by však předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla vyšší, bylo by již nutno 

postupovat dle ZZVZ, a to zejména v otevřeném a užším řízení, přičemž takové zadávací 

řízení, včetně jeho přípravy, trvá zhruba 4 až 12 měsíců (podle složitosti, hodnoty, skutečnosti, 

zda byly podány námitky apod.).  

Ve výjimečných případech (pokud nebyly podány žádné nabídky, pokud může veřejnou 

zakázku splnit pouze jediný dodavatel, popř. pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé 

okolnosti) lze užít také tzv. jednací řízení bez uveřejnění, které je řízením poměrně 

neformálním a které spolu s přípravou trvá zhruba 1 až 2 měsíce.  

Výše uvedené mapuje rámcově akviziční proces, volba druhu zadávacího řízení v konkrétním 

případě nicméně bude vždy vycházet z konkrétních skutkových okolností. 
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