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1.

Účel zpracování Studie

Zpracování „Strategické studie způsobu provozování a správy vodovodů
a kanalizací města Plzně v letech 2016 – 2025“ (dále jen „Studie“) reflektuje
požadavek Statutárního města Plzně identifikovat a charakterizovat optimální
způsob zajištění provozování a správy infrastruktury vodovodů a kanalizací (dále
jen „VaK“) od roku 2016. V tomto roce se město Plzeň stane 100% vlastníkem
společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. (dále jen „Vodárna Plzeň“), současného
provozovatele VaK ve městě Plzeň a jeho okolí. Cílem Studie je objektivně
a transparentně vybrat takový způsob provozování a správy, který nejlépe naplňuje
strategické cíle města.
Studie je rozdělena do tří
etap

Zpracování Studie je rozděleno do tří na sebe navazujících etap, které
jsou rozděleny dvěma milníky (Milník I a Milník II po ukončení první
a druhé etapy). V Etapě I budou identifikovány cíle města Plzeň včetně
specifikace variant provozování a správy VaK, a v Etapě II bude
proveden výběr nejvýhodnější varianty. Etapa III bude obsahovat popis
způsobu realizace nejvýhodnější varianty.

Cíl Etapy I je identifikace
strategických cílů a
možných způsobů
provozování a správy VaK
města Plzně od roku 2016

Cílem Etapy I Studie je identifikovat strategické cíle města Plzně ve
vztahu k infrastruktuře VaK a identifikovat možné způsoby zajištění
provozování a správy VaK v majetku města Plzně od roku 2016 (dále
jen „Varianty“, případně „Varianta“).
Součástí této první etapy je i identifikace a přidělení rizik a rovněž
zpracování metodiky hodnocení jednotlivých Variant.
Etapa I je ukončena prvním milníkem, který spočívá ve schválení
identifikovaných strategických cílů a Variant statutárním městem Plzeň
(dále jen „Zadavatel“).
V rámci Etapy II dojde k ekonomickému a multikriteriálnímu
vyhodnocení odsouhlasených Variant ve vztahu ke strategickým cílům.
Na základě provedeného vyhodnocení bude identifikována
nejvýhodnější Varianta a to včetně určení nezbytných kroků a činností
pro její úspěšnou realizaci.

Etapa II vyhodnotí
odsouhlasené Varianty a
identifikuje nejvýhodnější
Variantu

Doporučená Varianta bude následně podrobena detailní revizi
proveditelnosti, která bude obsahovat právní, technickou a finančněekonomickou část. Doporučená Varianta bude následně představena
Zadavateli. Zadavatel by měl v rámci Milníku II odsouhlasit jednu
z Variant.
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Etapa III vyřeší nastavení
harmonogramu realizace,
určí jednotlivé kroky a
konkrétní úpravu Studie pro
schválenou Variantu

Třetí a tedy poslední etapa Studie, která bude realizována
bezprostředně po druhém milníku, spočívá v dopracování Studie do té
míry, aby bylo možné schválenou Variantu úspěšně realizovat.
Schválená Varianta bude podrobně popsána, bude nastaven
harmonogram realizace, určí se jednotlivé kroky a podoba konkrétní
úpravy Studie, aby vyhovovala případným legislativním požadavkům
(např. dopracování do podoby koncesního projektu).

Řídící výboru projektu je
nástrojem ke sledování a
kontrole průběhu
zpracování Studie

Věcný a časový průběh zpracování Studie je pravidelně sledován
Zadavatelem pomocí ustanoveného řídícího výboru projektu (dále jen
„ŘVP“), který je složen ze zástupců relevantních subjektů města Plzně
(Útvaru koordinace evropských projektů, Odboru správy infrastruktury,
Ekonomického úřadu a Odboru právního a legislativního, Vodárny
Plzeň a Zpracovatele).
ŘVP se schází cca v měsíčních intervalech, kdy dochází k informování
jeho členů o dosavadním průběhu zpracování Studie. Současně jsou
v rámci pravidelných výborů diskutovány jednotlivé dílčí otázky jak
věcného, tak organizačního charakteru. Z jednotlivých ŘVP jsou
pořizovány oficiální zápisy.
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2.

Představení Etapy I

Tato průběžná zpráva představuje výstup Etapy I Studie a to v souladu
se Smlouvou o dílo ze dne 1.11.2010 uzavřenou mezi Statutárním
městem Plzeň, zastoupeným Útvarem pro koordinaci evropských
projektů města Plzně, p.o. (dále jen „ÚKEP“) a společností Mott
MacDonald Praha, spol. s r.o. (dále jen „MMD“ nebo také
„Zpracovatel“).
Cílem této průběžné zprávy je identifikovat strategické cíle města Plzně
ve vztahu k infrastruktuře VaK a charakterizovat možné Varianty
zajištění provozování a správy VaK v majetku města Plzně od roku
2016.

Cílem průběžné zprávy je
identifikace strategických
cílů města a možných
Variant provozování a
správy VaK

Na základě této průběžné zprávy získá Zadavatel k dispozici komplexní
podklad pro schválení strategických cílů a Variant, jež budou
předmětem následného multikriteriálního hodnocení v druhé etapě
Studie.

První dvě kapitoly průběžné
zprávy jsou jejím úvodem

První kapitola této zprávy popisuje účel Studie a popis jednotlivých Etap
této Studie.
V této druhé kapitole je uveden stručný souhrn obsahu jednotlivých
dalších kapitol.

Třetí kapitola popisuje
historický vývoj
provozování a správy VaK
na území města Plzně a
jeho okolí

Třetí kapitola této zprávy popisuje historický vývoj provozování a správy
VaK na území města Plzně a jeho blízkém okolí. Důraz je kladen na
vysvětlení role provozovatele, tj. společnosti Vodárna Plzeň a role
města Plzně, resp. relevantních útvarů, jejichž činnost souvisí
s problematikou VaK. Důležitou částí druhé kapitoly je popis
současného způsobu zajištění provozování VaK. Kapitola také shrnuje
základní informace o financování obnovy a rozvoje VaK.

Čtvrtá kapitola se věnuje
vodohospodářským
projektům dotovaným z
fondů EU

Čtvrtá kapitola se věnuje vodohospodářským projektům dotovaným
z evropských fondů v období od vstupu ČR do Evropské unie. Kapitola
uvádí konkrétní výčet projektů, na které město Plzeň čerpalo nebo
dosud čerpá dotace z fondů EU, vč. jejich popisu, a dále analýzu plnění
dotačních podmínek městem Plzní.

Pátá kapitola identifikuje
hlavní strategické cíle
města

Pátá kapitola identifikuje hlavní strategické cíle města z pohledu
finančního, technického a organizačního. Tyto cíle byly průběžně
konzultovány se Zadavatelem v rámci pravidelných ŘVP. Každý ze
strategických cílů obsahuje stručný popis opodstatněnosti pro město
Plzeň.
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Šestá kapitola podrobně
popisuje jednotlivé způsoby
zajištění provozování a
správy VaK

Šestá kapitola podrobně popisuje jednotlivé způsoby zajištění
provozování a správy VaK a to v rámci tří relativně odlišných modelů
provozování. Kapitola také obsahuje základní charakteristiku
jednotlivých modelů provozování, včetně popisu jejich definičních
znaků.

Sedmá kapitola mapuje
finanční, technická a právní
rizika jednotlivých Variant

Sedmá kapitola mapuje výčet rizik, kterým jednotlivé Varianty čelí.
V rámci této kapitoly jsou rizika rovněž přidělena mezi nositele
jednotlivých rolí, které jsou vykonávány v rámci Variant v jednotlivých
provozních modelech. Rizika představují jeden z podkladů pro
následné komplexní hodnocení Variant.

Osmá kapitola popisuje
metodiku ekonomického a
multikriteriálního
vyhodnocení jednotlivých
Variant

Osmá kapitola popisuje metodiku ekonomického a multikriteriálního
vyhodnocení jednotlivých Variant, které bude předmětem zpracování
Etapy II Studie a na jehož základě bude navržena doporučená varianta
způsobu provozování a správy VaK města Plzně od roku 2016.
Devátá kapitola je věnována souhrnné rekapitulaci a závěrům včetně
popisu dalších kroků postupu zpracování Studie.

Devátá kapitola rekapituluje
závěry a další kroky

Na konci této průběžné zprávy je uvedena kapitola, která obsahuje
výčet a vysvětlení použitých zkratek a definic.
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3. Vývoj provozování a správy vodovodů a
kanalizací

3.1
3.1.1

Historie a role Vodárny Plzeň
Historický vývoj

Počátky historie Vodárny
Plzeň

Historie Vodárny Plzeň zasahuje do období před druhou světovou
válkou, kdy fungovala pod názvem „Vodárna a lázně města Plzně“
a obhospodařovala tehdy i městské lázně.

1956 – „Městská
vodohospodářská správa
Plzně“

Po druhé světové válce došlo ke změně názvu na „Vodárna města
Plzně“ (tenkrát spravovala dokonce i zimní station) a posléze od roku
1956 firma fungovala pod názvem „Městská vodohospodářská správa
Plzně“.
Od roku 1977 spravovala Vodárna Plzeň veřejný vodovod a kanalizaci
jakožto odštěpný závod krajského podniku Západočeské vodovody
a kanalizace Plzeň.

1977 – odštěpný závod
Západočeské vodovody a
kanalizace Plzeň
1989 – státní podnik
Vodovody a kanalizace
města Plzně, s.p.

Po rozpadu krajského podniku Západočeské vodovody a kanalizace
Plzeň v roce 1989 byl vytvořen samostatný státní podnik Vodovody
a kanalizace města Plzně, s.p., jehož činnost spočívala v zajišťování
provozu vodovodů a kanalizací ve městě Plzni, včetně jejich správy.
Tato situace trvala až do roku 1994.

1994 – Vodárna Plzeň,
spol. s r.o. – soukromá
společnost

V rámci transformace národního hospodářství došlo k důslednému
oddělení infrastrukturního majetku VaK a majetku provozního.
K 1.4.1994 došlo k bezúplatnému převodu infrastrukturního majetku
VaK na město Plzeň a k založení soukromé společnosti Vodárna Plzeň,
spol. s r.o.

1997 – akciová společnost
Vodárna Plzeň s majoritním
podílem společnosti Veolia
Voda Česká republika, a.s.

V roce 1997 došlo ke změně právní formy a to na Vodárnu Plzeň, a.s.
s majoritním podílem společnosti Veolia Voda Česká republika, a.s.
(98,3 %) a minoritním podílem města Plzně (1,7 %). Společnost
zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních
vod v Plzni a jejím okolí až do současnosti. Na počátku roku 1998 došlo
ke sloučení Vodárny Plzeň a provozní části společnosti Vodárenská
a kanalizační a.s.

23.1.1996 – Smlouva o
nájmu, provozování a
údržbě veřejného vodovodu
a kanalizace

23.1.1996 byla uzavřena mezi statutárním městem Plzeň a společností
Vodárna Plzeň spol. s r.o. „Smlouva o nájmu, provozování a údržbě
veřejného vodovodu a kanalizace“.
Pro provedení dodatků k této smlouvě se smluvní strany dohodly na
kumulativní úpravě, kterou vzniklo úplné znění Smlouvy o nájmu,
provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne

17.2.2003 – úplné znění
smlouvy na dobu určitou do
31.12. 2017
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17.2.2003 uzavřené na dobu určitou a to do 31.12.2017. V dubnu roku
2010 byla mezi městem Plzeň a společností Veolia Voda Česká
republika, a.s. podepsána Rámcová smlouva, jejímž předmětem je
dohoda smluvních stran o uzavření Smlouvy o prodeji akcií, kterou
dojde k prodeji 98,3 % akcií Vodárny Plzeň městu Plzeň.

Duben 2010 – smlouva o
prodeji akcií Vodárny Plzeň
městu
3.1.2

Provozování VaK mimo město Plzeň
Společnost Vodárna Plzeň nezajišťuje provozování VaK pouze pro
město Plzeň, ale i pro ostatní obce a města v regionu. Vodovod
provozuje v části okresu Plzeň – sever (majitelem infrastruktury je od
roku 1993 Vodárenská a kanalizační a.s.), dále zejména ve městech
Starý Plzenec a Stod (okres Plzeň – jih) a v obcích Břasy, Štěnovice,
Ejpovice a Plešnice. Délka této vodovodní sítě představuje 700 km
s 16 000 přípojkami o celkové délce 130 km. Pitná voda (z povrchových
a podzemních zdrojů) je upravována v 22 úpravnách vod. Obsluhu,
údržbu a opravy vodovodních sítí zajišťují střediska v Plzni, Nýřanech
a Kralovicích. Ročně je mimoplzeňskými vodovody dodáno přes
3
3 400 tis. m vody.

Dodávka pitné vody je
zajišťována také v části
okresu Plzeň – sever, dále
zejména ve městech Starý
Plzenec a Stod a v obcích
Břasy, Štěnovice, Ejpovice
a Plešnice

Odvádění a čištění
odpadních vod se realizuje
pro 23 měst a obcí v okolí
Plzně

Vodárna Plzeň zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod pro 23 měst
a obcí v okolí Plzně. Významnými vlastníky infrastruktury jsou zejména
Vodárenská a kanalizační a.s. (vlastní kanalizace na území okresu
Plzeň - sever), města Starý Plzenec, Stod, Touškov s napojenými
obcemi Kozolupy a Bdeněvěs, dále pak obce Břasy, Štěnovice a
Čižice. Celková délka stokové sítě přestavuje 240 km
s 5 000 přípojkami o celkové délce přesahující 40 km. Odpadní vody
jsou čištěny na 23 aktivačních mechanicko-biologických ČOV.
Kanalizační síť je vybavena 33 čerpacími stanicemi. Obsluhu, údržbu
a opravy kanalizačních sítí zajišťují střediska v Plzni a Kralovicích.

Provozování VaK pro 93
měst a obcí v plzeňském
regionu

Celkem zajišťuje Vodárna Plzeň provozování VaK pro 93 měst a obcí
v plzeňském regionu.
Fungování samotné Vodárny Plzeň vystihuje nejlépe níže uvedené
grafické zpracování její organizační struktury platné k 31.12.2009. Ve
společnosti pracuje 399 zaměstnanců (údaj k 1.12.2010).

6

Strategická studie způsobů provozování a správy vodovodů a
kanalizací města Plzně v letech 2016 - 2025

Obrázek 3.1:

Organizační struktura Vodárny Plzeň
Valná hromada
Dozorčí rada
Představenstvo společnosti

Úsek generálního ředitele

Sekretariát

Úsek tech. ředitele

As. generálního ředitele

Úsek obch. a fin. ředitele

Úsek pitné vody

Úsek odpadní vody

Kancelář úseku
tech. ředitele

Informační soustava

Mzdové oddělení

Provoz úpravna
vody Plzeň

Provoz ČOV Plzeň

Odbor technické
dokumentace a
vyjadřování

Odbor zákaznický
útvar

Personální oddělení

Provoz rozvod
vody Plzeň

Provoz ČOV
Plzeň - okolí

Provoz laboratoře

Odbor zásobování

Provoz ÚV a rozvod
vody Nýřany

Provoz kanalizace
Plzeň

Provoz ÚV a rozvod
vody Kralovice

Provoz kanalizace
a ČOV Kralovice

Provoz doprava

Zdroj:

Personální úsek

Interní auditor

Výroční zpráva 2009, Vodárna Plzeň, a.s.

3.1.3

Základní ukazatele hospodaření Vodárny Plzeň
Vodárna Plzeň vykazuje relativně stálou výkonnost. Základní ukazatele
hospodaření a výkonů Vodárny Plzeň jsou uvedeny v následující
tabulce.

Vodárna Plzeň – relativně
stabilní společnost
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Tabulka 3.1: Základní ukazatele hospodaření a výkonů Vodárny Plzeň
Ukazatel
Obrat společnosti (tis. Kč)
Hospodářský výsledek (tis. Kč)
Počet zaměstnanců
Výroba pitné vody (tis. m3)

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

795 000

839 000

862 000

80 107

71 433

58 652

404

396

399*

17 790

17 130

16 380

14

13

11

23 654

24 470

24 088

1 800

1 932

1 500

229

200

146

Ztráty vody (%)
3

Množství vyčištěných OV (tis. m )
Počet havárií na vodovodní síti
Počet havárií na kanalizační síti

Zdroj: Výroční zprávy Vodárny Plzeň za roky 2007-2009
* údaj platný k 1.12.2010

3.2

Role statutárního města Plzeň
Město Plzeň jako veřejnoprávní subjekt je vlastníkem infrastruktury VaK
s následujícími parametry:
Tabulka 3.2: Vybrané údaje pro vodovody za rok 2009 (město Plzeň)
Vodovody
Počet zásobovaných obyvatel

Vodovody – město Plzeň

157 596

Délka vodovodní sítě (km)

587

Počet přípojek

17 967

Počet úpraven

1
3

Voda vyrobená (vlastní) (tis. m )
Voda převzatá (tis. m )

0

Voda předaná (tis. m3)

2 428

Voda fakturovaná pitná (tis. m3)
- domácnosti (tis. m3)
3

- ostatní (tis. m )
Zdroj:

8

15 360

3

VÚME, VÚPE

11 171
5 863
5 308
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Tabulka 3.3: Vybrané údajů pro kanalizace za rok 2009 (město Plzeň)
Kanalizace
Počet napojených obyvatel

Kanalizace – město Plzeň

154 494

Délka stok

494

Počet ČOV

1
3

-1

Kapacita čistíren OV (m den )

76 613

Počet přípojek

15 834
3

Množství vypouštěných odpadních vod (tis. m )
- splaškových

5 617
3

Množství čištěných odpadních vod (tis. m )
- splaškových
Zdroj:

14 495
20 149
5 617

VÚME, VÚPE

Infrastrukturní majetek VaK města Plzně spravuje od listopadu roku
2007 speciálně zřízený Odbor správy infrastruktury (dále jen „OSI“).
V letech 1994 – 2007 zajišťovala veškerou agendu spojenou se
správou infrastruktury VaK příspěvková organizace Správa
infrastruktury města Plzně, p.o. (dále jen „SIMP“). Před rokem 1994
patřil infrastrukturní majetek VaK státnímu podniku Vodovody a
kanalizace města Plzně, s.p.

Odbor správy infrastruktury
(OSI) má na starosti správu
infrastruktury
VaK města Plzně

SIMP byla k 31.12.2007 zrušena usnesením zastupitelstva města Plzně
č. 385 ze dne 6.9.2007, které rovněž uložilo povinnost vhodně zařadit
činnosti SIMP do organizační struktury magistrátu města Plzně (dále
jen „Magistrát MP“). V důsledku zrušení SIMP bylo usnesením
zastupitelstva města Plzně č. 1186 ze dne 27.9.2007 zřízeno OSI,
včetně jeho zařazení do již existujícího technického úřadu Magistrátu
MP. Podrobněji uvádí začlenění technického úřadu Magistrátu MP
a tedy i OSI následující organizační schéma.

OSI byl zřízen ke konci
roku 2007
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Obrázek 3.2:

Organizační začlenění technického úřadu Magistrátu MP

Zastupitelstvo města Plzně
Rada města Plzně
primátor

I. náměstek
primátora

člen rady

náměstek
primátora

člen rady

náměstek
primátora

náměstek
primátora

člen rady

člen rady

tajemník

Kancelář tajemníka

Odbor personální
Odbor právní a
legislativní

Technický úřad

Zdroj:

Ekonomický úřad

Úřad služeb
obyvatelstvu

Úřad správních
agend

www.plzen.eu

Úlohou OSI není pouze správa infrastruktury majetku VaK, ale správa
a hospodaření s veškerým infrastrukturním majetkem ve vlastnictví
města Plzně. Pro správu infrastruktury VaK bylo zřízeno zvláštní
oddělení a to oddělení vodního hospodářství. Přehledná organizační
struktura technického úřadu Magistrátu MP, včetně začlenění OSI,
resp. oddělení vodního hospodářství je uvedena na následujícím
obrázku.

Správu infrastruktury VaK
vykonává OSI – oddělení
vodního hospodářství
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Obrázek 3.3:

Organizační struktura Technického úřadu Magistrátu MP, začlenění OSI a oddělení VHí

Ředitel úřadu

Kancelář ředitele
úřadu

Odbor dopravy

Odbor rozvoje a
plánování

Odbor stavebně
správní

Oddělení veřejných
zakázek a ekonomické

Odbor bytový

Oddělení sportovišť
a skládky

Odbor investic

Oddělení tepelného
hospodářství

Odbor správy
infrastruktury

Oddělení vodního
hospodářství

Vedoucí oddělení

9 zaměstnanců

Zdroj:

www.plzen.eu

Oddělení vodního
hospodářství OSI vykonává
kontrolní, majetko-právní,
provozovatelské a
investiční činnosti

Oddělení vodního hospodářství vykonává v rámci své pracovní náplně
ve vztahu k VaK zejména následující činnosti:


kontrolní:
− kontroluje provozovatele, účetní a technické dokumentace,
oprávněnost nákladů vodného a stočného atd,



majetko-právní:
− vypracování a schvalování nájemních, podnájemních a dalších
relevantních smluv, a



provozovatelské a investiční:
− zajišťování podkladů pro plán oprav a investic, návrh na zařazení
staveb do plánu investic, správa vybraných údajů majetkové
a provozní evidence VaK (dále jen „VÚME, VÚPE“), vedení
a aktualizace generelu atd.

Některé z výše uvedených činností vykonává, s ohledem na podstatu
těchto činností a za účelem maximální efektivity, oddělení vodního
hospodářství v úzké spolupráci s Vodárnou Plzeň.
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3.3
3.3.1

Vodárna Plzeň provozuje
VaK nejenom ve vlastnictví
města Plzně, ale také
dalších vlastníků v regionu
a to v rámci tzv. Oddílného
modelu provozování

Popis současného provozního modelu
Přehled a charakteristika provozních smluv
Vodárna Plzeň provozuje v současné době nejen infrastrukturu VaK ve
vlastnictví města Plzeň, ale i vodovody a kanalizace celé řady dalších
vlastníků. Veškeré provozování je realizováno na principu tzv.
oddílného modelu a to na základě několika desítek provozních smluv.
Oddílný model provozování se vyznačuje tím, že provozovatel na
základě provozní smlouvy přebírá místo vlastníka provozní rizika (je
povinen zajistit plynulé a bezpečné provozování, odstranit bez odkladu
havárie a poruchy), hradí nájemné vlastníkovi a vybírá vodné a stočné
od odběratelů. Další podrobnosti k oddílnému provoznímu modelu jsou
uvedeny v kapitole 6.1.1.

Vodárna Plzeň provozuje
několika desítek dílčích
VaK jiných vlastníků (mimo
obce a města) na/mimo
území města Plzně

Vodárna Plzeň provozuje na území města Plzně také několik desítek
dílčích VaK jiných vlastníků (provozně souvisejících s VaK ve vlastnictví
města Plzně, které nejsou ve vlastnictví Města Plzeň). Tyto dílčí
provozní smlouvy garantují jednotnou cenu na celém území
statutárního města Plzně, neobsahují ustanovení o nájemném,
provozovatel u těchto „malých“ provozních smluv nehradí náklady na
opravy a havárie. Podobná situace je v rámci skupiny provozních smluv
uzavřených s vlastníky dílčích částí VaK mimo území statutárního
města Plzně (vlastníky nejsou města a obce).

Vodárenská a kanalizační
a.s. je druhý největší
smluvní partner Vodárny
Plzeň

Druhým největším smluvním partnerem Vodárny Plzeň je společnost
Vodárenská a kanalizační a.s. (dále jen „VaK a.s.“). Provozní smlouva
je uzavřena do 31.12.2027, součástí smlouvy je závazek provozovatele
nejpozději do konce roku 2015 realizovat smluvní investici do výše 25
mil. Kč. Hodnota nájemného pro rok 2010 je 20,713 mil. Kč. Současně
jsou uzavřeny provozní smlouvy s některými jednotlivými akcionáři VaK
a.s. Předmětem provozování jsou dílčí části VaK např. financované
v minulosti z různých dotací, kdy dotační podmínky neumožňují po
určitou dobu převod VaK do společnosti VaK a.s.
Přehled tržeb (z vodného a stočného) (vč. smlouvy s městem Plzeň) je
uveden na mapě na následující stránce.
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Obrázek 3.4: Přehled provozních smluv uzavřených s Vodárnou Plzeň a jejich rozdělení dle tržeb (z vodného a
stočného), včetně jejich podílu na celkové tržbě Vodárny Plzeň

Zdroj:

Vodárna Plzeň
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3.3.2

Provozování VaK ve vlastnictví města Plzeň

Provozování v rámci
Oddílného modelu na
základě uzavřené provozní
smlouvy do 31.12.2017

Jak již bylo zmíněno výše, majetek města Plzně je v současnosti
provozován v tzv. oddílném modelu provozování. Mezi veřejnoprávním
vlastníkem, tj. statutárním městem Plzeň a provozovatelem,
tj. Vodárnou Plzeň je uzavřena provozní smlouva, konkrétně Smlouva
o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze
dne 23.1.1996, která byla do současnosti upravena 25 dodatky.
Provozní smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do 31.12.2017.

Pro naplnění podmínek
OPŽP byly uzavřeny tři
dodatky (č. 23, 24, 25)
provozní smlouvy

Pro naplnění podmínek OPŽP byly v roce 2010 uzavřeny tři dodatky.
Dodatek č. 23 řeší zavedení systému výkonových ukazatelů,
monitoringu a smluvních sankcí do smlouvy. Systém je účinný od
1.1.2011. Dodatek č. 24 zavádí do smlouvy platební mechanismus
tj. část, která naplňuje požadavky OPŽP v oblasti cenotvorby. Platební
mechanismus je účinný od prvního dne kalendářního roku následujícího
po roce, v němž nabude právní moci kolaudační rozhodnutí nebo bude
vypsán kolaudační souhlas na poslední ze staveb, která je předmětem
projektů „Čistá Berounka – etapa II, projekt A + B“. Aktuálně je oblast
cenotvorby řešena dle ostatních ustanovení dodatku č. 24. Prozatím
poslední dodatek, tj. č. 25 řeší další dílčí požadavky OPŽP na úpravu
smlouvy.

Duben 2010 – uzavření
Smlouvy o prodeji akcií
mezi městem Plzeň a
společností Veolia Voda
Česká Republika, a.s.

V dubnu 2010 došlo k uzavření Rámcové smlouvy, na kterou odkazuje
dodatek č. 24. Součástí Rámcové smlouvy je Smlouva o prodeji akcií
mezi městem Plzeň a společností Veolia Voda Česká republika, a.s. Na
základě této smlouvy se město Plzeň stane k 31.12.2015 jediným
majitelem Vodárny Plzeň. Model provozování se změní na tzv.
„vlastnický model provozování“ (blíže viz kapitola 4.3).

3.3.3

Provozování VaK ve vlastnictví dalších měst a obcí
Vodárna Plzeň provozuje infrastrukturu VaK také v dalších městech
a obcích v okolí města Plzně (celkem 93). Přehled území obcí dle jejich
příslušnosti k dané provozní smlouvě a provozované infrastruktuře je
uveden v následující mapě.

Vodárna Plzeň provozuje
infrastrukturu VaK v 93
dalších městech a obcích
regionu
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Obrázek 3.5: Přehled provozních smluv uzavřených s Vodárnou Plzeň a jejich rozdělení dle příslušnosti k dané
provozní smlouvě a provozované infrastruktuře

Zdroj:

Vodárna Plzeň

Další mapa zobrazuje přehled území obcí a měst provozovaných
Vodárnou Plzeň v rámci osmi největších provozních smluv. Kromě
smlouvy s městem Starý Plzenec budou ostatní smlouvy platné i po

Smlouva s Vodárenskou a
kanalizační a.s. končí až k
31.12.2027
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1.1.2016, tj. smlouvy budou platné i v období, pro které je zpracována
tato Studie. Nejdelší smlouva Vodárny Plzeň je uzavřena
s Vodárenskou a kanalizační a.s. a končí k 31.12.2027.
Obrázek 3.6: Přehled provozních smluv uzavřených s Vodárnou Plzeň a jejich rozdělení dle příslušnosti k dané
provozní smlouvě, včetně data ukončení dané provozní smlouvy

Zdroj:

Vodárna Plzeň
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3.3.4

Vývoj cen pro vodné a stočné
Graf znázorňuje vývoj cen pro vodné a stočné (bez DPH) pro město
Plzeň a dalších osm největších provozních smluv uzavřených mezi
Vodárnou Plzeň a municipálními vlastníky.

Vývoj cen pro vodné a
stočné

Obrázek 3.7: Vývoj cen pro vodné a stočné – město Plzeň a osm největších smluv pro ostatní obce

Vývoj cen pro vodné a stočné 2000 - 2011
(v běžných cenách - bez DPH)
65
60
55

Kč/m3
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45
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35
30
25
20
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Roky
Plzeň

Starý Plzenec

Plzeň - sever

Břasy

Stod

Ejpovice*

Chotíkov*

Plešnice*

Štěnovice

Vysvětlivky: *pouze cena pro vodné
Zdroj: Zpracovatel Studie, data Vodárny Plzeň

3.4
3.4.1

Rozvoj a obnova vodovodů a kanalizací
Přehled finančních zdrojů pro obnovu
Základním zdrojem pro financování obnovy je nájemné, jehož vývoj je
definován v rámci platebního mechanismu, jenž je součástí současné
provozní smlouvy platné do konce roku 2017. Město Plzeň má
k dispozici pro použití dle vlastního uvážení 70 % tohoto nájemného,
zbývajících 30 % ročního nájemného dle provozní smlouvy realizuje
provozovatel věcnou formou. Plán na použití této části nájemného
předkládá provozovatel ke schválení městu Plzeň a lze tedy i tuto část
nájemného použít v plné výši na obnovu.

Základním zdrojem pro
financování obnovy je
nájemné – 70 % má k
dispozici město Plzeň a
30 % Vodárna Plzeň
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Současný stav i predikce nájemného je uveden níže, pro další úvahy se
předpokládá i od roku 2018 tvorba zdrojů (ve stálých cenách v cenové
úrovni 2010) nejméně ve výši nájemného 409,491 mil. Kč stanoveného
pro rok 2017 v rámci dosud platné provozní smlouvy (bez ohledu na
zvolený model správy a provozování). Současný stav i predikce
budoucího nájemného je uvedena v grafu 3.8 níže a to v běžných
cenách (u budoucího vývoje za předpokladu meziroční inflace 2 %,
skutečnost z minulých období je uvedena v běžných cenách dle
kalkulace ceny pro vodné a stočné).

Předpokládaná výše
nájemného od roku 2018
nejméně ve výši
nájemného roku 2017

Obrázek 3.8: Skutečnost a predikce výše nájemného v letech 2007 – 2025

Skutečnost a predikce výše nájemného 2007 - 2025
(v běžných cenách - predikce za předpokladu 2% inflace)
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Zpracovatel Studie, data Vodárny Plzeň

Dalšími zdroji pro
financování obnovy jsou
dotace (nyní ve výši 721
mil. Kč) a také „vlastní
zdroje“ města Plzeň

Dalším zdrojem pro financování obnovy mohou být dotace a také
„vlastní zdroje“ města Plzeň (zpravidla ve formě komerčního úvěru).
V současné době lze do bilance zdrojů uvažovat pouze dotace z OPŽP
(pouze pro části projektů realizujících obnovu) a to ve výši 721 mil. Kč
z celkových nákladů ve výši 932 mil. Kč.

3.4.2

Prioritní akce v rámci obnovy
Pro stanovení priorit realizace obnovy jsou k dispozici výstupy ze
zpracovaných generelů vodovodů a kanalizací.
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Generel vodovodů klade důraz na zajištění náhradního zdroje surové
vody a modernizaci úpravny vody. Jedná se o neodkladné akce
garantující bezpečné a plynulé zásobování města Plzeň a souvisejícího
regionu kvalitní pitnou vodou, přičemž není k dispozici žádné variantní
řešení (např. zásobování v plném rozsahu z jiné vodárenské soustavy).

Generel vodovodů klade
důraz na zajištění
náhradního zdroje surové
vody a modernizaci
úpravny vody

Tabulka 3.4: Priority investic dle Generelu zásobování města Plzně pitnou vodou (dle cen v r. 2005)
Položka

Popis

CELKEM (v tis. Kč)

1

Havarijní zdroj surové vody

2

Úpravna vody Homolka

3

Vodárenské soubory, distribuční systém

4

Rekonstrukce čerpacích stanic a vodojemů

5

Vodárenský dispečink, měření a regulace (doplnění vybavení objektů)

55 677
637 500

CELKEM
Zdroj:

2 002 000
173 432
30 200
2 898 809

"Generel zásobování města Plzně pitnou vodou", Díl I – Dlouhodobý investiční plán

Generel kanalizací se zabývá pouze páteřní stokovou sítí, za prioritní
v rámci obnovy jsou považovány rekonstrukce odlehčovacích komor
a rekonstrukce některých kritických částí stokové sítě. V první etapě
zpracování generelu kanalizace byly celkové náklady budoucích
investic odhadovány ve výši 1 077 mil. Kč, po doplnění generelu
o řešení problematiky nakládání s dešťovými vodami se náklady zvýšily
zejména o náklady na řešení retenční kapacity v území a odlehčování
přívalových vod na 1 969 mil. Kč.

Generel kanalizací
považuje za prioritní akce
rekonstrukce
odlehčovacích komor,
některých kritických částí
stokové sítě a budování
retenčních nádrží

Tabulka 3.5: Investice pro řešení odvádění odpadních a dešťových vod dle
území jednotlivých stok (dle cen v r. 2005)
Popis

Náklady v tis. Kč

Stoka A

401 274

Stoka B

248 680

Stoka C

86 547

Stoka D

252 737

Stoka E

324 455

Stoka F

170 944

Úslavský sběrač

215 410

Povodí mimo kmenové sběrače
CELKEM
Zdroj:

"Generel odvodnění města Plzně", 2. etapa - doplnění výhledového stavu
generelu kanalizace
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V současné době již byla zahájena další prioritní akce – rekonstrukce a
modernizace ČOV Plzeň (celkové náklady 422 mil. Kč, dotace OPŽP
320 mil. Kč) s ohledem na zvyšující se požadavky evropské a národní
legislativy na kvalitu vypouštěných odpadních vod.

Seznam prioritních
investičních
vodohospodářských akcí je
zpracován dle výstupů z
obou generelů a v
souvislosti se strategií
rozvoje území města Plzně

Dle výstupů z generelů vodovodů a kanalizací a také v souvislosti se
strategií rozvoje území města Plzně je zpracován seznam prioritních
investičních vodohospodářských akcí (v současné době bylo ukončeno
odborné připomínkovací řízení aktualizované verze tohoto dokumentu,
připravuje se projednání a schválení v orgánech města Plzeň).
Z hlediska priorit jsou akce rozděleny do tří kategorií: A – stavby s
nejvyšší prioritou, B – stavby se střední prioritou, C – výhledové akce.
Tabulka 3.6: Priority vodohospodářských staveb města Plzně a jejich
předpokládané náklady

Stavba

Náklady
(mil. Kč)

Kategorie A
Doplnění technologie na ÚV Plzeň

20

2102

Doplnění VS Vinice (dokončení FS 2004)

620

Vodárenský soubor Ostrá Hůrka

540

Čistírna odpadních vod II (OPŽP)

457

Vodárenský soubor Litice

430

Úslavský kanalizační sběrač – 1.etapa (OPŽP)

239

Retenční nádrž na ČOV I (OPŽP)

237

Odkanalizování Lhoty – splašková kanalizace

209

Havarijní zdroj vody

202

Vodárenský soubor Švábiny a Holý Vrch

192

Úslavský kanalizační sběrač – 2.etapa

180

Bolevecký sběrač

162

Retenční nádrž Vinice

154

Odkanalizování Lhoty – dešťová kanalizace

146

Rekonstrukce sběrače v Sadech 5.května

130

Odkanalizování Malesic, Dolního Vlkýše vč. ČOV

121

Retenční sběrač v Doudlevecké ulici

95

Odkanalizování Koterova a Lobez

87

Roudenský sběrač

75

Dešťová kanalizace Valcha (dokončení FS 2004)

73

Likvidace ČOV I

60

Dešťová kanalizace Radčice (dokončení FS 2004)

50

Vodovod Malesice

50

Odkanalizování Radobyčic (OPŽP)

35
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Stavba

Náklady
(mil. Kč)

Sběrač B – Skvrňany (Slovanské údolí)

14

Vodovod Lhota

12

Posílené vodovodního řadu pro Radčice

6

Celkové náklady – Kategorie A

6 678

Celkové náklady – Kategorie B

1 225

Celkové náklady – Kategorie C

1 635

CELKEM

9 538

Vysvětlivky:
Předpokládané náklady jsou uvedeny v cenové úrovni v době zpracování projektové
dokumentace, včetně DPH.
Pořadí jednotlivých staveb neznačí pořadí jejich realizace, toto pořadí nestanovuje ani
zdrojový dokument „Priority vodohospodářských staveb města Plzně“
„dokončení FS 2004“ – projekty, které je nutno zrealizovat, aby zrealizované projekty

z FS 2004 byly plně funkční
„OPŽP“ – na projekty je podána žádost do OPŽP

Zdroj: Priority vodohospodářských staveb města Plzně

Výše uvedený strategický dokument obsahuje akce zaměřené nejen na
obnovu VaK (rekonstrukce, modernizace), ale také akce určené
k rozvoji VaK (dostavba vodovodních a kanalizačních sítí). Dokument
nevymezuje časový průběh investic a neobsahuje bilanci zdrojů
pro financování.
3.4.3

Variantní bilance rozsahu obnovy

Cílem obnovy je odstranění
částečného nebo úplného
morálního a fyzického
opotřebení VaK

Určení priorit obnovy vychází ze základního cíle – odstraňovat částečné
nebo úplné morální a fyzické opotřebení, čímž se zajistí zachování
původních užitných hodnot VaK jako primárního předpokladu
bezpečného a plynulého provozování VaK.

Plán předpokládá tvorbu
zdrojů pro obnovu sítí
ročně ve výši 1,35 % pro
vodovody a 1,58 % pro
kanalizace – jsou to
minimální hodnoty

S ohledem na cíl obnovy je nutné průběžně realizovat obnovu
vodovodních a kanalizačních sítí, přičemž plán financování obnovy
(dále jen „PFO“) předpokládá roční tvorbu zdrojů pro obnovu sítí ve výši
1,35 % pro vodovody a 1,58 % pro kanalizace. Tento rozsah je nutné
považovat s ohledem na stáří sítí a jejich materiálové složení za
minimální hodnoty. Rozsah obnovy sítí pro město velikosti Plzně
odpovídá i doporučení MZe jako oborového regulátora (viz Plán rozvoje
VaK ČR, MZe, 2009).
Město Plzeň schválilo v závěru roku 2008 plán financování obnovy pro
období 2009 až 2018, který byl zpracován v souladu se ZoVaK.
Základní charakteristika majetku VaK je v níže uvedené tabulce a je
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třeba zdůraznit, že hodnota majetku se nevyjadřuje pro účely plánu
financování obnovy v účetní hodnotě, ale je oceněna dle jednotkových
cen stanovených celostátní metodikou MZe.
Tabulka 3.7:

Tabulka schváleného PFO VaK – část týkající se majetku (v c.ú. roku 2007 dle MZe)

Majetek podle skupin pro
vybrané údaje majetkové
evidence

Hodnota majetku
jako součet
pořizovacích cen
dle VÚME

Vyhodnocení
stavu majetku
vyjádřené v %
opotřebení

Délka potrubí
v roce schválení
plánu

Průměrná
životnost majetku
v kategorii

(km)

(roky)

554,17

89,14

(v mil. Kč)
Vodovody (přiváděcí řady
+rozvodná vodovodní síť)

3 102

42,90

Úpravny vody + VDJ + ČS

2 725

53,00

Kanalizace (přiváděcí stoky +
stoková síť)

5 049

48,60

Čistírny odpadních vod

1 851

30,00

Vodovody celkem

5 827

47,61

554,17

-

Kanalizace celkem

6 900

43,61

484,00

-

12 727

45,44

1 038,17

-

CELKEM
Zdroj:

40,00
484,00

81,70
40,00

PFO pro statutární město Plzeň (ze dne 11.12.2008)

Pro stanovení objemu finančních prostředků byla použita standardní
metoda založená na teoretické životnosti sítí (použité hodnoty jsou
realistickým odhadem odpovídající obvyklým postupům v oboru VaK
v ČR) dle jednotlivých materiálů a míry jejich opotřebení (určené dle
vážených průměrů stáří jednotlivých částí sítí). Pro úpravnu vody
a ČOV bylo postupováno obdobně.

Stanovení objemu
finančních prostředků na
obnovu na základě
teoretické životnosti sítí
Výchozí hodnotou pro
bilanci zdrojů byla hodnota
majetku VaK dle MZe
Tabulka 3.8:

Finanční
prostředky na
obnovu VaK

Výchozí hodnotou pro bilanci zdrojů byla hodnota majetku VaK
vyjádřená v cenách dle metodiky MZe pro majetkovou evidenci
v cenové úrovni 2007.

Finanční prostředky na obnovu VaK v letech 2009 - 2018 (v mil. Kč) dle plánu financování obnovy
VaK pro statutární město Plzeň (v c.ú. roku 2007 dle MZe)
2009

2010

2011

2012

2013

2014 až
2018

2009 až
2018

Vodovody

41,735

50,945

50,945

52,260

52,260

261,300

509,445

ÚV + VDJ + ČS

83,298

101,677

101,677

104,303

104,303

521,515

1 016,773

Kanalizace

79,589

97,148

97,148

99,657

99,657

498,285

971,484

ČOV

42,128

51,427

51,427

52,756

52,756

263,780

514,274

125,033

152,622

152,622

156,563

156,563

782,820

1 526,218

∑ vodovody
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Finanční
prostředky na
obnovu VaK

2009

2010

2011

2012

2013

2014 až
2018

2009 až
2018

∑ kanalizace

121,717

148,575

148,575

152,413

152,413

762,065

1 485,758

CELKEM

246,750

301,197

301,199

308,976

308,976

1 544,880

3 011,976

Zdroj:

PFO pro statutární město Plzeň (ze dne 11.12.2008)

Odhad ročních potřeb
financování obnovy pro
období 2019 až 2025
totožný jako ve schváleném
v PFO pro období 2014 –
2018

Tabulka 3.9:

Finanční
prostředky na
obnovu VaK
Vodovody

Schválený PFO obsahuje pro období 2014 až 2018 pouze souhrnné
údaje. Pro další úvahy se předpokládají roční hodnoty ve výši jedné
pětiny. Pro období 2019 až 2025 jsou uvažovány totožné roční hodnoty
(v cenách dle MZe 2007), jako byly schválené pro období 2014 – 2018.
Pro období 2016 až 2025 je plán financování obnovy (původně
v cenách z roku 2007) převeden do běžných cen dle vývoje („inflace“)
cen stavebních prací a jejich budoucí predikce za předpokladu
meziročního růstu 2,8 % (průměrný růst indexu cen stavebních prací za
období 2005 – 2010).

Finanční prostředky na obnovu VaK v letech 2016 (tj. od začátku realizace této Studie) až 2025
(v mil. Kč) dle plánu financování obnovy VaK pro statutární město Plzeň (v běžných cenách)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

83,022

85,347

87,736

90,193

92,718

95,315

97,983

100,727

103,547

106,447

ÚV,VDJ,ČS

165,699

170,338

175,108

108,011

185,051

190,232

195,559

201,034

206,663

212,450

Kanalizace

158,318

162,751

167,308

171,993

176,809

181,759

186,849

192,080

197,459

202,987

83,810

86,157

88,569

91,049

93,598

96,219

98,913

101,683

104,530

107,457

∑vodovody

248,721

255,685

262,844

270,204

277,769

285,547

293,542

301,761

310,211

318,897

∑kanalizace

242,128

248,908

255,877

263,042

270,407

277,979

285,762

293,763

301,989

301,444

CELKEM

490,849

504,593

518,721

533,246

548,176

563,525

579,304

595,525

612,199

629,341

ČOV

Zdroj:

Zpracovatel Studie

3.4.4

Prioritním úkolem obnovy je
vybudování havarijního
zdroje vody pro úpravnu
vody a modernizace
úpravny vody
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Různé scénáře financování obnovy
Prioritním úkolem v rámci financování obnovy je zajistit vybudování
havarijního zdroje vody pro úpravnu vody a především modernizace
úpravny vody. Jedná se o neodkladné investice z hlediska zajištění
plynulého a bezpečného zásobování pitnou vodou. Protože nebylo
zatím v rámci OPŽP definitivně rozhodnuto o možnosti čerpání dotací
na projekty tak velkého rozsahu v rámci dotací do oblasti „pitná voda“,
je třeba také uvažovat o scénáři financování bez dotace.
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Druhým faktorem ovlivňujícím rozsah zdrojů pro financování
modernizace úpravny vody je rozsah obnovy vodovodních
a kanalizačních sítí. Tento rozsah je v plánu financování obnovy
stanoven na dolní doporučené hranici a snižování tempa obnovy sítí by
představovalo riziko zvýšení havárií a poruch.

Rozsah obnovy sítí je
v PFO stanoven na dolní
doporučené hranici
Snižování tempa obnovy
sítí by představovalo riziko
zvýšení havárií a poruch

Třetím faktorem, který má vliv na financování obnovy, je určení zdrojů
pro financování rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí. Volné zdroje
z nájemného (po financování potřebné obnovy) nebudou dostačující
k financování výstavby nových vodovodů a kanalizací.

Vyčíslení “volných zdrojů”
z nájemného při zachování
plánovaného tempa obnovy
sítí

Tabulka 3.10:
Finanční
zdroje pro
obnovu
PFO – jen síť

Cílem této Studie není zpracování podrobného finančního plánu
obsahujícího předpokládané časové čerpání nákladů a bilanci zdrojů
(zejména možností vlastních zdrojů z rozpočtu města Plzně). Za
předpokladu zachování plánovaného tempa obnovy vodovodních
a kanalizačních sítí lze vyčíslit „volné“ zdroje pro financování úpravny
vody a pro financování opatření v nakládání s dešťovými vodami.

Volné finanční zdroje (bez vodovodní sítě) pro obnovu úpravny vody (v mil. Kč)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

83,022

85,347

87,736

90,193

92,718

95,315

97,983

100,727

103,547

106,447

Nájemné

215,826

219,411

223,800

228,276

232,841

237,498

242,248

247,093

252,035

257,076

Volné zdroje

132,803

134,065

136,063

138,083

140,123

142,183

144,265

146,366

148,488

150,629

Vysvětlivky: “Volné zdroje” – bez obnovy sítě

Tabulka 3.11:
Finanční
zdroje pro
obnovu

Volné finanční zdroje (bez kanalizační sítě) pro obnovu ČOV a rozvoj kanalizace (v mil. Kč)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

PFO – jen síť

158,318

162,751

167,308

171,993

176,809

181,759

186,849

192,080

197,459

202,987

Nájemné

247,639

250,965

255,984

261,104

266,326

271,653

277,086

282,627

288,280

294,046

89,320

88,214

88,676

89,111

89,517

89,893

90,237

90,547

90,821

91,058

Volné zdroje

Vysvětlivky: “Volné zdroje” – bez obnovy sítě
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Při dotaci ve výši alespoň
50 % z nákladů na ÚV lze
z volných zdrojů
z nájemného financovat
dostačující úvěr (splatnost
od r. 2016)

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude pro financování
modernizace úpravny vody získána dotace ve výši alespoň 50 %
z předpokládaných nákladů, potom bude možné z volných zdrojů pro
obnovu vodovodů z nájemného financovat dostačující úvěr se
splatností od r. 2016 (rovnoměrné splácení, délka splácení 15 až 20 let
při konzervativní úrokové sazbě 7 %). Ze zůstatku zdrojů z nájemného
lze uvažovat o zanedbatelném financování dostavby nových vodovodů
ve výši jednotek milionů ročně.

Bez dotace by bylo třeba
využít i vlastní zdroje města
(ve výši až 90 mil. ročně) a
doba splácení by musela
být nejméně 20 let

Pokud by nebyla pro financování modernizace úpravny vody dotace
získána (nebo byla menší jak 50 %), potom by se musely využít
i vlastní zdroje města (ve výši až 90 mil. ročně) a doba splácení by
musela být nejméně 20 let. V tomto případě však již nelze uvažovat
o financování rozvojových investic (dostavby nových vodovodů)
z nájemného.

Zdroje z nájemného pro
oblast kanalizací ve výši 90
mil. Kč ročně by bylo
možné využít k obnově
ČOV a čerpacích stanic

Disponibilní zdroje z nájemného pro oblast kanalizací (mino obnovu
stokové sítě) ve výši 90 mil. Kč ročně by se z části využily k obnově
ČOV a čerpacích stanic a z části financování dostavby nových
kanalizací a především retenčních opatření dle generelu kanalizací.
Rozsah těchto investic bude vyžadovat i vlastní zdroje města Plzeň.

Aktuální úkol – nezbytné
vypracovat investiční plánu
pro realizaci obnovy a
rozvoje VaK

Pro realizaci plánu obnovy a rozvoj vodovodů a kanalizací (včetně jejich
rozvoje) je třeba vypracovat podrobný investiční plán s vhodným
časovým rozdělením investic a včetně bilance nutných vlastních zdrojů
města Plzeň (včetně analýzy výše úvěrového zatížení).
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4.

Dotace do vodovodů a kanalizací

4.1

Přehled projektů EU do oblasti VaK
Do oblasti vodovodů a kanalizací města Plzně v působnosti Vodárny
Plzeň byly k datu zpracování této Studie schváleny a čerpány celkem tři
dotační tituly. Jedná se o projekt „Doplnění vodohospodářské
infrastruktury města Plzně“ (č. projektu 2004/CZ/16/C/PE/003), který
spadá pod projekty Fondu soudržnosti 2004 – 2006 (dále jen „FS 2004
– 2006“) a dva projekty, které jsou financovány z OPŽP, konkrétně
individuální projekt „Čistá Berounka – etapa II, projekt A“ (č. 08018611)
a skupinový projekt „Čistá Berounka – etapa II, projekt B“ (č. 09031331)
(dále jen „ČB II-A“, „ČB II-B“).

Do oblasti VaK města
Plzně v působnosti
Vodárny Plzeň byly
schváleny a čerpány
celkem tři dotační tituly

Tabulka 4.1: Projekty různých dotačních titulů, ve kterých figuruje město Plzeň
Název projektu

Dotační titul

Konečný
příjemce
dotace

Realizace
projektu

FS 2004 –
2006

statutární
město Plzeň

2006 – 2008

Čistá Berounka – etapa
II, projekt A

OPŽP

DSO* Povodí
Berounky

2010 – 2013

Čistá Berounka – etapa
II, projekt B

OPŽP

DSO* Povodí
Berounky

2010 – 2013

Doplnění VH
infrastruktury města
Plzně

Vysvětlivky: *DSO (dobrovolný svazek obcí) Povodí Berounky sdružuje několik obcí
Plzeňského kraje

Projektem z FS 2004 –
2006 byl vybudován soubor
šesti staveb (dvě retenční
nádrže, vodárenské
soubory a kanalizace
v určitých městských
částech Plzně)

V rámci projektu “Doplnění vodohospodářské infrastruktury města
Plzně“ byl vybudován soubor šesti staveb, konkrétně se jednalo o dvě
retenční nádrže, vodárenské soubory a kanalizaci v určitých městských
částech Plzně. Retenční nádrže slouží ke snížení množství odpadních
vod v kanalizačním sběrači při velkých dešťových srážkách a zároveň
zajistí vyčištění odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky
Berounky. Vodárenské soubory jsou tvořeny vodojemy a výtlačnými
řady pro zlepšení zásobování centra města a jeho částí pitnou vodou.
Kanalizační systém splaškové kanalizace, včetně nově vybudovaných
čerpacích stanic umožní připojení dalších obyvatel města. Systém je
napojen na současný kanalizační systém, čímž je zajištěno kvalitní
čištění odpadních vod v městské ČOV před jejich vypuštěním do řeky
Berounky.

Projektem OPŽP „Čistá
Berounka – etapa II, projekt
A“ bude realizována
intenzifikace městské ČOV

Projektem „Čistá Berounka – etapa II, projekt A“ bude realizována
intenzifikace městské ČOV (modernizace a optimalizace biologického
stupně).
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Projekt B řeší výstavbu
kanalizace (odkanalizování
a připojení některých
městských částí) a
vybudování retenční
dešťové nádrže pro ČOV
Plzeň II

Tabulka 4.2:

Projekt B řeší výstavbu kanalizace, konkrétně odkanalizování
a připojení některých městských částí, dále bude vybudována retenční
dešťová nádrž ČOV Plzeň II. Součástí tohoto projektu jsou další
realizované projekty mimo aglomeraci Plzeň (konkrétně Přeštice
a Zruč-Senec).
Přehled projektů a jejich základní fyzické a finanční ukazatele uvádí
následující tabulky.

Základní fyzické ukazatele pro jednotlivé projekty

Fyzický ukazatel

Projekt FS 2004 –
2006

Projekt ČB II-A

Projekt ČB II-B

23 360

0

6 278

Rekonstruovaná kanalizace (m)

0

0

0

Rekonstruovaná ČOV (počet)

0

1

0

Nová kanalizace (m)

Nové retenční nádrže (počet)

2

0

1

10*

0

2

Nové čerpací stanice – vodovod (počet)

2

0

0

Nový vodojem (počet)

4

0

0

11 440

0

0

Nově připojení obyvatelé – kanalizace (počet)

1 786

0

2 205

Nově připojení obyvatelé – vodovod (počet)

1 461

0

0

Nové čerpací stanice – kanalizace (počet)

Nový vodovod (m)

Zdroj:

Registrační listy akcí “Čistá Berounka – etapa II, projekt A” a “Čistá Berounka – etapa II, projekt B”, vč. příloh, podklady pro
posouzení projektu „Ex post evaluace analýzy nákladů a přínosů” od COWI (www.cowi.com)
*Navíc byla vybudována ještě jedna čerpací stanice nutná pro fungování celého projektu, ta však nebyla financována z FS
2004 – 2006.

Tabulka 4.3:

Základní finanční ukazatele pro jednotlivé projekty

Finanční ukazatel

Projekt FS 2004 – 2006

Projekt ČB II-A

Projekt ČB II-B

Celkové náklady (tis. Kč)

1 530 320*

422 569

510 255

Celková dotace (tis. Kč)

1 093 640

320 223

401 137

436 680

102 346

109 118

Celkové dofinancování (tis. Kč)
Zdroj:

Finanční analýza ze žádosti, Závěrečná zpráva projektu CCI: 2004/CZ/16/C/PE/003 z května 2010
*přepočteno z hodnot EUR

Projekt financovaný s podporou z Fondu soudržnosti (2004-2006)
„Doplnění
vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ je
v současné době již ukončen (k datu 19.11.2008), veškeré plánované
stavby byly zrealizovány. Závěrečná zpráva projektu byla současně
s upravenou provozní smlouvou (viz blíže kap. 3.3.) odeslána na

Projekt FS 2004 – 2006 je
v současné době ukončen
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Evropskou komisi k závěrečné kontrole projektu. Projekt financovaný
z OPŽP „Čistá Berounka – etapa II, projekt A“ má již podepsanou
smlouvu se zhotovitelem a již se realizuje a projekt „Čistá Berounka –
etapa II, projekt B“ se nachází ve fázi před podpisem smlouvy se
zhotovitelem.
4.2
4.2.1

Dotační podmínky
Dotační podmínky projektu FS 2004 – 2006

Pro projekt FS 2004 – 2006
byla v rámci rozhodnutí EK
vydána tzv. „zvláštní“
podmínka

Pro projekt „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“
byla v rámci rozhodnutí EK vydána tzv. „zvláštní“ podmínka, kterou bylo
nezbytné splnit pro zachování dotace. Konkrétní požadavky na úpravu
stávající provozní smlouvy byly identifikovány v rámci tzv. Závěrečné
zprávy Evropské komise, jež byla publikována v červnu roku 2009. Tato
zpráva shrnovala dosavadní připomínky DG Regio a vývoje jejich
vypořádání ze strany příjemce, potažmo Ministerstva životního
prostředí ČR (dále jen „MŽP“) a uvedla konečný závěr k připomínkám
nutným pro zapracování do provozní smlouvy.

Požadavky EK - doplnění
provozní smlouvy o
výkonové ukazatele,
monitoring a smluvní
sankce a naplnění „Zásad
cenotvorby“ ve vztahu
k výši nájemného a
způsobu sjednání cen pro
vodné a stočné

Stejně jako u ostatních smluv s obdobnou podmínkou, si Evropská
komise vyžádala zařazení následujících prvků do upravené provozní
smlouvy:


výkonové ukazatele, monitoring a smluvní sankce, a dále



naplnění tzv. „Zásad cenotvorby“ ve vztahu k výši nájemného a
způsobu sjednání cen pro vodné a stočné.

Pro první oblast bylo DG Regio doporučeno použít principy obsažené
v Praktické příručce smluvních výkonových ukazatelů v oboru
vodovodů a kanalizací ČR (dále jen „Praktická příručka“), jež byla
vytvořena MŽP a byla připomínkována Evropskou komisí.
Pro oblast cenotvorby bylo doporučeno postupovat podle výše
zmíněných Zásad cenotvorby.
Vzhledem k tomu, že město Plzeň se zároveň účastní dvou projektů
spadajících do OPŽP, kde jsou dotační podmínky specifikovány více do
detailu, bylo rozhodnuto, že provozní smlouva bude pro první oblast
(výkonové ukazatele, monitoring a smluvní sankce) upravena dle
podmínek OPŽP, čímž dojde zároveň ke splnění „zvláštní podmínky“
pro FS 2004 – 2006 (blíže viz kapitola 4.3). Pro oblast cenotvorby byly
nastaveny dvě etapy: nejprve samostatné řešení pro naplnění Zásad
cenotvorby ve vztahu ke zvláštní podmínce FS 2004 – 2006 a poté
řešení pro obdobné zásady v rámci OPŽP.

Pro oblast výkonových
ukazatelů, monitoringu a
smluvních sankcí byla
smlouva upravena dle
podmínek OPŽP
Pro oblast cenotvorby byly
nastaveny dvě etapy
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4.2.3

Kromě formálních a procedurálních požadavků týkajících se
předkládání nezbytných dokladů či samotného provedení akce bylo pro
projekt A v Příloze k rozhodnutí č. 08018611-SFŽP stanoveno, že pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo nutné splnit konkrétní
podmínky. Jedná se zejména o předložení upravené provozní smlouvy
s tím, že upravená smlouva by měla:

Rozhodnutí o poskytnutí
dotace bylo podmíněno
předložením upravené
provozní smlouvy dle
konkrétních podmínek:
• požadavek na kvalitu
služeb
• délka maximálně do
roku 2015
• nastavení cenotvorby
dle podmínek Přílohy č.
7 OPŽP

Společné prvky

Kalkulační zisk

Výpočet cen

Nájemné

Zdroj:



zahrnovat požadavky na kvalitu služeb, tedy systém výkonových
ukazatelů, monitoringu a smluvních sankcí dle Praktické příručky,



mít délku maximálně do roku 2015 (pokud má dojít k získání
maximální výše dotace z OPŽP (85 % „celkových způsobilých
veřejných výdajů“)),



řešit dle požadavků Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky
přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP (dále jen „Metodika“)
otázku cenotvorby.

Dále je třeba předložit ke schválení koncesní dokumentaci v souvislosti
s výběrem provozovatele (případně získat schválení SFŽP pro
uplatnění jiného modelu provozování, než-li je oddílný model).

Je nutné získat souhlas
SFŽP pro realizaci
zvoleného modelu
provozování

Tabulka 4.4:

Dotační podmínky OPŽP

Standardním požadavkem je povinnost, aby dotovaný majetek zůstal ve
vlastnictví žadatele, v případě projektů v této oblasti platí tato podmínka
– stejně jako podmínky v oblasti provozování – obvykle po dobu 10 let.

Srovnání zásad cenotvorby pro Fond soudržnosti 2004 – 2006 a pro OPŽP
Zásady cenotvorby pro FS 2004 – 2006
Zásady cenotvorby dle OPŽP
„Strop“ ve výši provozních nákladů v jejich historické výši
Pouze nákladové prvky, které provozovatel nemůže ovlivnit, nejsou předmětem stropu
„Periodické přezkoumání“ po pěti letech ke znovu nastavení stropu a dalších předpokladů
Povinnost dělit úspory (pokud provozní náklady jsou nižší než strop) s odběrateli ve formě snížení cen
Kalkulační zisk ve výši historického zisku
Kalkulační zisk dle standardního Finančního
(pokud provozovatel nese riziko poptávky po dobu jednoho
modelu (a provozovatel nenese riziko
roku, navíc je povinnost odůvodnit předpokládaný objem
poptávky)
dle trendů posledního období a vývoje spotřebiště)
Existuje silně doporučený postup v podobě
Neexistuje žádný doporučený standardní postup
tzv. Vyrovnávacího nástroje a smluvního
Platebního mechanismu
Musí prokazatelně generovat nezbytné zdroje pro
příslušné pětileté období obsažené ve zpracovaném Plánu
Musí být v takové výši, aby výsledné ceny
financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.
nebyly o více než 10 % nižší, než jsou
Dále musí být konzistentní s dosažením cíle, aby hodnota
uvedeny ve finanční analýze, na základě
ročního nájemného ve výši přeceněného majetku děleného
které byla míra podpory projektu určena.
jeho ekonomickou životností byla dosažena nejpozději za
30 let, aniž by byla překročena „sociálně únosná cena“.

Zpracovatel Studie
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Je třeba poznamenat, že „plná koncese“ (provozovatel odpovídá i za
obnovu a investice do VaK – podrobnosti viz kapitola 6.3) je z pohledu
podmínek OPŽP pouze určitý typ oddílného modelu a musí proto také
splnit všechny podmínky OPŽP.

Plná koncese je z pohledu
podmínek OPŽP pouze
určitý typ oddílného
modelu, musí tedy splnit
všechny podmínky OPŽP

Na ostatní modely provozování jsou v rámci OPŽP kladeny menší
požadavky:

U smíšeného modelu je
povinnost uplatnit zásady
cenotvorby, není však
povinnost nastavit systém
výkonových ukazatelů,
monitoringu a smluvních
sankcí

4.3



U smíšeného modelu provozování je povinnost uplatnit velmi
podobné či stejné zásady cenotvorby, které platí u oddílného
modelu, ale není povinnost nastavit systém výkonových ukazatelů,
monitoringu a smluvních sankcí.



U ostatních provozních modelů (u nichž municipalita buď provozuje
vodohospodářskou infrastrukturu sama, nebo prostřednictvím její
veřejně vlastněné provozní společnosti) je potřeba pouze zajistit
soulad skutečně účtovaných cen s finanční analýzou, na základě
které byla míra podpory projektu určena.

Splnění dotačních podmínek
Úprava smlouvy pro naplnění tzv. „zvláštní“ podmínky pro projekt
„Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ byla provedena
v rámci úprav smlouvy dle dotačních podmínek OPŽP.

Podmínka pro možnost
čerpání max. výše dotací
byla realizována uzavřením
Rámcové smlouvy a
Smlouvy o prodeji akcií
mezi městem Plzní a
společností Veolia Voda
Česká republika a.s.
Po odkupu 100 % akcií
provozovatele městem
Plzeň se bude jednat o tzv.
„vlastnický model
provozování“, na nějž se
nevztahuje požadavek
zkracování délky provozní
smlouvy
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Podmínka zkrácení délky smlouvy do roku 2015 pro možnost čerpání
maximální výše dotací byla realizována uzavřením Rámcové smlouvy
a Smlouvy mezi městem Plzní a společností Veolia Voda Česká
republika, a.s. o prodeji akcií ke dni 31.12.2015.
Přestože nedošlo k formálnímu zkrácení provozní smlouvy (nadále
platná na dobu určitou do 31.12.2017), dochází od 1.1. 2016 ke změně
typu provozního modelu a tím i aplikaci odlišných podmínek dle Přílohy
č. 7 OPŽP pro tento typ provozního modelu.
Po odkupu 100 % akcií provozovatele městem Plzeň se bude jednat
o tzv. „vlastnický model provozování“, u kterého není požadováno
zkrácení délky provozní smlouvy. To ovšem pouze za předpokladu, že
do konce trvání provozní smlouvy (31.12.2017) nesmí dojít k prodeji
jakékoli části provozovaného majetku vlastněného veřejným vlastníkem
do rukou soukromého sektoru, kterým by došlo k účasti soukromého
sektoru u provozovatele infrastruktury.
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Při úpravě smlouvy dle podmínek OPŽP byly uzavřeny dodatky č. 23,
24 a 25. Dodatek č. 23 zejména zavedl do smlouvy výkonové
ukazatele, systém monitoringu a smluvních sankcí a to v souladu
s požadavky OPŽP, tj. dle Praktické příručky. Dodatek č. 24 vyřešil
požadavky cenotvorby dle OPŽP, tj. zavedení textu tzv. Platebního
mechanismu a standardního finančního nástroje do smlouvy, se
uskuteční s odloženou účinností, konkrétně od prvního dne
kalendářního roku následujícího po roce, v němž nabude právní moci
kolaudační rozhodnutí nebo bude vypsán kolaudační souhlas na
poslední ze staveb, která je předmětem projektů „Čistá Berounka –
etapa II, projekt A + B“. Do té doby bude cenotvorba řešena dle
zbývající části dodatku, jež nabyla účinnosti dne 30.4.2010. Tato
úprava vznikla v souladu se Zásadami cenotvorby, což bylo třeba pro
splnění „zvláštní“ podmínky u projektu FS 2004 – 2006. Prozatím
poslední dodatek č. 25 dořešil požadavky kladené na úpravu smlouvy
dle OPŽP.

Dodatek č. 23 zavádí
systém výkonových
ukazatelů, monitoringu a
smluvních sankcí dle
požadavků OPŽP
Dodatek č. 24 zavádí
pravidla cenotvorby
v souladu dle OPŽP
Dodatek č. 25 řeší další
požadavky OPŽP pro
úpravu smlouvy

Jsou splněny podmínky pro
projekty v rámci OPŽP a
současně i pro FS 2004 –
2006
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Uzavřením těchto dodatků (č. 23 až č. 25) budou splněny podmínky
kladené na projekty v rámci OPŽP (2007 – 2013) a současně i pro
projekty z minulého dotačního období (Fond soudržnosti 2004 – 2006),
za předpoklad splnění Rámcové smlouvy uzavřené mezi městem Plzeň
a společností Veolia Voda Česká republika, a.s.
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5.

Strategické cíle

5.1

Způsob určení Strategických cílů
Na základě dostupných informací o potřebách města Plzně v oblasti
provozování a správy VaK označil Zpracovatel oblasti a potřeby, které
je nezbytné v rámci této Studie řešit:

Služby



dosažení efektivního provozování a správy VaK města Plzně
v souladu s platnými právními a strategickými předpisy
a dokumenty,

Finance



minimalizace nákladů na straně odběratelů a města
Plzně

Stabilita



zajištění udržitelnosti poskytování služeb v oblasti VaK a výše
nákladů, a

Řízení (ve smyslu
ovládání a kontroly)



zajištění, aby si město Plzeň udrželo v oblasti provozování a správy
infrastruktury VaK odpovídající kontrolu a dohled odpovídající jejich
zásadnímu významu pro život ve městě Plzeň.

Obecným a hlavním cílem, kterého má být prostřednictvím splnění
dílčích strategických cílů dosaženo je zajištění optimálního
provozování a správy infrastruktury VaK města Plzně. Tohoto cíle
bude dosaženo implementací Varianty, která bude nejvíce naplňovat
strategické cíle.

Obecným a hlavním cílem
je zajištění optimálního
provozování infrastruktury
VaK města Plzně
5.2
5.2.1

Udržování nejnižšího
nárůstu cen VaS s ohledem
na požadovaný rozsah
obnovy a investic, zajištění
podmínek OPŽP a
respektování sociální
únosnosti ceny

Finanční cíle
Udržování nejnižšího nárůstu cen pro vodné a stočné
Tento cíl je soustředěn pouze na lokalitu města Plzně, nikoliv na celou
zájmovou oblast Vodárny Plzeň. V rámci jednotlivých Variant je
nezbytné posuzovat vývoj (nárůst) cen vodného a stočného vzhledem
k:
a. požadovanému rozsahu obnovy a investic,
b. respektování podmínek cenotvorby OPŽP,
c. posouzení sociální únosnosti (v případě, že žádná
z posuzovaných Variant nebude splňovat podmínky sociální
únosnosti, bude nezbytné revidovat stanovené požadavky),
a to při zajištění optimálně dosažitelné úrovně poskytovaných služeb při
dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod s ohledem na
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zdraví obyvatelstva, ochranu životního prostředí a principy udržitelného
rozvoje.
5.2.2

Financování odkupu akcií Vodárny Plzeň s minimálním
zatížením rozpočtu města
V rámci tohoto cíle existují pro město Plzeň následující možnosti, kdy
město Plzeň:
a. nijak nezatíží rozpočet (nový provozovatel VaK přímo vyplatí
finanční prostředky městu na odkup akcií Vodárny Plzeň ex ante
nebo splatí závazek společnosti Veolia Voda Česká republika,
a.s. přímo),

Zajištění financování
odkupu akcií Vodárny
Plzeň s minimálním
zatížením rozpočtu města
Plzeň

b. krátkodobě zatíží svůj rozpočet úvěrem na odkup akcií Vodárny
Plzeň, nicméně v krátkodobém horizontu inkasuje město Plzeň
dostatečné finanční prostředky na úhradu závazku (formou např.
překlenovacího úvěru),
c. zatíží svůj rozpočet dlouhodobým úvěrem, nicméně bude
inkasovat finanční prostředky alespoň ve výši dluhové služby
(splátka jistiny úvěru + úroků).
V rámci tohoto cíle musí být vždy brán zřetel na zajištění finančních
prostředků pro realizaci nejenom odkupu akcií ale i potřebných investic
do VaK.
5.2.3

Zajištění dotací
Město Plzeň v současné době aktivně čerpá finanční prostředky
z fondů EU na základě realizace projektů, kterým byla přiznána dotace
z OPŽP (více viz kapitola 3 výše).

Zajištění bezrizikového
(do)čerpání přiznané
dotace z OPŽP a možnosti
čerpání budoucích
dotačních titulů
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Ve vztahu k navrhovaným řešením by mělo být:
a. zajištěno bezrizikové (do)čerpání přiznané dotace z OPŽP, popř.
získání dotace na modernizaci ÚV (splnění všech dotačních
podmínek, viz. subkapitoly 4.2 a 4.3 výše), a
b. zachování možnosti čerpání potenciálních budoucích dotačních
titulů (zejména ze Státního rozpočtu ČR).
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5.3
5.3.1

Zajistit trvalou funkčnost
infrastruktury VaK, zabránit
zhoršení technického stavu
a efektivně plánovat
obnovu

5.3.2

Technické cíle
Zajištění udržitelnosti a dostačující obnovy VaK
Ve vztahu k projektu je obsahem tohoto cíle:
a. zajistit trvalou funkčnost stávající infrastruktury VaK,
b. zabránit zhoršení nebo zajistit zlepšení technického stavu VaK, a
c. prozíravě plánovat obnovu, tj. předvídat pokud možno vývoj
právních a technických požadavků a plánovat pro jejich budoucí,
nikoliv pouze současný stav.
Zajištění dostatečného rozvoje VaK
Opatření navržená v rámci tohoto cíle by měla:

Umožnit rozvoj města
nákladově efektivním
způsobem, zajistit soulad
s legislativními požadavky
a zajistit řešení nakládání
s dešťovými vodami

a. umožnit další racionální rozvoj města Plzně nákladově efektivním
způsobem,
b. zajistit (vytvořit podmínky pro) soulad s budoucími legislativními
požadavky v oboru Vak, a
c. zajistit adekvátní řešení nakládání s dešťovými vodami.

5.4

Organizační cíle
Poskytování služeb musí být předmětem kontroly a dozoru
odpovídajících a vhodných úrovní veřejné správy, tzn. městem Plzeň.
Pro tuto oblast byl identifikován jeden níže popsaný strategický cíl.

5.4.1

Zajistit pro město Plzeň
dostatečnou kontrolu nad
poskytováním služeb,
zajistit přístup k informacím
a minimalizovat
administrativní zatížení

Zajištění kontroly/vlivu veřejné správy nad poskytováním
služeb VaK
Tento cíl by ve vztahu k poskytování služeb měl:
a. zajistit, že si město Plzeň udrží dostatečnou kontrolu nad
poskytováním služeb,
b. zajistit, že budou městu Plzni poskytovány dostatečné informace
týkající se všech prvků poskytování služeb tak, aby bylo možné
efektivně uplatňovat jejich řízení a plánovat budoucí způsob
zajišťování služeb, a
c. minimalizovat administrativní zatížení města Plzně.
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Čím větší je míra
vlastnického podílu města
Plzně na Vodárně Plzeň a
čím více infrastruktury VaK
město Plzeň vlastní, tím
větší je i míra kontroly a
úroveň vlivu na poskytování
služeb VaK
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Míra kontroly, resp. úroveň vlivu veřejné správy nad poskytováním
služeb VaK je přímo úměrná míře vlastnického podílu v provozní
společnosti (Vodárně Plzeň) a rovněž závisí na míře vlastnictví
infrastruktury VaK městem Plzni. Čím větší je míra vlastnického podílu
města Plzně na Vodárně Plzeň a čím více infrastruktury VaK město
Plzeň vlastní, tím větší je i míra kontroly a úroveň vlivu na poskytování
služeb VaK.
Splnění všech výše uvedených dílčích Strategických cílů přispěje, resp.
zajistí naplnění generálního strategického cíle projektu, kterým je
zajištění optimálního provozování a správy infrastruktury VaK ve
městě Plzni.
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6.

Varianty

Varianty představují konkrétní způsob zajištění provozování a správy
VaK a to v rámci identifikovaných institucionálních řešeních (provozních
modelech).
6.1

Modely provozování a správy
Možnými identifikovanými modely zajištění všech požadovaných služeb
jsou tzv. Oddílný model (dále jen „OM“), model tzv. Plné koncese (dále
jen „PK“) a tzv. Smíšený model (dále jen „SM“). Základním rozlišovacím
znakem mezi těmito „provozními modely“ je oblast vlastnictví a správy
VaK a rovněž role provozovatele VaK.

Možnými modely zajištění
požadovaných služeb jsou:
tzv. Oddílný model, model
tzv. Plné koncese a tzv.
Smíšený model
6.1.1

Základní charakteristika modelů
Základní fungování tří identifikovaných provozních modelů v primárních
oblastech vodohospodářských činností je přehledně zobrazeno na
následujícím obrázku.

Obrázek 6.1:

Charakteristika základních modelů provozování VaK

Základní oblasti činností
Vlastnictví

Oddílný model

Plná koncese

Správa + Investování

Město Plzeň

Město Plzeň

Smíšený model

Provozní smlouva

Provozní smlouva

Provozování

Provozovatel

Provozovatel

Provozovatel

Podrobnější charakteristika jednotlivých provozních modelů je uvedena
v tabulce níže a dále je rozvedena v rámci celé této podkapitoly.
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Tabulka 6.1:

Základní znaky jednotlivých provozních modelů

Model provozování

Opravy
(havarijní)

Obnova
(plánované opravy nebo
technické zhodnocení)

Rozvoj

Provozní
smlouva

Délka provozní
smlouvy

Oddílný model

Provozovatel

Provozovatel / Vlastník

Vlastník

ANO

10 let

Plná koncese

Provozovatel

Provozovatel

Provozovatel

ANO

20 let

Smíšený model*

Provozovatel

Provozovatel

Provozovatel

NE

-

* Provozovatel = smíšená společnost

Oddílný model – základní charakteristika

Provozní smlouva
představuje základní
princip pro zajištění
provozování VaK
Oddílné provozní
společnosti mohou být
s majetkovou účastí jiných
(soukromých) subjektů
Provozovatel přebírá
některá rizika
Provozovatel hradí
vlastníku infrastruktury
nájemné
Provozovatel vybírá od
koncových uživatelů
(odběratelů) vodné a
stočné



Provozování infrastruktury je realizováno na základě provozních
smluv dle § 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen
„ZoVaK“).



Oddílné provozní společnosti (v případě města Plzně je touto
oddílnou provozní společnosti Vodárna Plzeň) mohou být
společnosti s majetkovou účastí jiných (soukromých) subjektů než
pouze vlastníka infrastruktury.



Provozovatel přebírá některá rizika, která podle ZoVaK nese
primárně vlastník, zejména povinnost zajistit plynulé a bezpečné
provozování VaK.



Provozovatel hradí vlastníku infrastruktury nájemné za užívání
infrastruktury. Nájemné pro vlastníka představuje primární zdroj pro
zajištění obnovy VaK.



Vlastník na druhé straně namísto přímé úhrady za poskytování
těchto služeb umožní provozovateli brát užitky (zejména úplaty) od
koncových uživatelů těchto služeb (odběratelů), tj. vybírat vodné
a stočné.

Oddílný model včetně vazeb mezi zapojenými subjekty graficky
znázorňuje následující obrázek.
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Obrázek 6.2:

Oddílný model provozování VaK

Základní popis obecných výhod, nevýhod, příležitostí a hrozeb, tedy
hodnocení pomocí SWOT analýzy, tohoto modelu obsahuje následující
tabulka.
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Tabulka 6.2:

SWOT analýza Oddílného modelu
Silné stránky

Slabé stránky

Přenos určitých rizik na smluvního partnera (provozovatele)

Nejslabší přenos rizik na provozovatele

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší role města

Požadavek na silné a odborné personální zajištění na
straně města (zejména pro řízení smluvního vztahu a
zajištění správy VaK)

Možnost změny nastavení daného řešení za nejkratší dobu
(nové koncesní řízení na provozovatele)

Náročný proces výběru soukromého partnera
(provozovatele) zejména v rámci zadávání veřejné zakázky

Nižší finanční náklady plynoucí ze zajištění investování
(municipalita obvykle získává úvěry za výhodnějších
finančních podmínek)

Tlak na zvyšování zadluženosti města

Možnost využití standardizovaných řešení při nastavování
smluvního vztahu s provozovatelem

Provozní model s nejvyšší mírou regulace v rámci
dotačních podmínek

Příznivé řešení z hlediska daňové povinnosti města

Krajně obtížná možnost změny vysoutěžených podmínek
v průběhu trvání provozní smlouvy

Výhodné řešení z hlediska generování dostatečné výše
prostředků na obnovu a rozvoj VaK (město inkasuje
nájemné)

Příležitosti

Hrozby

Získání know-how zapojením soukromého (externího) partnera

Selhání vybraného externího soukromého partnera
(provozovatele)

Možnost rozšíření řešení směrem k modelu Plné koncese

Významné časové prodlení z důvodu odvolání
uchazečů v rámci koncesního řízení

Možnost smluvního nastavení tak, aby byly eliminovány
následky oddělení správy od provozování VaK

Oddělení správy VaK od provozních potřeb (riziko nižší
efektivity realizovaných investic)

Zajištění standardů kvality služeb v důsledku plnění dotačních
podmínek

Spory mezi smluvními stranami mohou negativně
ovlivnit provozování

Kvalitní nastavení podmínek provozní smlouvy
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Plná koncese – základní charakteristika


Na podkladu uzavřené provozní smlouvy je realizováno provozování
včetně správy VaK (včetně zajištění investic do VaK).



Pronajímaný majetek zůstává ve vlastnictví vlastníka (města Plzně)
a provozovatel (Vodárna Plzeň nebo její právní nástupce) je
1
odpovědný za obnovu (plánované opravy a technické zhodnocení
na již existujícím majetku VaK) a rozvoj VaK.



Vlastník je povinen vhodným způsobem definovat požadavky
(rozsah) na zajištění rozvoje VaK ze strany provozovatele, kterého
má být po dobu trvání provozní smlouvy dosaženo.



V případě realizace investic do VaK ze strany provozovatele
(rozvojové investice) se provozovatel stává dočasným vlastníkem
takto pořízeného majetku (má tedy možnost ho odepisovat) a to do
konce trvání provozní smlouvy. Na konci provozní smlouvy převádí
tento majetek za úplatu vlastníkovi pronajímaného majetku (městu
Plzni).

Provozovatel přebírá širší
spektrum rizik



Provozovatel přebírá širší spektrum rizik, která nese primárně
vlastník, zejména riziko provozuschopného technického stavu VaK
(obnova VaK) a zajištění dostupnosti služeb na území s plánovanou
novou zástavbou (rozvoj VaK dle stanovaného plánu)

Provozovatel vybírá od
odběratelů vodné a stočné



Provozovatel vybírá od koncových uživatelů (odběratelů) vodné
a stočné, je držitelem peněžního toku z vodného a stočného.

Provozovatel hradí
vlastníkovi nájemné



Provozovatel hradí vlastníkovi pronajímaných VaK nájemné za jejich
užívání, které v tomto případě představuje zejména zdroje vlastníka
pro krytí existující dluhové služby vyplývající z realizovaných investic
do VaK v minulosti.

Provozní smlouvy v rámci
tohoto modelu uzavírány na
delší časové období,
uvažovaná délka je 20 let



Vzhledem ke skutečnosti, že je provozovatel odpovědný za
realizování a profinancování investic do rozvoje VaK, a v souvislosti
se snahou snížit zbytkové hodnoty (kupní cenu) nových investic
a technického zhodnocení na konci koncese (resp. nárůst cen

Provozování a správa VaK
opět na základě provozní
smlouvy
Město i nadále vlastní
majetek, provozovatel
realizuje obnovu a rozvoj
Vlastník definuje
požadavky na zajištění
rozvoje VaK
U nových investic se
provozovatel stává
dočasným vlastníkem
pořízeného majetku

_________________________
1
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Technické zhodnocení v praxi představuje změnu funkčnosti objektu (u nemovitosti)
nebo použitelnosti (u věci movité), stavebně dispoziční změnu objektu, konstrukční
změnu zasahující do podstaty věci, instalaci nebo zabudování nových prvků, a
zásadní změnu technických parametrů věci.
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během její trvání), provozní smlouvy v rámci tohoto modelu jsou
obvykle uzavírány na delší časové období, než v případě OM.
V předmětném případě je uvažovaná délka provozní smlouvy 20 let.

Provozovatel přebírá
činnosti a pracovní náplň,
které nyní zajišťuje OSI
(oddělení vodního
hospodářství)
Obrázek 6.3:



V praxi tedy provozovatel v tomto případě částečně přebírá činnosti
a pracovní náplň, které v současné době zajišťuje OSI, konkrétně
oddělení vodního hospodářství.

Model Plné koncese je schematicky znázorněn na následujícím
obrázku.

Provozování VaK v rámci modelu Plné koncese

V podmínkách České republiky není tento model obvyklý, nicméně je
používaným řešením v zahraničí (např. v Portugalsku). V České
republice se tomuto modelu nejvíce blíží způsob zajištění provozování
a správy např. v případě již realizovaného projektu modernizace ČOV
v Brně – Modřicích.
Správa nové infrastruktury VaK provozovatelem
podmínka změny vlastnictví dotované infrastruktury
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Plná koncese –
provozovatel realizuje
investice pouze do nových
investic VaK, které dočasně
vlastní

základě uzavřené provozní smlouvy je provozovatelem realizováno
rovněž i investování do nových investic VaK, které provozovatel
dočasně vlastní (má možnost ho odepisovat) a to do konce trvání
provozní smlouvy.
Získáni dotací z fondů EU je obvykle vázáno podmínkou, že podpořený
projekt (operace) neprojde po určitou dobu (5 let) podstatnou změnou,
která může být způsobena např. změnou formy vlastnictví položky
2
infrastruktury. Lze předpokládat, že obdobná podmínka bude
aplikována i pro následující programovací období 2014 – 2020.

Získáni dotací z fondů EU
je obvykle vázáno
podmínkou, že po určitou
dobu nedojde ke změně
vlastnictví podpořeného
projektu
Provozovatel bude
dočasným vlastníkem nově
budované infrastruktury
VaK, tedy nejsou ohroženy
již čerpané dotace do
projektů VaK ve vlastnictví
města Plzně
Předpoklad uzavření
provozní smlouvy na dobu
20 let a realizace investic v
prvních letech tohoto
období zajistí potřebné
zachování vlastnictví
dotovaného VaK po určitou
dobu

Ze skutečnosti, že provozovatel bude dočasným vlastníkem pouze
nově budované infrastruktury VaK vyplývá, že implementace modelu
Plné koncese nikterak neohrožuje (do)čerpání již přiznaných dotací
z fondů EU do projektů infrastruktury VaK, u kterých město Plzeň je a
nadále zůstává (i v případě Plné koncese) jejich vlastníkem.
V případě že v budoucím programovacím období budou čerpány
dotace pro realizaci nových investic do VaK, které v modelu Plné
koncese realizuje provozovatel do svého dočasného vlastnictví lze
předpokládat, že bude uplatňována výše uvedená, resp. podobná
podmínka omezující po určitou dobu změnu vlastnictví takto pořízené
infrastruktury. Vzhledem ke skutečnosti, že se v případě Plné koncese
předpokládá uzavření provozní smlouvy na dobu 20 let a realizace
investic v prvních letech tohoto období (za účelem maximálního
odepsání investice provozovatelem), lze rovněž dovozovat, že i
případná časová podmínka omezující změnu vlastnictví bude splněna a
nebude tak ohroženo případné čerpání dotací z fondů EU
v programovacím období 2014 – 2020. Navíc precedentní případ ČOV
Modřice (Brno) ukazuje, že model plné koncese lze realizovat při
čerpání evropských fondů a že proklamace Evropské komise o
možnostech takových partnerství veřejného a soukromého sektorů
nejsou plané.

_________________________
2 Viz odst. 1 čl. 57 „Stálost operací” Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.
července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č.
1260/1999, které doslovně uvádí: „… Členský stát nebo řídící orgán zajistí, že
příspěvek z fondů bude pro danou operaci zachován, pouze pokud do pěti let od
ukončení operace ... neprojde tato operace podstatnou změnou:
... b) způsobenou změnou buď formy vlastnictví položky infrastruktury, nebo
zastavením výrobní činnost...”.
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V následující tabulce je uveden popis výhod, nevýhod, příležitostí
a hrozeb pomocí hodnocení podle SWOT analýzy tohoto provozního
modelu.
Tabulka 6.3:

SWOT analýza Plné koncese
Silné stránky

Slabé stránky

Spojení správy a provozování v rámci jednoho subjektu
(zefektivnění procesů)

Výsledná cena zatížena vyšší daňovou povinností
(DPPO) při zachování stejných finančních zdrojů pro
zajištění obnovy VaK (nicméně pořád nižší než
v případě Smíšeného modelu)

Významný přenos rizik na provozovatele

Požadavek silného personálního zajištění na straně
města zejména v podobě externích poradců

Možnost změny nastavení daného řešení
(nové koncesní řízení na provozovatele VaK)

Krajně obtížná možnost změn vysoutěžených
podmínek v průběhu trvání provozní smlouvy

Nedochází ke zvyšování dluhové služby ani zadlužení města

Obecně dražší zajištění finančních prostředků na
realizaci investic

Příznivé řešení z hlediska daňové povinnosti města / obce
(ovšem ne tak příznivé jako v případě Oddílného modelu)

Nejvíce náročný proces výběru soukromého partnera
(proces zadávání koncesního řízení)
Nejvíce regulovaný model v rámci dotačních podmínek
Problematická flexibilní reakce na investiční potřeby
vlastníka v průběhu trvání provozní smlouvy

Příležitosti

Hrozby

Snížení celkových nákladů na základě optimalizace správy a
provozování

V ČR jsou minimální zkušenosti v praktické aplikaci
(implementaci) tohoto modelu

Kvalitní nastavení provozní smlouvy

Selhání vybraného soukromého partnera

Získání know-how zapojením externího partnera

Významné časové prodlení z důvodu odvolání
uchazečů KŘ

Zajištění standardů kvality služeb v důsledku plnění dotačních
podmínek

Spory mezi smluvními stranami mohou negativně
ovlivnit nejenom provozování ale i správa a investování

Smíšený model – základní charakteristika

Provozovatel a vlastník
VaK je jedna a táž osoba
odlišná od města/obce



Představuje situaci, kdy provozovatel a vlastník infrastruktury je
jedna a táž osoba ale odlišná od města / obce (tj. město Plzeň vloží
nebo prodá svůj majetek VaK do své 100% vlastněné provozní
společnosti Vodárny Plzeň a ta je následně odpovědna za
provozování i správu VaK).

Varianta smíšeného
modelu umožňuje účast
soukromého kapitálu



Variantou smíšeného modelu je (také) tzv. smíšený model
provozování s participací soukromého kapitálu. V těchto případech
se např. město / obec (město Plzeň) a soukromá společnost
kapitálově podílí na subjektu, který je vlastníkem a zároveň
provozovatelem infrastruktury (Vodárna Plzeň).
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Kontrolu nad řízením
společnosti zajišťuje město
delegováním svých
zástupců do jejího
managementu

Skutečnost, že se město / obec kapitálově podílí na „smíšené
společnosti“ zajišťuje určitý stupeň kontroly jejich činností a to tím,
že se podílí na řízení této společnosti prostřednictvím delegovaných
zástupců do jejího managementu.

Vklad majetku do Smíšené společnosti

Smíšená společnost může
vzniknout vložením majetku
VaK do akciové společnosti
Vodárny Plzeň

Smíšená společnost může vzniknout vložením majetku VaK do
Vodárny Plzeň, tedy do akciové společnosti. Vložení majetku
představuje formu nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Vodárny
Plzeň. V tomto případě se hodnota nepeněžitého vkladu (vložení
majetku VaK) stanovuje na základě znaleckého posudku
vypracovaného znalcem jmenovaného za tímto účelem soudem.

Zvýšení počtu akcií pro
město Plzeň, která zůstává
stále 100% akcionářem

Tímto procesem by mohlo dojít ke zvýšení účasti akcionáře (města
Plzně) ve Vodárně Plzeň. V našem případě, kdy je město Plzeň jejím
jediným akcionářem, zůstává jeho účast ve Vodárně Plzeň beze změny
– stále 100%. Dojde však k navýšení počtu akcií společnosti
odpovídající hodnotě tohoto nepeněžitého vkladu.
Alternativou k nepeněžitému vkladu je prodej infrastruktury VaK
Vodárně Plzeň. Tímto krokem dojde rovněž ke vzniku smíšené
společnosti. Bylo by však nutné řešit otázku získání dostačujících
finančních zdrojů na straně Vodárny Plzeň nutných k úhradě nákupu
VaK od města Plzeň. Z tohoto pohledu je jednodušší postupovat
formou nepeněžitého vkladu.
Způsob provozování v rámci Smíšeného modelu je ilustrován na
následujícím obrázku.

44

Strategická studie způsobů provozování a správy vodovodů a
kanalizací města Plzně v letech 2016 - 2025

Obrázek 6.4:

Smíšený model provozování VaK

Obecné výhody, nevýhody, příležitosti a hrozby Smíšeného modelu
pomocí hodnocení dle SWOT analýzy jsou uvedeny v následující
tabulce.
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Tabulka 6.4:

SWOT analýza Smíšeného modelu
Silné stránky

Slabé stránky

Spojení správy a provozování v rámci jednoho subjektu
(zefektivnění procesů)

Výsledná cena zatížena vyšší daňovou povinností
(DPPO) při zachování stejných finančních zdrojů pro
zajištění obnovy VaK

Možnost průběžné změny v oblasti zajištění výkonů a
cenotvorby

Omezení vlivu kontroly města / obce při zapojení
soukromého partnera

Levnější (nebo alespoň srovnatelné) zajištění finančních
prostředků na realizaci investic (nižší finanční náklady) než
v případě modelu Plné koncese

Dražší zajištění finančních prostředků na realizaci
investic (vyšší finanční náklady) než v případě
Oddílného modelu (zajišťovány městem / obcí)

Možnost rozšíření provozované oblasti bez výběrového řízení
(prostřednictvím vkladu majetku ostatních municipalit do
společnosti)

Pro možnost získání odborného know-how je nezbytné
odprodat část majetku VaK (spolu s vlastnickým
podílem ve společnosti)

Přímé ovládání společnosti (prostřednictvím delegování
manažerů do vedení společnosti) a nikoliv na základě provozní
smlouvy

Nevratnost procesu zapojení soukromého partnera
(absence spolehlivých prostředků pro vyvázání
soukromého partnera z řešení)

Lepší kontrolní mechanismy vnitřního hospodaření společnosti
Snížení personálních kapacit či zatížení těchto kapacit na
straně města
Není nutnost podstupovat realizaci pravidelných náročných
koncesních řízení pro výběr soukromého partnera
(provozovatele VaK)
Nedochází ke zvyšování dluhové služby ani zadlužení města /
obce

Příležitosti

Hrozby

Snížení celkových nákladů na základě optimalizace správy a
provozování

Dosazení nedostatečně kvalifikovaných manažerů do
vedení společnosti
Změna soukromého partnera bez možnosti vlivu města
/ obce
Negativní vnímání generování zisku společnosti
veřejností
Obtížná kontrola městem / obcí delegovaných
manažerů do vedení společnosti
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6.1.2

V rámci tří základních
modelů provozování je
možné rozlišovat jednotlivé
Varianty dle:
• výše podílu soukromého
partnera na základním
kapitálu provozovatele
Vodárny Plzeň
• vlastnictví provozního a
infrastrukturního majetku
VaK

Tabulka 6.5:

Podíl soukromého partnera na vlastnictví provozního
a infrastrukturního majetku
V rámci uvedených tří základních modelů provozování je možné
rozlišovat jednotlivé Varianty dle výše podílu soukromého partnera na
základním kapitálu provozovatele Vodárny Plzeň a související
vlastnictví provozního a infrastrukturního majetku VaK. Výše tohoto
podílu je určující pro míru vlivu soukromého subjektu na činnost
provozovatele, a to v oblasti jeho rozhodování o podmínkách
provozování VaK a řízení podnikatelské činnosti. Při úvahách o výši
podílu soukromého subjektu by měl být vždy sledován základní
strategický cíl, tj. zachování vlivu města Plzeň na podmínky
provozování VaK jako veřejné služby, resp. činnosti ve veřejném zájmu.
Vlastnictví akcií provozovatele
V případě odkupu akcií, resp. části akcií, soukromým partnerem (dále
jen „Akcionář“) získává Akcionář určitý vliv na společnost
provozovatele. Tento vliv je vykonáván především prostřednictvím
hlasovacích práv na valné hromadě společnosti, a zjednodušeně
řečeno, čím větším majetkovým podílem (% akcií) akcionář disponuje,
tím důležitější rozhodnutí v akciové společnosti může prosadit.

Práva akcionáře dle velikosti majetkového podílu
Výše majetkového podílu v akciové společnosti

Právo akcionáře

5 – 50 %

> 50 < 66,7 %

≥ 66,7 ≤ 75 %

> 75 %

Svolávat mimořádnou valnou hromadu (vč. zařazení
určené záležitosti na pořad jednání)

➼

➼

➼

➼

Kontrola činnosti představenstva (žádost dozorčí radě)

➼

➼

➼

➼

Volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady
(vč. výše jejich odměn)

➼

➼

➼

Schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky a
konsolidované účetní závěrky

➼

➼

➼

Rozhodování o schválení smlouvy o převodu, nájmu
nebo zastavení podniku

➼

➼

Rozhodování o změně stanov

➼

➼

Rozhodování o navýšení či snížení základního kapitálu

➼

➼

Rozhodování o schválení ovládací smlouvy či smlouvy
o převodu zisku

➼

Rozhodování o změně převoditelnosti akcií na jméno

➼

Rozhodování o fúzi nebo rozdělení

➼
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Vliv Akcionáře na akciovou
společnost roste úměrně
podle výše získaného
majetkového podílu

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vliv Akcionáře na akciovou
společnost roste úměrně podle výše získaného majetkového podílu.
Pro město Plzeň je velmi důležité zvážit, v jakém rozsahu má zájem
přijít o svůj vliv na chod akciové společnosti a na druhé straně, jaká
výše majetkového podílu bude zajímavá pro soukromého partnera.
Z tohoto pohledu může mít zásadní význam akcionářská dohoda mezi
městem Plzní a Akcionářem upravující jejich vztahy při řízení Vodárny
Plzeň (bez ohledu na akcionářské podíly).

Majetkový podíl Akcionáře
> 5 % a ≤ 50 %

Akcionář (s minoritním podílem > 5 % a ≤ 50 %) má možnost vynutit si
svolání valné hromady k řešení navržených problémů, což je jeden ze
základních kontrolních mechanismů. Nemá ovšem možnost prosadit
své personální zastoupení v orgánech společnosti provozovatele a tím
získat i určitý vliv na její obchodní vedení, rovněž není schopen ovlivnit
žádné strategické rozhodnutí. Určitá větší oprávnění může minoritní
Akcionář získat pouze, dojde-li současně s odkupem minoritního podílu
k uzavření akcionářské dohody, která mu taková oprávnění zajistí.

Majetkový podíl Akcionáře
> 50 % a < 66,7 %
(majoritní podíl bez
kvalifikované většiny)

Získání podílu > 50 % a ≤ 66,7 % umožňuje využití základních
kontrolních mechanismů držitele minoritního podílu (viz výše) a navíc
získání vlivu na obchodním vedení společnosti personálním
zastoupením v orgánech společnosti, nemá však vliv na strategické
rozhodování, pokud takový vliv ovšem nezíská na základě akcionářské
dohody spojené s nabytím tohoto majoritního podílu.

Majetkový podíl Akcionáře
≥ 66,7 %
(majoritní podíl
s kvalifikovanou většinou)

Podíl > 66,7 % má zásadní význam pro soukromého partnera, který má
zájem strategicky a dlouhodobě ovlivňovat činnost akciové společnosti
včetně dosahování maximálního podílu na zisku.

Akcionář, jehož podíl činí
alespoň 90 %

Pokud podíl činí alespoň 90%, potom může navíc prosadit výkup akcií
od ostatních akcionářů a ve svém důsledku minoritní akcionáře zcela
ze společnosti vytěsnit. Obdobný účinek má i rozhodnutí o převodu
jmění na hlavního akcionáře, které vyžaduje kvalifikovanou většinu.
Posouzení vlivu soukromého partnera na činnost akciové společnosti
(provozovatele) má mnohem větší význam ve vztahu k smíšenému
modelu provozování. V Oddílném modelu zůstává vlastnictví VaK
městu Plzeň a soukromý partner má tedy v závislosti na výši
majetkového podílu vliv zejména na provozování VaK.

OM: vlastnictví VaK
zůstává městu, soukromý
partner má v závislosti na
výši majetkového podílu
vliv zejména na
provozování VaK
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Odlišná situace bude v případě Smíšeného modelu, kde vlastnictví
samotné infrastruktury VaK přechází na smíšenou společnost
(akciová společnost) a soukromý partner má tedy v závislosti na
výši majetkového podílu v této akciové společnosti vliv nejenom
na provozování VaK, ale současně i na nakládání s majetkem VaK.

SM: soukromý partner má
v závislosti na výši
majetkového podílu ve
společnosti vliv nejen na
provozování VaK, ale i na
nakládání s majetkem VaK

Podrobnější informace o míře vlivu soukromého partnera jsou pro
jednotlivé posuzované Varianty uvedeny v oddílech 6.2 – 6.4 níže.
Vlastnictví VaK

OM: VaK zůstávají po celou
dobu trvání řešení ve
vlastnictví města Plzně

Předmětem Studie je provozování a také správa vodovodů a kanalizací
města Plzně. V případě výše uvedených modelů provozování může
dojít k následujícím situacím v oblasti vlastnictví VaK (což má vliv na
správu VaK).
Oddílný model se vyznačuje tím, že VaK zůstávají po celou dobu ve
vlastnictví města Plzně.

PK: město Plzeň zůstává
vlastníkem VaK.
Provozovatelem
vybudovaný majetek
zůstává po dobu trvání
provozní smlouvy ve
vlastnictví provozovatele,
po jejím ukončení je předán
za úplatu městu

V případě modelu Plné koncese zůstává sice město Plzeň vlastníkem
VaK, které jsou předmětem nájmu, ale provozování a současně
i správa jsou svěřené externímu subjektu. Tedy v tomto případě je
provozovatel rovněž zodpovědný za obnovu (zejména formou
technického zhodnocení a plánovaných oprav) a realizaci investic
(rozvoje) do VaK. Majetek vybudovaný investiční činností provozovatele
tak po dobu trvání provozní smlouvy zůstává ve vlastnictví
provozovatele, který jej jakožto investor může odepisovat. Po skončení
trvání provozní smlouvy je následně majetek předán za úplatu
(v případě, že není plně odepsán) městu Plzni, které se tak stává jeho
„novým“ vlastníkem.
V případě Smíšeného modelu dochází k vložení majetku VaK nebo
v kombinaci s prodejem majetku VaK do smíšené společnosti (Vodárny
Plzeň), která se tímto stává jediným vlastníkem předmětných VaK.
Město Plzeň si uchovává vliv nad správou tohoto majetku v závislosti
na výši vlastnického podílu v této smíšené společnosti a to
prostřednictvím delegování „vlastních“ manažerů do vedení
společnosti.

SM: dochází k vložení
majetku VaK do smíšené
společnosti (Vodárny
Plzeň), ta se tímto stává
jediným vlastníkem
předmětných VaK

Podrobněji je problematika vlastnictví VaK řešena u jednotlivých
posuzovaných Variant v oddílech 6.2 – 6.4 níže.
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6.2

Varianty Oddílného modelu
V případě Oddílného modelu byly podrobně posuzovány čtyři rámcové
Varianty. Přehled Variant včetně základních znaků je uveden
v následující tabulce.

Tabulka 6.6:

Seznam Variant – Oddílný model (OM)

Podíl

Organizace hlavních rolí

soukromého
vlastnictví
0%

0%
< 100 %

0%
< 100 %

100 %

Popis

Vlastnictví VaK

Správa včetně
investic do VaK

Provozování

Vlastnický model – možnost zadání
služeb resp. uzavřít provozní smlouvu tzv.
metodou “In House”

Vodárna Plzeň

Vstup soukromého partnera – výběrové
řízení na odkup části vlastnického podílu
(akcií Vodárny Plzeň) po určité době po
uzavření smlouvy formou „In House”

Vodárna Plzeň
nebo její právní
nástupce

Výběr nového provozovatele
s částečným vlastnictvím Vodárny
Plzeň provozovatelem – prodej
majetkového podílu ve Vodárně Plzeň
jako součást výběrového řízení na
„nového“ provozovatele VaK
Výběr nového provozovatele se 100%
vlastnictvím Vodárny Plzeň
provozovatelem – prodej celého (100%)
podílu ve Vodárně Plzeň jako součást
výběrového řízení na „nového“
provozovatele VaK

Provozování je
provozovateli svěřeno na
základě uzavřené provozní
smlouvy a provozovatel je
zodpovědný za vybírání
VaS od odběratelů
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Město Plzeň

Město Plzeň

Vodárna Plzeň
nebo její právní
nástupce

Vodárna Plzeň
nebo její právní
nástupce

Z tabulky výše je zřejmé, že město Plzeň vlastní VaK a rovněž je
odpovědno za jeho správu, včetně zajištění investic do obnovy
a rozvoje VaK. Provozování je v tomto případě zajišťováno externím
subjektem, kterým je Vodárna Plzeň, nebo v určitých případech její
právní nástupce. Provozování je provozovateli svěřeno na základě
uzavřené provozní smlouvy. Provozovatel je rovněž ve všech případech
zodpovědný za vybírání vodného a stočného od odběratelů.
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6.2.1

Provozní společnost je
100% ovládána (vlastněna)
vlastníkem VaK, provozní
společnost provozuje VaK
na základě uzavřené
provozní smlouvy
s vlastníkem

OM – Vlastnický model
Vlastnický model představuje situaci, kdy je provozní společnost
100% ovládána (vlastněna) vlastníkem VaK. Provozní společnost
provozuje na základě uzavřené provozní smlouvy s vlastníkem VaK.

V případě města Plzně tato situace nastane po 1.1.2016, kdy se město
stane 100% vlastníkem Vodárny Plzeň a tento 100% vlastník se
rozhodne si tento vlastnický podíl ponechat. Provozování VaK může
pokračovat kontinuálně na základě existující provozní smlouvy, jež je
uzavřena do konce roku 2017 nebo kdykoliv po 1.1.2016 může město
Plzeň, jakožto 100% vlastník Vodárny Plzeň, zadat provozování
městských VaK přímo Vodárně Plzeň bez výběrového řízení (tzv. „In
House“). Délka provozní smlouvy v tomto případě není limitující.
Tato Varianta představuje prakticky trvalý (časově neomezený) vztah
vlastníka VaK a provozovatele VaK, který se může změnit pouze
v případě přechodu k jinému z níže uvedených řešení. V případě, že
nedojde k přechodu k jinému z navrhovaných a možných řešení, není
pro město Plzeň nutné řešit otázky spojené s nakládáním s majetkem,
popřípadě s transakčními náklady spojenými s počátkem a ukončením
časově omezeného smluvního vztahu.

Varianta představuje
prakticky trvalý (časově
neomezený) vztah
vlastníka a provozovatele
VaK

Zadávání In House

In-House způsob zadávání
představuje výjimečnou
situaci, kdy není nutná
soutěž a je možné provozní
smlouvu uzavřít tzv. „na
přímo“

In-House způsob zadávání představuje výjimečnou situaci, kdy není
3
nutno postupovat podle zákona o veřejných zakázkách (dále jen
„ZVZ“). Smlouvu lze uzavřít tzv. „na přímo“. Musí však být naplněny
zároveň dvě podmínky a to:


provozovatel (Vodárna Plzeň) vykonává tzv. podstatnou část
činnosti ve prospěch zadavatele (město Plzeň),



a zadavatel má výlučná majetková práva v provozovateli (vlastní ho
ze 100 %).

_________________________
3 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Je však
potřeba upozornit na to, že koncesní zákon (č. 139/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) příslušnou výjimku nezakotvuje. Přestože judikatura ESD nevylučuje její
použití i pro oblast koncesí, za stávajícího legislativního stavu může být proto její
využití v rámci popisovaného oddílného modelu rizikové.
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Podmínka podstatné části
činnosti znamená, že jiná
činnost vykonávaná
provozovatelem pro jiné
subjekty je zcela marginální

Podmínka podstatné části činnosti znamená, že případná jiná
činnost vykonávaná provozovatelem pro jiné subjekty je zcela
marginální. Vzhledem k tomu, že Vodárna Plzeň provozuje VaK i pro
jiné obce v objemu cca 20 % jejího celkového obratu, nelze považovat
tyto činnosti za nepodstatné, resp. doplňkové, a tím pádem nelze
automaticky předpokládat, že tato podmínka je splněna.
100% vlastnictví Vodárny Plzeň městem Plzeň naplňuje podmínku
existence výlučných majetkových práv. Tato podmínka však není
splněna ve vztahu k ostatním obcím, kde Vodárna Plzeň provozuje
VaK. Tyto ostatní obce nebudou tedy moci po ukončení stávajících
provozních smluv zadat provozování Vodárně Plzeň v režimu In-House.

100% vlastnictví Vodárny
Plzeň městem Plzeň
naplňuje podmínku
existence výlučných
majetkových práv

Vstup třetích osob (soukromých akcionářů) do Vodárny Plzeň by
způsobil porušení podmínky výlučných práv města Plzně a potom
by postup zadávání v rámci režimu „In-House“ vztahu nebylo
možné realizovat. Město Plzeň by tak v takovémto případě muselo
postupovat v zadávacím nebo koncesním řízení.

6.2.2

OM – Vstup soukromého partnera

Vstup soukromého partnera
předpokládá uzavření nové
provozní smlouvy metodou
„In House“ a poté vyhlášení
veřejné zakázky na odkup
majetkového podílu ve
Vodárně Plzeň soukromým
partnerem

Varianta „Vstup soukromého partnera“ předpokládá nejprve
uzavření nové provozní smlouvy na provozování VaK s Vodárnou Plzeň
metodou „In House“. Potom (po určité době) se předpokládá vyhlášení
veřejné zakázky na odkup majetkového podílu ve Vodárně Plzeň
soukromým partnerem. Hlavní myšlenkou této Varianty bylo výrazné
zvýšení hodnoty společnosti Vodárna Plzeň, které je dáno hodnotou
uzavřené nové provozní smlouvy. Město Plzeň si ponechává určitý
vlastnický podíl ve Vodárně Plzeň a tedy i určitou míru kontroly nad
činnostmi Vodárny Plzeň.

V případě majetkového
vstupu soukromého
partnera přestane být
splňována jedna
z podmínek „In-House“

V případě, že podíl tohoto soukromého partnera bude přesahovat
pouze finanční vklad (tzn. že se bude moci vzhledem ke svému
majetkovému podílu aktivně účastnit na řízení společnosti, nebo bude
věcně zajišťovat plnění úkolů pro zadavatele) přestane být splňována
podmínka In-House vztahu spočívající ve výlučném majetkovém
právu města Plzně ve Vodárně Plzeň (viz výše).
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V tomto případě by pokračování ve smlouvě (původně uzavřené In
House formou) bez provedení nového koncesního řízení bylo
4
porušením Koncesního zákona (dále jen „KZ“). Aby město dodrželo
podmínky KZ, muselo by být provozování VaK zadáno v koncesním
řízení.

Pokračování ve smlouvě
bez provedení koncesního
řízení by bylo porušením
Koncesního zákona
Z tohoto důvodu nebyla
v rámci Studie tato Varianta
dále uvažována

Výše popsané by prakticky vedlo k dvojí soutěži (nejdříve veřejná
soutěž na odkup majetkového podílu ve Vodárně Plzeň a následně
koncesní řízení na výběr provozovatele VaK). Vzhledem k úzkým
vazbám těchto soutěží je nelze provést odděleně, proto by měl být
vybrán soukromý partner rovnou v rámci koncesního řízení na
provozování VaK v majetku města Plzně, v jehož rámci budou zájemci
soutěžit rovněž o vstup do společnosti. Z výše uvedených důvodů
nebyla v rámci Studie tato Varianta „dvou soutěží“ dále
uvažována.
Ve vztahu k ostatním obcím, pro které Vodárna Plzeň
v současnosti provozuje VaK, platí, že další provozování po
ukončení stávající smlouvy musí tyto obce zadat v běžném
zadávacím nebo koncesním řízení.

6.2.3

Odkup majetkového podílu
ve Vodárně Plzeň bude
jednou z podmínek
výběrového řízení

OM – Výběr „nového“ provozovatele s podmínkou odkupu
> 0 % a < 100 % akcií Vodárny Plzeň
V případě této Varianty dojde v rámci koncesního řízení na
provozovatele VaK v majetku města Plzně k odkupu majetkového
podílu ve Vodárně Plzeň soukromým partnerem a to v rozmezí > 0 a <
100 % akcií. Odkup majetkového podílu ve Vodárně Plzeň bude jednou
z podmínek tohoto výběrového řízení.
Pro postup města Plzeň v souladu s KZ platí plně to, co bylo uvedeno
u Varianty „OM – Vstup soukromého partnera“. Z pohledu koncesního
řízení jsou obě Varianty identické.

U možnosti odkupu
minoritního podílu ve
Vodárně Plzeň soukromým
partnerem je potřeba zvážit
i možnost uzavření tzv.
akcionářské dohody

Pokud by mělo dojít pouze k odkupu minoritního podílu ve Vodárně
Plzeň soukromým partnerem, je potřeba zvážit i možnost uzavření tzv.
akcionářské dohody. Smyslem akcionářské dohody je zajistit, aby
v otázkách v ní upravených, mohl menšinový soukromý akcionář
uplatnit svůj vliv i přesto, že nedisponuje většinovým majetkovým
podílem ve Vodárně Plzeň. Potom menšinový soukromý akcionář, který
disponuje dlouholetými znalostmi a zkušenostmi v dané podnikatelské

_________________________
4 Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
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činnosti (např. provozování VaK), může v maximální možné míře
aktivně pomoci k dosažení podnikatelských cílů Vodárny Plzeň.
V tomto případě se již nejedná o trvalý vztah mezi vlastníkem
a provozovatelem VaK, nýbrž o vztah dočasný (časově omezený) a to
dobou trvání uzavřené provozní smlouvy (navrhovaná délka provozní
smlouvy je 10 let). Vlivem skutečnosti, že město Plzeň, jakožto vlastník
VaK, musí zorganizovat výše uvedené koncesní řízení na výběr
provozovatele VaK, je nezbytné počítat s určitou časovou náročností
a zatížením transakčními a organizačními náklady. Rovněž ukončení
trvání smluvního vztahu představuje pro město Plzeň určité
administrativní a finanční zatížení.

Jedná o dočasný vztah
mezi vlastníkem a
provozovatelem VaK,
časově omezený dobou
trvání uzavřené provozní
smlouvy

Na druhé straně majetkové uspořádání provozní společnosti a případná
dohoda mezi jejími akcionáři (městem Plzeň a soukromým partnerem)
nejsou nijak časově omezené.

Varianta s sebou nese
opakovaně organizační a
administrativní zatížení,
transakční náklady spojené
s organizací koncesního
řízení a řešení problematiky
nakládání s pronajímaným
majetkem

6.2.4

V rámci smluvního vztahu musí být dále podrobně vyřešena
problematika nakládání s majetkem VaK ve vlastnictví města Plzně.
Jedná se o proces zjištění stavu majetku VaK (který byl vybranému
provozovateli svěřen k užívání) na začátku trvání provozní smlouvy
a přezkoumání stavu majetku při jeho navrácení městu Plzeň po
skončení platnosti provozní smlouvy.
V případě tohoto řešení je pro město Plzeň nezbytné si uvědomit, že
bude muset proces výběru „nového“ provozovatele a proces
ukončování smluvního vztahu se „současným“ provozovatelem
podstupovat opakovaně a to vždy ke konci platné provozní smlouvy.
Není samozřejmě nijak přitom zaručeno, že opakovanou soutěž musí
vyhrát společnost s majetkovým podílem města Plzeň.
OM – Výběr „nového“ provozovatele se 100% vlastnictvím
Vodárny Plzeň soukromým subjektem

V rámci koncesního řízení
na provozovatele VaK
dojde k odkupu 100 % akcií
soukromým partnerem

V této Variantě dojde v rámci koncesního řízení na provozovatele VaK
k odkupu 100 % akcií soukromým partnerem. Stejně tak jako
v předchozí Variantě bude odkup 100% majetkového podílu ve
Vodárně Plzeň jednou z podmínek výběrového řízení.

Odkup 100% majetkového
podílu ve Vodárně Plzeň
bude jednou z podmínek
výběrového řízení

Rovněž v tomto případě musí město Plzeň postupovat jako v případě
„OM – Vstup soukromého partnera“. Výběr soukromého partnera vyústí
v zadání provozování VaK soukromým subjektem – koncesionářem
(Vodárna Plzeň 100 % vlastněná soukromým subjektem), který bude
VaK provozovat pro město Plzeň – zadavatele.

54

Strategická studie způsobů provozování a správy vodovodů a
kanalizací města Plzně v letech 2016 - 2025

Co se týká trvalosti řešení, organizačního zajištění, náročnosti realizace
a transakčních nákladů je tato Varianta téměř totožná s Variantou výše
uvedenou, kdy se vybírá „nový“ provozovatel VaK s jiným než 100%
vlastnictvím Vodárny Plzeň, až na to, že město už se nemusí starat
o svůj vlastnický podíl v provozovateli.
6.3

Varianty modelu Plné koncese
V případě modelu Plné koncese byly posuzovány obdobné Varianty
jako v případě Oddílného modelu. Varianta „Vstup soukromého
partnera“ nebyla z důvodu popsaných v předchozí kapitole dále
uvažována.

Předpokladem je, že na
základě provozní smlouvy
s vybraným koncesionářem
bude kromě provozování
zajišťována také správa
VaK (vč. zajištění obnovy a
investic)

Hlavní odlišností všech dosud posuzovaných Variant od modelu Plné
koncese je skutečnost, že na základě provozní smlouvy bude v případě
Plné koncese vybraný koncesionář zajišťovat kromě provozování také
správu VaK (včetně zajištění obnovy a investic do VaK).
V případě modelu Plné koncese v zásadě zůstává vlastníkem
infrastruktury VaK město Plzeň (nové investice jsou dočasně ve
vlastnictví provozovatele). Provozovávání a správa (včetně zajištění
investic do obnovy a rozvoje VaK) je převedeno na provozovatele, tedy
na Vodárnu Plzeň, nebo jejího právního nástupce a to na základě
uzavřené provozní smlouvy. Provozovatel po do dobu provozní
smlouvy vybírá vodné a stočné od odběratelů.
Rovněž tak i otázky stálosti či dočasnosti jednotlivých řešení,
opakovatelnosti procesu výběru smluvního partnera (koncesionáře),
problematika transakčních nákladů jsou totožné jako u Variant v rámci
Oddílného modelu. Vzhledem ke skutečnosti, že v případě Plné
koncese dochází k převodu správy majetku VaK na vybraného
koncesionáře, je nezbytné věnovat maximální pozornost řešení otázky
nakládání s majetkem, a to současně jak s již existujícím a svěřeným
koncesionáři do užívání, tak i s majetkem koncesionářem nově
vybudovaným.
Přehled Variant včetně základních znaků je uveden v následující
tabulce.
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Tabulka 6.7:

Seznam Variant – model Plné koncese (PK)

Podíl

Organizace hlavních rolí

soukromého
vlastnictví
0%

0%
< 100 %

100 %

Popis

Vlastnictví VaK

Správa včetně
investic do VaK

Provozování

Vlastnický model – možnost zadání
služeb resp. uzavřít provozní smlouvu tzv.
metodou “In House”

Vodárna Plzeň

Výběr nového provozovatele
s částečným vlastnictvím Vodárny
Plzeň provozovatelem – prodej
majetkového podílu ve Vodárně Plzeň
jako součást výběrového řízení na
„nového“ provozovatele VaK

Vodárna Plzeň
nebo její právní
nástupce

Vodárna Plzeň,
nebo její právní
nástupce

Město Plzeň

Výběr nového provozovatele se 100%
vlastnictvím Vodárny Plzeň
provozovatelem – prodej celého (100%)
podílu ve Vodárně Plzeň jako součást
výběrového řízení na „nového“
provozovatele VaK

6.4

Vodárna Plzeň
nebo její právní
nástupce

Varianty Smíšeného modelu
V případě Smíšeného modelu byly podrobně posuzovány tři základní
Varianty, jejichž přehled obsahuje následující tabulka.

Tabulka 6.8:

Seznam Variant – Smíšený model (SM)

Podíl

Organizace hlavních rolí

soukromého
vlastnictví
0%

100 0 %
< 100 %

100 %

Popis

Vlastnictví
VaK

Správa včetně
investic do VaK

Provozování

Vlastnický model – služby provozovány
smíšenou společností ovládanou městem
Plzeň

Vodárna Plzeň

Vstup soukromého partnera do
smíšené společnosti – otevřené řízení
na odkup části vlastnického podílu ve
smíšené společnosti (ve Vodárně Plzeň)
soukromým partnerem

Vodárna Plzeň nebo její právní nástupce

Kompletní odkup podílu ve smíšené
společnosti soukromým partnerem –
prodej kompletního majetkového podílu
ve smíšené společnosti Vodárně Plzeň
v rámci výběrového řízení na odkup
100 % akcií

Vodárna Plzeň nebo její právní nástupce
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V případě Smíšeného modelu je smíšená společnost (Vodárna Plzeň)
vlastníkem předmětné infrastruktury VaK (zodpovídá tedy rovněž za její
správu), kterou z titulu vlastnictví VaK zároveň provozuje.
6.4.1

Město Plzeň se stane
100% vlastníkem akcií
Vodárny Plzeň, do které
následně vloží majetek VaK
formou nepeněžitého
vkladu, příp. může město
Vodárně Plzeň část VaK
odprodat

Jednorázové transakční
náklady a administrativní
a organizační zatížení
spojené se vznikem
smíšené společnosti

SM – Vlastnický model
Tato Varianta představuje situaci, kdy se město Plzeň stane 100%
vlastníkem akcií Vodárny Plzeň, do které následně vloží majetek VaK
a to formou nepeněžitého vkladu popřípadě může Vodárně Plzeň část
VaK odprodat. Smíšená společnost představuje novou trvalou
majetkovou strukturu. Vodárna Plzeň tak vykonává funkci
provozovatele infrastruktury VaK, kterou zároveň vlastní.
Povinnost zajistit provozování plyne vlastníkovi (Vodárně Plzeň) přímo
5
ze ZoVaK. V tomto případě se město Plzeň nezbavuje žádného
majetkového podílu (akcií) ve Vodárně Plzeň. Plně tak prostřednictvím
akcionářských práv kontroluje činnosti Vodárny Plzeň a uchovává si
klíčový rozhodovací vliv.
Vznik
smíšené společnosti
představuje
trvalou
vlastnickou
a majetkovou strukturu. Město Plzeň se praktický vzdává vlastnických
práv k majetku VaK, které kompletně přecházejí na Vodárnu Plzeň,
nicméně nakládáním s ním může v případě této Varianty plně
ovlivňovat prostřednictvím svých akcionářských práv. Vznik smíšené
společnosti se rovněž vyznačuje určitými transakčními náklady
a administrativním a organizačním zatížením, jedná se však pouze
o jednorázové náklady.

Trvalé vzdání se
majetkových práv k VaK

_________________________
5

57

Při případném porušení této povinnosti Vodárnou Plzeň pak může město Plzeň
zjednávat nápravu pouze z pozice akcionáře Vodárny Plzeň. Dle ZoVaK je nezajištění
provozování správním deliktem, za který však lze uložit pokutu pouze do výše 500.000
Kč. Jelikož město Plzeň v tomto případě neuzavírá smlouvu o provozování, nemůže
aplikovat vůči Vodárně Plzeň další (smluvní) účinné sankční mechanismy.
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6.4.2

Město Plzeň jakožto 100%
vlastník Vodárny Plzeň
vyhlásí určitou formu
otevřené soutěže na odkup
specifické výše
majetkového podílu ve
Vodárně Plzeň
Jediným kritériem pro výběr
soukromého partnera bude
výše ceny za akcii

SM – Vstup soukromého partnera do smíšené společnosti
Tato Varianta představuje situaci, kdy město Plzeň jakožto 100%
vlastník Vodárny Plzeň vyhlásí určitou formu otevřené soutěže na
odkup specifické výše majetkového podílu (> 0 % a < 100 %) ve
Vodárně Plzeň.
Jediným kritériem pro výběr soukromého partnera bude výše ceny za
akcii (po soukromém partnerovi nebude požadován výkon žádných
služeb či dodání know-how atd.), ale bude navíc požadováno
akceptování návrhu akcionářské dohody upravující práva akcionářů.
Tento předpokládaný postup částečně vyplývá z požadavků veřejného
zadávání (které jsou náročnější, pokud má dojít k dodání něčeho jiného
než pouze financí).
Nad rámec současně platné legislativy ČR a EU se bude soutěž řídit
základními
pravidly
veřejného
zadávání
(transparentnost,
nediskriminace a rovné zacházení) a to za účelem eliminace rizika
budoucího zpochybnění způsobu výběru soukromého partnera
a rovněž zajištění maximální hodnoty prodávaného majetkového podílu,
6
resp. ceny akcie.

Vodárně Plzeň lze
předběžně doporučit
ponechání si tzv.
majoritního podílu bez
kvalifikované většiny (tzn.
majetkový podíl města
Plzeň > 50 % a < 66,7 %)

Vzhledem k veřejnému zájmu vodárenských služeb, lze Městu Plzeň
předběžně doporučit ponechání si ve Vodárně Plzeň tzv. majoritního
podílu bez kvalifikované většiny (tzn. majetkový podíl Akcionáře < 50 %
a > 33,3 %), který umožňuje městu Plzeň využití základních kontrolních
mechanismů držitele majoritního podílu a získání vlivu na obchodním
vedení společnosti zastoupením v orgánech společnosti, přičemž
strategická rozhodnutí lze učinit jen v součinnosti s jiným
akcionářem.
Roli soukromého partnera (držitele minoritního podílu akcií) lze posílit
uzavřenou akcionářskou dohodou, pomocí níž lze zajistit, aby
v otázkách v ní upravených, mohl menšinový akcionář uplatnit svůj vliv
i přesto, že nedisponuje většinovým majetkovým podílem. V praxi pak
akcionářské dohody upravují pravidla rozhodování akcionářů např.

Roli soukromého partnera
(držitele minoritního podílu
akcií) lze posílit uzavřenou
akcionářskou dohodou

_________________________
6
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V případě, že by soukromý akcionář měl do Vodárny Plzeň vnést vlastní know-how,
hmotné prostředky, měl by se podílet na řízení společnosti apod., bylo by v tomto
případě nutno dovozovat, že se jedná o koncesi a plně postupovat podle koncesního
zákona. V případě prostého odkupu akcií lze dle stávajících výkladů a judikatury ESD
dovozovat, že na takový případ se právní úprava zadávání veřejných zakázek a
koncesí nevztahuje, přesto však je potřeba respektovat principy jednotného trhu
vyplývající ze Smlouvy o fungování EU.
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o ceně vodného a stočného, o složení představenstva a dozorčí rady,
o změně stanov apod.
Organizace otevřené soutěže na odkup určité výše majetkového podílu
ve Vodárně Plzeň je opět spojena s určitými transakčními náklady
a administrativním zatížením. V tomto případě se však jedná o trvalý
odkup majetkového podílu soukromým partnerem, tedy nebude-li chtít
město Plzeň dodatečně prodat další akcie ve svém držení jedná se
o jednorázový proces. Klíčové je si v tomto případě uvědomit, že spolu
s prodejem části svého majetkového podílu ve Vodárně Plzeň, ztrácí
Město Plzeň trvale možnost výkonu vlastnických práv k tomuto majetku
VaK v rámci SM.

Jedná se o trvalý odkup
majetkového podílu
soukromým partnerem
spojeným s trvalým
odkupem majetku VaK
odpovídajícím výši
odkoupeného % akcií

6.4.3

Prodej 100% podílu města
ve Vodárně Plzeň, do které
předtím město vložilo svůj
veškerý majetek VaK

SM – Kompletní odkup podílu ve smíšené společnosti
soukromým partnerem
V případě této Varianty se jedná o prodej 100% podílu města ve
Vodárně Plzeň, do které předtím město vložilo před tím svůj veškerý
majetek VaK. Město tím tak ztrácí veškerou kontrolu a vliv na činností
Vodárny Plzeň a rovněž tak i přichází o kompletní majetek VaK, který
do Vodárny Plzeň vložilo.
I v tomto případě se jedná o nevratný akt, spojený s jednorázovými
transakčními náklady spojenými s organizací veřejné soutěže. Město
Plzeň se trvale „zbavuje“ veškerého svého majetku VaK a svého vlivu
na tento majetek.

6.5

Specifikace resp. redukce
počtu vhodných Variant pro
další hodnocení byla
provedena s ohledem na
výsledky provedené právní
analýzy a naplnění
požadavků hlavních
strategických cílů

Varianty vhodné pro další hodnocení
Prvním krokem pro stanovení počtu (rozsahu) Variant vhodných pro
další hodnocení bylo respektování výsledků provedené právní analýzy
a naplnění požadavků hlavních strategických cílů.
Na základě provedené právní analýzy týkající se problematiky zadávání
formou „In-House“ bylo nutné redukovat výše uvedené portfolio
potenciálních Variant v případě Oddílného modelu a modelu Plné
koncese o ty, které předpokládaly vstup soukromého partnera do
společnosti Vodárna Plzeň poté, co dochází k zajišťování
vodohospodářských služeb Vodárnou Plzeň na základě přímého zadání
formou „In-House“.
Dalším pohledem, pomocí něhož došlo k následující specifikaci
vhodných Variant pro další hodnocení, bylo naplnění hlavních
dostatečných
strategických
cílů
spočívající
v zajištění
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mimorozpočtových zdrojů k profinancování odkupu akcií Vodárny
Plzeň a zachování určité a ne nepodstatné míry vlivu/kontroly města
Plzeň na poskytování služeb a nakládání s majetkem VaK. Pro určení
konečného počtu vhodných Variant k následnému vyhodnocení bylo
stanoveno hraniční hodnoty výše odkupu majetkového podílu ve
Vodárně Plzeň (podílu soukromého vlastnictví), které zajišťují splnění
výše uvedených hlavních strategických cílů. Seznam a popis vhodných
Variant pro další hodnocení je uveden v Tabulce 6.9.
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Tabulka 6.9:
Pořadové
číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

Seznam vhodných Variant pro další hodnocení
Označení
Varianty
OM1

OM2

OM3

OM4

PK1

PK2

PK3

PK4

Podíl
soukromého
vlastnictví
0%

49,9 %

66,6 %

100 %

0%

49,9 %

66,6 %

100 %

Organizace hlavních rolí
Popis

Vlastnictví
VaK

Správa včetně
investic do VaK

Provozování

Vlastnický model – město Plzeň je 100% vlastníkem provozovatele
(Vodárny Plzeň). Možnost zadání provozní smlouvy bez výběrového řízení
přímo Vodárně Plzeň, metodou “In House”

Město Plzeň

Vodárna Plzeň

Výběr nového provozovatele s 49,9% vlastnictvím Vodárny Plzeň
soukromým partnerem – prodej 49,9 % majetkového podílu města Plzně ve
Vodárně Plzeň jako součást výběrového řízení na „nového“ provozovatele
VaK. Město Plzeň disponuje tzv. majoritním podílem bez kvalifikované většiny
(vlastní 50,1 % akcií)

Město Plzeň

Vodárna Plzeň

Výběr nového provozovatele s 66,6% vlastnictvím Vodárny Plzeň
soukromým partnerem – prodej 66,6 % majetkového podílu města Plzně ve
Vodárně Plzeň jako součást výběrového řízení na „nového“ provozovatele
VaK. Soukromý partner ovšem nedisponuje majoritním vlastnickým podílem
s kvalifikovanou většinou, tudíž nemůže činit autonomně strategická
rozhodnutí

Město Plzeň

Vodárna Plzeň
nebo její právní
nástupce

Výběr nového provozovatele se 100% vlastnictvím Vodárny Plzeň
soukromým partnerem – prodej kompletního (100%) podílu ve Vodárně
Plzeň jako součást výběrového řízení na „nového“ provozovatele VaK.

Město Plzeň

Vodárna Plzeň
nebo její právní
nástupce

Vlastnický model – město Plzeň je 100% vlastníkem provozovatele
(Vodárny Plzeň). Existuje možnost zadání provozní smlouvy na provozování
a správu VaK bez výběrového řízení přímo Vodárně Plzeň, metodou “In
House”

Město Plzeň

Vodárna Plzeň

Výběr nového provozovatele a správce s 49,9% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem – prodej 49,9 % majetkového podílu města
Plzně ve Vodárně Plzeň jako součást výběrového řízení na „nového“
provozovatele a správce VaK. Město Plzeň disponuje tzv. majoritním podílem
bez kvalifikované většiny (vlastní 50,1 % akcií)

Město Plzeň

Vodárna Plzeň

Výběr nového provozovatele a správce s 66,6% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem – prodej 66,6 % majetkového podílu města
Plzně ve Vodárně Plzeň jako součást výběrového řízení na „nového“
provozovatele a správce VaK. Soukromý partner ovšem nedisponuje
majoritním vlastnickým podílem s kvalifikovanou většinou, tudíž nemůže činit
autonomně strategická rozhodnutí

Město Plzeň

Vodárna Plzeň nebo její právní
nástupce

Výběr nového provozovatele a správce se 100% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem – prodej kompletního (100%) podílu ve

Město Plzeň

Vodárna Plzeň nebo její právní
nástupce
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Pořadové
číslo

Označení
Varianty

Podíl
soukromého
vlastnictví

Organizace hlavních rolí
Popis

Vlastnictví
VaK

Správa včetně
investic do VaK

Provozování

Vodárně Plzeň jako součást výběrového řízení na „nového“ provozovatele a
správce VaK
9

SM1

0%

10

SM2

49,9 %

Vlastnický model – služby provozovány smíšenou společností ovládanou
městem Plzeň a to z titulu vlastnictví infrastruktury smíšenou společností

Vodárna Plzeň

Vstup soukromého partnera s 49,9% vlastnictvím smíšené společnosti –
otevřené řízení na odkup 49,9 % vlastnického podílu ve smíšené společnosti
(ve Vodárně Plzeň) soukromým partnerem

Vodárna Plzeň

11

SM3

66,6 %

Vstup soukromého partnera s 66,6% vlastnictvím smíšené společnosti –
otevřené řízení na odkup 66,6 % vlastnického podílu ve smíšené společnosti
(ve Vodárně Plzeň) soukromým partnerem

12

SM4

100 %

Kompletní odkup podílu ve smíšené společnosti soukromým partnerem
– otevřené řízení na prodej kompletního majetkového podílu ve smíšené
společnosti (ve Vodárně Plzeň) soukromým partnerem
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7.

Rizika Variant

7.1

Metodický přístup

Analýza rizik je proces
definování hrozeb,
pravděpodobnost jejich
výskytu a dopadu

Rizika jsou obecně identifikována metodou expertních analýz odborníků
s relevantními zkušenostmi se zohledněním obecných kategorií rizik.
Prvním krokem je jejich analýza, která je chápána jako proces
definování hrozeb, pravděpodobnost jejich výskytu a dopadu na město
Plzeň, tedy stanovení míry jejich závažnosti.

Strana, která je schopna
riziko lépe řídit, by také
měla být schopna ho řídit
s nižšími náklady

Pro identifikovaná rizika je klíčová jejich následná optimální alokace,
která minimalizuje investiční a provozní náklady. Řešením je přenesení
rizika na tu stranu, která je toto riziko nejlépe schopna řídit – protože
strana, která je schopna riziko lépe řídit, je také schopna ho řídit
s nižšími náklady. Ta strana, na níž je riziko alokováno (přeneseno), je
stimulována k jejímu efektivnějšímu řízení. Měla by to být ta smluvní
strana, která má lepší přístup k informacím týkajícím se rizika, má větší
specifické znalosti a je obecně také v lepší pozici pro případ ošetření
následků, pokud riziková událost nastane.

Rizika z pohledu města
Plzně

Z pohledu města Plzně mohou být rizika:

Kvantitativní hodnocení
pomocí pravděpodobnosti a
dopadu rizika

Po přenesení
pravděpodobnosti rizika a
jeho dopadu lze přiřadit
hodnotu (kategorii) rizika



zadržená – zůstávají městu Plzni, protože je nejlépe schopna je
efektivně řídit a ošetřovat,



přenesená – alokovaná na provozovatele (Vodárnu Plzeň), a



sdílená – sdílená mezi městem
(provozovatelem, Vodárnou Plzeň).

Plzní a jiným subjektem

Jakmile jsou identifikována podstatná rizika, dochází ke kvantifikaci
důsledků hrozícího rizika. Hlavními faktory při kvantitativním hodnocení
rizik (které bude předmětem zpracování následující etapy Studie) jsou:


pravděpodobnost rizika, a



dopad rizika.

Výsledná hodnota rizika je spočtena pak násobením pravděpodobnosti
rizika a četnosti jeho výskytu.

7.2

Identifikace a alokace rizik
Identifikovaná rizika bylo nezbytné přidělit jejich nositelům z pohledu
organizace hlavních rolí v oblasti provozování a správy VaK na území
města Plzeň, tedy mezi:

Přidělení identifikovaných
rizik jejich nositelům
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vlastníka VaK,



správce VaK,
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provozovatele VaK, a



města Plzeň jako veřejného zadavatele.

V následující tabulce je zachycen návrh identifikovaných rizik spolu
s jejich stručným popisem a rovněž jejich alokací mezi výše uvedené
subjekty. U alokace rizik je hodnotou v rozmezí od 0 do 100 %
vyjádřeno, jaký podíl z tohoto konkrétního rizika je alokován na daný
subjekt. Uvedený registr rizik může být průběžně doplňován nebo
měněn a to až do doby zahájení jejich kvantitativního hodnocení
v druhé etapě zpracování Studie.
Finanční vyjádření dopadu níže uvedených rizik (kvantitativní
hodnocení) mezi jednotlivé posuzované Varianty identifikované v rámci
definovaných provozních modelů bude podle níže uvedené alokace
vyčísleno při zpracování Etapy II této Studie.
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Tabulka 7.1:

Identifikace a alokace rizik

80

20

Rizika při přípravě investování

1.1

Nedostatečná koncepční příprava programu
investic (s výjimkou obnovy)

Není stanoven a průběžně aktualizován koncepční plán rozvojových investic, nejsou
aplikovány výsledky generelů VaK, popř. se neprovádí jejich standardní aktualizace

1.2

Nakládání s dešťovými vodami zejména při
výstavbě nových kanalizací v rozvojových
územích města

Nedodržování koncepce nakládání s dešťovými vodami dle generelu kanalizací, riziko
trvalého překročení kapacity současných páteřních kanalizačních stok

Odlehčovací komory

Nerespektování návrhů na rekonstrukce, popř. na výstavbu dalších odlehčovacích komor dle
generelu kanalizací. Může způsobit zahlcení a významné poškození některých páteřních stok
a dalšího majetku

100

Nedostatečná koncepční příprava programu
obnovy

Investice určené k obnově nejsou plánované na základě přiměřené rizikové analýzy či jiné
opodstatněnosti jejich realizaci, nejsou aplikovány výsledky generelů VaK, popř. se
neprovádí jejich standardní aktualizace

80

20

Legislativní změny s vlivem na obor VaK

Obecné změny v legislativě během doby provozování VaK, které způsobí dodatečné náklady
investičního charakteru na obnovu (zejména neurčitá situace v aplikaci Rámcové směrnice o
vodách do r. 2026, neukončený vývoj aktualizace evropské směrnice o sledování kvality pitné
vody, zvyšující se požadavky na nakládání s odpady – kaly z ČOV)

20

40

1.3

1.4

1.5

2

100

40

Rizika při realizaci investic

2.1

Rizika spojená s realizací investičních akcí

Rizika (technická, finanční, vyšší moc, atd.) spojená s realizací plánovaných investic do VaK

100

2.2

Skryté vady

Negativní dopady skrytých vad, popř. chybně nastavené záruky za kvalitu investice nad
rámec záruk dodavatele

80

20

Náklady na obnovu jsou jiné (vyšší), než se původně očekávalo

80

20

3
3.1
4
4.1

Rizika obnovy
Nesprávný odhad nákladů nezbytné obnovy
Rizika provozování a údržby
Zajištění nepřetržitých VH služeb

Opravy nebo údržba způsobí nedostupnost některých částí vodohospodářského systému
v takovém rozsahu, že nebude možné poskytovat VH služby v požadovaném objemu a
kvalitě
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100

Město Plzeň
jako VZ
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4.2

Neplnění výkonových ukazatelů

Selhání v plnění stanovených výkonových ukazatelů povede k uplatnění smluvních sankcí

100

4.3

Růst provozních nákladů

Ceny provozních vstupů rostou rychleji než inflace (index)

100

4.4

Povolení, licence a jiná nezbytná oprávnění pro
provoz

Získání, udržování a naplňování všech povolení, licencí, oprávnění (včetně přípustných
výjimek) a povinností, které se vztahují na provoz (nikoli však obecné změny v legislativě
během doby provozování VaK)

100

4.5

Riziko provozní odbornosti provozovatele

Nedostatečná zkušenost provozovatele může vést k vyšším provozním nákladům

80

4.6

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Porušování požadavků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vznik nadměrného
množství pracovních úrazů, nároky na náhrady škody na zdraví

100

4.7

Stav surové vody odebírané z vodního toku pro
centrální ÚV Plzeň

Nepředvídatelné zhoršení kvality stavu vody na vstupu do centrální úpravny vody Plzeň

4.8

Změna charakteru odpadních vod

Vysoké snížení produkce stávajících OV ze strany pivovaru Plzeň

5

20
50

Město Plzeň
jako VZ

Popis rizika

Provozovatel
VaK

Oblast rizik / rizika

Správce VaK
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rizika

Vlastník VaK

Alokace rizik v %

20

80

50

Rizika v souvislosti s odkupem Vodárny Plzeň městem Plzní

5.1

Riziko neschopnosti města Plzně plnit své
závazky z úvěrových smluv

Město Plzeň není schopno plnit své závazky z úvěrových smluv (třetím stranám) z úvěru na
odkup akcií Vodárny Plzeň

100

5.2

Riziko přijetí opatření městem Plzně k újmě
Vodárny Plzeň jako ovládané osoby

Ovládající osoba nesmí využít svého vlivu tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření
takové smlouvy, ze které vznikne ovládané osobě újma

100

6

Rizika veřejného zadávání

6.1

Riziko chybného postupu mimo ZVZ nebo KZ

Město Plzeň nebude postupovat dle ZVZ nebo KZ vůbec, přestože tak mělo učinit – nebudou
naplněny podmínky In-House výjimky, vztah bude skrytou koncesí

100

6.2

Riziko chybného postupu
v zadávacím/koncesním řízení

V průběhu zadávacího/koncesního řízení dojde k pochybením, která mohou mít za následek
sankce ÚOHS (zákaz plnění ze smlouvy, pokuta) nebo soudní spor s uchazečem

100

6.3

Riziko časové prodlevy

Zadávací/koncesní řízení bude provedeno pozdě, s vadami způsobujícími zpoždění (resp.
zrušení a opakované zahájení) nebo bez rezervy na možné námitky/dohled

6.4

Riziko dodatečných úprav vztahu v rozporu se
ZVZ/KZ

Ke smlouvě bude uzavřen dodatek v rozporu s právem, možná neplatnost.

6.5

Riziko časové prodlevy způsobené třetí stranou

Nečinnost nebo dlouhé lhůty ÚOHS při řešení námitek uchazečů

100

Soukromý partner neplní stanovené požadavky, k nimž se zavázal

100

7
7.1

50

50

50

50

Rizika selhání soukromého partnera
Výběr nevhodného soukromého partnera
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8

Rizika stavu majetku

8.1

Poškození majetku v průběhu trvání řešení

Poškození či zničení staveb z důvodů jiných než je vyšší moc

8.2

Stav majetku na konci posuzovaného období
z důvodu zanedbání obnovy

Stav majetku na konci (smluvní) doby nesplňuje předem stanovené požadavky (dle smlouvy)

8.3

Stav majetku na konci posuzovaného období
z důvodu zanedbání údržby

Stav majetku na konci (smluvní) doby nesplňuje předem stanovené požadavky (dle smlouvy)

9

Město Plzeň
jako VZ

Popis rizika

Provozovatel
VaK

Oblast rizik / rizika

Správce VaK

Poř. č.
rizika

Vlastník VaK

Alokace rizik v %

100
100
100

Rizika čerpání dotací

9.1

Riziko nepřidělení dotací

Nezískání předpokládaných dotací na plánované investiční akce z důvodů, které nemůže
město Plzeň ovlivnit

100

9.2

Riziko nedočerpání stávajících dotací

Nezískání zbylé části přiznané dotace

100

9.3

Riziko sankcí souvisejících s neplněním
podmínek dotace

Např. z důvodů nedodržování pravidel cenotvorby

10

Rizika vyplývající ze smluvních vztahů s odběrateli

100

10.1

Riziko poptávky – domácnosti

Odběratelé neplatí vodné a stočné, zvyšuje se nadstandardně objem pohledávek

100

10.2

Riziko dobytnosti poptávky

Řešení soudních sporů ve vztahu ke smluvním vztahům s odběrateli

100

10.3

Riziko nastavení nepřiměřené výše ceny
vodného a stočného

Odběratelé iniciují u finančního úřadu kontrolu přiměřenosti ceny

100

10.4

Riziko poptávky – velkoodběratelé

Velkoodběratelé neplatí vodné a stočné, zvyšuje se nadstandardně objem pohledávek

100

11
11.1
11.2
12

Rizika ztráty veřejnosprávní kontroly
Riziko ztráty veřejnosprávní kontroly

Město Plzeň ztrácí kontrolu nad poskytováním služeb oblasti VaK a rovněž nad majetkem
VaK

100

Riziko nedostatečné odbornosti pracovníků pro
kontrolu složitého smluvního vztahu

Město Plzeň nedisponuje dostatečně odborným personálem pro kontrolu plnění složitého
smluvního vztahu se soukromým partnerem

100

Politická rizika

12.1

Nerealizace schválené Varianty

V důsledku politického rozhodnutí nebude schválená Varianta vůbec realizována

100

12.2

Zásah do realizace schválené Varianty

Schválená Varianta bude upravena v důsledku politického rozhodnutí

100
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12.3
13

Sociální únosnost ceny

Dosažení soc. únosné ceny, popř. překročení všeobecně akceptovatelné úrovně ceny

Nepojistitelnost majetku

Nedostupnost pojištění určitých rizik spojených s majetkem – rozhodnutí/nutnost vytvářet
vlastní pojistný fond

13.2

Realizace organizačních změn (popř. založení
nové společnosti)

Realizace organizačních změn v souvislosti s novým vlastnictvím provozovatele (popř.
založení nové společnosti)

13.3

Provozní smlouva s VaK a.s. („Plzeň – sever“) –
riziko předčasného ukončení, riziko trvale vyšších
skutečných provozních nákladů ve srovnání se
stanovenou cenou pro vodné a stočné

Smlouva neobsahuje žádný „platební mechanismus“, cena je určována každý rok, riziko
poptávky nese provozovatel, se smlouvou souvisí i další provozní smlouvy uzavřené
s jednotlivými akcionáři VaK a.s. (města a obce)

Provozní smlouvy s jinými vlastníky dílčích částí
VaK na území města Plzeň – většina končí v
r. 2015, 2016

Smlouvy garantují cenovou solidaritu na celém území města Plzeň (bez ohledu na vlastnictví
VaK), riziko změny provozovatele, porušení jednotné ceny v rámci města Plzeň jako celku

Dopad na smluvní vztahy obcí k provozování
VaK

Ostatní obce v regionu budou muset po skončení stávajících smluv nově soutěžit dodavatele

13.5

100

Ostatní rizika

13.1

13.4

Město Plzeň
jako VZ

Popis rizika

Provozovatel
VaK

Oblast rizik / rizika

Správce VaK

Poř. č.
rizika

Vlastník VaK

Alokace rizik v %
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8.

Metodika hodnocení Variant

8.1
8.1.1

Metodika ekonomického hodnocení
Základní metodický přístup

Ekonomické hodnocení je
hlavním výstupem Studie
pro objektivní rozhodování
o optimálním přístupu
k provozování VaK

Ekonomické hodnocení představuje hlavní výstup Studie pro objektivní
rozhodování o optimálním přístupu k provozování vodovodů
a kanalizací města Plzně. Ani ve světě prognóz finančních toků však
neexistuje příliš mnoho jistot. Filozofie hodnocení je proto založena na
transparentním vysvětlení zvolených předpokladů a citlivosti výstupů na
nich.

Konečným cílem hodnocení
je promítnout odlišnosti
mezi Variantami do
jednotného čísla – časově
zprůměrované ceny pro
VaS

Konečným cílem ekonomického hodnocení je promítnout odlišnosti
mezi Variantami do jednoho čísla, a to časově zprůměrované ceny pro
vodné a stočné. V rámci ekonomického hodnocení budou vznikat dva
hlavní výstupy:

Přístup bez rizik
představuje hodnocení
pouze finančních vlivů

Přístup bez rizik představuje hodnocení pouze finančních vlivů dle
očekávaného vývoje, přístup s riziky zahrnuje vyčíslení rizik spojených
s danou Variantou, znovu časově zprůměrované tak, aby rizika byla
vyčíslena jednou hodnotou. Metodický postup vyčíslení rizik je
prezentován v subkapitole 7.1 výše.

Přístup s riziky zahrnuje
vyčíslení rizik spojených
s danou Variantou



„průměrná“ cena pro vodné a stočné bez rizik, a



„průměrná“ cena pro vodné a stočné s riziky, která zůstávají na
straně města Plzeň.

Vedle výstupu v podobě zprůměrované ceny bude i výstup v podobě
absolutní výše úhrnu vodného a stočného vybraného provozovatelem
7
v horizontu posouzení (v diskontované podobě ), a výše rizik (opět
v podobě diskontovaného součtu).
Tento přístup vyžaduje nejdříve sestavení „základního scénáře“ vývoje
klíčových proměnných a to zejména:

Sestavení základního
scénáře klíčových
proměnných



investičních nákladů,



provozních nákladů, a



fakturovaných objemů.

Následně dochází ke spočítání nebo odhadnutí odlišností jednotlivých
Variant minimálně v následujících oblastech:

Zahrnutí odlišností
jednotlivých Variant

_________________________
7
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Diskontování je standardní ekonomický postup pro srovnání významu toku hotovosti
v průběhu času.
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8.1.2

Citlivostní analýza pomůže
odhalit, jaké závěry jsou
poměrně jisté a jaké jsou
více spekulativní
8.1.3

Časový horizont posouzení
se předpokládá v délce
20 let

Vyčíslení finančních toků a
hodnoty majetku města
Plzně na konci časového
horizontu analýzy pro
každou Variantu
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odhad vlivu Variant na investiční a provozní náklady,



výše finančních nákladů a ceny kapitálu (vč. výše požadovaného
zisku),



daňové efekty,



vliv potencionální budoucí dotace,



zbytková hodnota na konci referenčního (posuzovaného) období,



transakční náklady (náklady zadání zakázek, správního aparátu
města apod.), a



vyčíslení hodnot rizik a jejich alokace.

Citlivostní analýza
Pro správnou interpretaci výsledků z výše popsaného procesu je
důležité vědět, do jaké míry výsledek záleží na jednotlivých vstupech
a předpokladech.
Citlivostní analýza zkoumá tuto závislost důsledným způsobem
a pomůže odhalit, jaké závěry jsou poměrně jisté a jaké jsou více
spekulativní.
Časový horizont posouzení a zbytková hodnota
Časový horizont posouzení se předpokládá v délce 20 let, protože:


délka smlouvy v oddílném modelu bude nastavena na 10 let,



délka smlouvy plné koncese může být v rozsahu 15 - 25 let, a



je metodicky jednodušší, pokud plná koncese svou délkou pokryje
celý počet cyklů v oddílném modelu.

Součásti posouzení každé Varianty bude i vyčíslení finančních toků
a hodnoty majetku ve vlastnictví města Plzně na konci časového
horizontu analýzy.
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8.2
8.2.1

MKA je použita jako způsob
kombinace vyčísleného a
nevyčísleného analytického
posouzení v porovnatelném
formátu
Zjednodušený přístup MKA
zahrnuje definování kritéria
pro strategické cíle, použití
bodovacího systému na
každé kritérium a sloučení
výsledků prostřednictvím
tabulky vážených hodnot

Metodika multikriteriálního hodnocení
Přehled postupu
Zhodnocení vhodných Variant uvedených a popsaných výše je rovněž
založeno na využití výsledků tzv. multikriteriální analýzy (dále jen
„MKA“). MKA je způsob kombinace vyčísleného a nevyčísleného
analytického posouzení v porovnatelném formátu tak, aby mohla být
použita jako podpůrný nástroj pro rozhodovací proces na straně města
Plzně. V rámci posouzení potenciálních Variant je v této Studii uplatněn
zjednodušený přístup MKA, který zahrnuje definování kritéria pro každý
z definovaných strategických cílů, použití bodovacího systému pro
každé takové kritérium a následně sloučení výsledků prostřednictvím
tabulky vážených hodnot. Konečný výsledek je tedy vyjádřen jako
součet vážených bodů pro různá kritéria. Přestože konečný výsledek
umožňuje seřazení (porovnání) jednotlivých možností, u metody MKA
však vždy přetrvává určitý stupeň subjektivity, kterým je zatížen skoro
každý krok v celém procesu a to buď větší či menší měrou. Nejvyšší
stupeň subjektivity existuje při určení:


kritérií na základě zvolených cílů,



bodového hodnocení každé Varianty dle každého kriteria,



způsobu zahrnutí vyčíslených vstupů do analýzy, a



určení vah kriterií pro výpočet konečného „skóre“ každé Varianty.

Výsledky slouží jako
podpůrný nástroj pro
rozhodování

Z těchto důvodů je třeba vnímat výsledky MKA jako podpůrný nástroj
pro rozhodování, nikoliv jako náhradu demokratického rozhodovacího
procesu. Důležitou roli zastává MKA zejména při zprůhlednění
rozhodovacího procesu, protože metoda představuje strukturovaný a
logický proces, který odkrývá např. váhu rozhodovacích kriterií a to, jak
byla každá Varianta dle těchto kritérií hodnocena.

Kritéria byla odvozena
přímo z nastavených
strategických cílů

Kritéria pro MKA byla odvozena přímo ze strategických cílů uvedených
v kapitole 5 výše.
V rámci řešení MKA bude rovněž zohledněno kvantitativní vyčíslení
rizik a to zahrnutím jejich vlivu přímo do níže uvedeného kritéria
průměrného nárůstu cen pro vodné a stočné. Alternativou, která bude
zkoumána při zpracování následující etapy Studie, je oblast rizik
stanovit samostatným hodnotícím kritériem.
Nastavení konkrétních vah jednotlivých kritérií, jež je důležité pro
samotné vyhodnocení Variant prostřednictvím MKA, bude součástí
zpracování následující druhé etapy Studie.
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8.2.2

Finance
Finanční aspekty jsou uvedeny v rámci těchto strategických cílů:

Finanční aspekty v rámci
dílčích strategických cílů



udržování nejnižšího nárůstu cen pro vodné a stočné,



financování odkupu akcií Vodárny Plzeň s minimálním zatížením
rozpočtu města, a



zajištění dotací.

Bez (do)čerpání dotací
z fondů EU je možnost
udržovat nejnižší nárůst
cen pro VaS při zachování
dostatečné udržitelnosti
systému velmi omezena

Úvaha týkající se zajištění dotací úzce souvisí s cílem udržování
nejnižšího nárůstu cen pro vodné a stočné. Bez (do)čerpání dotací
z fondů EU je možnost udržovat nejnižší nárůst cen pro vodné a stočné
při zachování dostatečné udržitelnosti systému velmi omezena.
Zejména co se týká budoucího čerpání dotací do oblasti VaK, je
nezbytné zhodnotit jejich relativní dopad do konečného navýšení cen
pro vodné a stočné.

Finanční zhodnocení
jednotlivých Variant bude
provedeno pomocí
vytvořeného ekonomického
modelu

Finanční zhodnocení jednotlivých Variant bude provedeno s použitím
souboru vzájemně propojených pracovních sešitů ve formátu MS Excel,
které vytvoří ekonomický model. Model umožňuje měnit základní
vstupní hodnoty hodnocených proměnných.

8.2.3

Kritéria k hodnocení jsou:


dlouhodobý průměrný nárůst cen pro vodné a stočné (za
předpokladu pouhého zachování již přiznané dotace),



maximální výše závazků města spojených s odkupem majetkového
podílu ve Vodárně Plzeň a v této souvislosti také délka trvání
závazků města, a



dlouhodobé snížení průměrných cen při čerpání budoucích dotací
do oblasti VaK násobeno jejich odhadovanou pravděpodobností.

Obnova a rozvoj
Jednotlivé Varianty se mohou a také se budou vyznačovat určitými
rozdíly ve schopnosti zajistit požadovanou míru obnovy a rozvoje.

Každou Variantu je třeba
posoudit, zda:
• zajistí požadovanou
míru obnovy, a
• umožňuje změnu
rozvojových investic

Každou Variantu je tedy nezbytné posoudit z hlediska toho, do jaké
míry a s jakou pravděpodobností zajistí požadovanou míru obnovy. Zde
bude hodnocení pravděpodobně vycházet z předpokladu, že obnova
VaK není nikdy politickou prioritou a tím pádem, čím větší vliv má
město na správu a investování, tím je pravděpodobnost nedostatečné
výše obnovy vyšší.
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Pro oblast rozvojových investic do oblasti VaK se navrhuje posouzení
především z toho pohledu, zda daná Varianta umožňuje zvýšení nebo
snížení těchto investic a za jakou cenu. První část této úvahy, tedy
samotná proveditelnost odchýlení se od prognózy, bude předmětem
kvalitativního posouzení. Druhá část této úvahy bude spočítána v rámci
ekonomického modelu a to s ohledem na cenu kapitálu v různých
Variantách.
Kritéria k hodnocení jsou:

8.2.4

Činnostmi řízení kontroly je
správa, rozvoj a
provozování



pravděpodobnost zajištění požadované míry obnovy, a



možnost změny rozvoje VaK a dopad této změny do cen VaS.

Řízení a kontrola
Řízení jako takové předpokládá řadu aktivit projektově-manažerské
povahy, v rámci kterých mohou být rozlišovány zejména tyto činnosti:


správa a rozvoj, a



provozování.

Předpokládá se, že provozování v plánované době trvání od 1.1.2016
a podle povahy výše uvedených činností bude zajišťováno
prostřednictvím, resp. za účasti třetích subjektů. Tím je myšleno, že
provozování nebude zajišťovat žádný z útvarů města Plzně, ale externí
subjekt. Vzhledem k této skutečnosti je třeba poznamenat, že možnost
města Plzeň řídit některé funkce správy, investování a provozování
VaK může být omezena, příp. zcela ztracena. To může být na jedné
straně pozitivním vývojem pro město (např. dojde ke snížení
administrativní zátěže, aj.) a na druhé straně negativním, kdy město
nebude moci ovlivňovat dílčí činnosti.

Provozování v plánované
době trvání od 1.1.2016 a
podle povahy uvedených
činností bude zajišťováno
prostřednictvím, resp. za
účasti třetích subjektů

Kritéria k hodnocení jsou:


ovládání, resp. rozsah, v jakém orgány města Plzně ovládají:
− nastavení cen pro vodné a stočné,
− kvalitu služeb – možnost efektivně motivovat management
provozovatele (případně i útvary města) k poskytování kvalitních
služeb odběratelům, a
− investiční priority a celkovou výši investic v oblasti obnovy
a rozvoje.



73

flexibilita – možnost ze strany města Plzně změnit nastavený
postup, vč. změny nastaveného provozního modelu.

Strategická studie způsobů provozování a správy vodovodů a
kanalizací města Plzně v letech 2016 - 2025

9.

Závěry

Tato průběžná zpráva byla zpracována s cílem identifikovat strategické cíle města
Plzně ve vztahu k infrastruktuře VaK a charakterizovat možné varianty zajištění
provozování a správy VaK v majetku města Plzně a to od roku 2016, kdy se město
Plzeň stane 100% vlastníkem Vodárny Plzeň.
Průběžná zpráva
představuje komplexní
podklad pro schválení
strategických cílů a Variant

Tato závěrečná kapitola sumarizuje základní výstupy Etapy I Studie.
Předkládaná průběžná zpráva bude sloužit Zadavateli jako komplexní
podklad pro schválení strategických cílů a Variant, jež budou
předmětem následného ekonomického a multikriteriálního hodnocení
v druhé etapě zpracovávané Studie.
Schválení strategických cílů a možných identifikovaných Variant
Zadavatelem (na úrovni Zastupitelstva města Plzně) představuje
ukončení Etapy I, a zároveň je impulsem k zahájení činností
Zpracovatele na Etapě II.

9.1

Souhrn Cílů
Hlavním cílem, kterého má být dosaženo je zajištění optimálního
provozování infrastruktury VaK města Plzně. Tohoto cíle bude
dosaženo prostřednictvím implementace té Varianty, která bude nejvíce
naplňovat strategické cíle.

V rámci zpracování Etapy I
bylo Identifikováno šest
strategických cílů

V rámci zpracování Etapy I Studie bylo identifikováno šest strategických
cílů a to v rámci oblastí:


finanční,



technické, a



organizační.

Kompletní přehled strategických cílů poskytuje následující tabulka.
Tabulka 9.1:

Přehled strategických cílů

Oblast

Strategické cíle

Finanční cíle

Udržování nejnižšího nárůstu cen pro vodné a stočné
Financování odkupu akcií Vodárny Plzeň s minimálním zatížením rozpočtu města
Zajištění dotací

Technické cíle

Zajištění udržitelnosti a dostatečné obnovy VaK
Zajištění dostatečného rozvoje VaK

Organizační cíl

Zajištění kontroly/vlivu veřejné správy nad poskytováním služeb VaK
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Podrobně je problematice strategických cílů věnována kapitola 5 této
průběžné zprávy.
9.2

Varianty představují 12
konkrétních navržených
způsobů zajištění
provozování a správy VaK
ve městě Plzni a to v rámci
tří provozních modelů

Souhrn Variant
Varianty představují 12 konkrétních navržených způsobů zajištění
provozování a správy VaK ve městě Plzni a to v rámci tří
identifikovaných modelů provozování a správy VaK, kterými jsou:


Oddílný model



Plná koncese, a



Smíšený model.

Kompletní přehled Variant vhodných k dalšímu posuzování
zpracování druhé etapy Studie je uveden v následující tabulce.
Tabulka 9.2:
Označení
Varianty

OM1

OM2

OM3

OM4

při

Přehled vhodných Variant pro další hodnocení
Podíl
soukr.
vlastnictví
0%

49,9 %

66,6 %

100 %

Organizace hlavních rolí
Popis

Vlastnictví
VaK

Správa včetně
investic do
VaK

Provozování

Vlastnický model – město Plzeň je 100%
vlastníkem provozovatele (Vodárny Plzeň).
Možnost zadání provozní smlouvy bez
výběrového řízení přímo Vodárně Plzeň, metodou
“In House”

Město Plzeň

Vodárna Plzeň

Výběr nového provozovatele s 49,9%
vlastnictvím Vodárny Plzeň soukromým
partnerem – prodej 49,9 % majetkového podílu
města Plzně ve Vodárně Plzeň jako součást
výběrového řízení na „nového“ provozovatele
VaK. Město Plzeň disponuje tzv. majoritním
podílem bez kvalifikované většiny (vlastní 50,1 %
akcií)

Město Plzeň

Vodárna Plzeň

Výběr nového provozovatele s 66,6%
vlastnictvím Vodárny Plzeň soukromým
partnerem – prodej 66,6 % majetkového podílu
města Plzně ve Vodárně Plzeň jako součást
výběrového řízení na „nového“ provozovatele
VaK. Soukromý partner ovšem nedisponuje
majoritním vlastnickým podílem s kvalifikovanou
většinou, tudíž nemůže činit autonomně
strategická rozhodnutí

Město Plzeň

Vodárna Plzeň
nebo její právní
nástupce

Výběr nového provozovatele se 100%
vlastnictvím Vodárny Plzeň soukromým
partnerem – prodej kompletního (100%) podílu
ve Vodárně Plzeň jako součást výběrového řízení
na „nového“ provozovatele VaK.

Město Plzeň

Vodárna Plzeň
nebo její právní
nástupce
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Označení
Varianty

PK1

PK2

PK3

PK4

SM1

SM2

Podíl
soukr.
vlastnictví
0%

49,9 %

66,6 %

100 %

0%

49,9 %

Organizace hlavních rolí
Popis

Vlastnictví
VaK

Správa včetně
investic do
VaK

Provozování

Vlastnický model – město Plzeň je 100%
vlastníkem provozovatele (Vodárny Plzeň).
Existuje možnost zadání provozní smlouvy na
provozování a správu VaK bez výběrového řízení
přímo Vodárně Plzeň, metodou “In House”

Město
Plzeň

Vodárna Plzeň

Výběr nového provozovatele a správce
s 49,9% vlastnictvím Vodárny Plzeň
soukromým partnerem – prodej 49,9 %
majetkového podílu města Plzně ve Vodárně
Plzeň jako součást výběrového řízení na
„nového“ provozovatele a správce VaK. Město
Plzeň disponuje tzv. majoritním podílem bez
kvalifikované většiny (vlastní 50,1 % akcií)

Město
Plzeň

Vodárna Plzeň

Výběr nového provozovatele a správce
s 66,6% vlastnictvím Vodárny Plzeň
soukromým partnerem – prodej 66,6 %
majetkového podílu města Plzně ve Vodárně
Plzeň jako součást výběrového řízení na
„nového“ provozovatele a správce VaK.
Soukromý partner ovšem nedisponuje majoritním
vlastnickým podílem s kvalifikovanou většinou,
tudíž nemůže činit autonomně strategická
rozhodnutí

Město
Plzeň

Vodárna Plzeň nebo její právní
nástupce

Výběr nového provozovatele a správce se
100% vlastnictvím Vodárny Plzeň soukromým
partnerem – prodej kompletního (100%) podílu
ve Vodárně Plzeň jako součást výběrového řízení
na „nového“ provozovatele a správce VaK

Město
Plzeň

Vodárna Plzeň nebo její právní
nástupce

Vlastnický model – služby provozovány
smíšenou společností ovládanou městem Plzeň a
to z titulu vlastnictví infrastruktury smíšenou
společností

Vodárna Plzeň

Vstup soukromého partnera s 49,9%
vlastnictvím smíšené společnosti – otevřené
řízení na odkup 49,9 % vlastnického podílu ve
smíšené společnosti (ve Vodárně Plzeň)
soukromým partnerem

Vodárna Plzeň

SM3

66,6 %

Vstup soukromého partnera s 66,6%
vlastnictvím smíšené společnosti – otevřené
řízení na odkup 66,6 % vlastnického podílu ve
smíšené společnosti (ve Vodárně Plzeň)
soukromým partnerem

SM4

100 %

Kompletní odkup podílu ve smíšené
společnosti soukromým partnerem – otevřené
řízení na prodej kompletního majetkového podílu
ve smíšené společnosti (ve Vodárně Plzeň)
soukromým partnerem
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Podrobná charakteristika jednotlivých provozních modelů včetně jejich
grafického zpracování a tzv. SWOT analýzy pro každý z nich je
uvedena v kapitole 6.
Kapitola 6 této průběžné zprávy rovněž obsahuje i podrobný popis
způsobu určení výše uvedených 12 Variant, které jsou doporučovány
pro ekonomické posouzení v následující etapě zpracování Studie.
9.3

Metodika hodnocení
Metodice hodnocení jednotlivých Variant je věnována samostatná
kapitola 8.

Primárním nástrojem pro
hodnocení navržených
Variant bude ekonomický
model

Primární hodnocení navržených Variant bude na základě zpracovaného
ekonomického modelu. Jako doplňkový nástroj pro podporu
rozhodování o doporučené Variantě bude sloužit tzv. multikriteriální
analýza (hodnocení na základě odborného bodování Variant).

Ekonomickou analýzou
dojde k promítnutí
odlišností mezi jednotlivými
Variantami do jednotného
(porovnatelného) čísla

Základním principem ekonomické analýzy bude promítnutí odlišností
mezi jednotlivými Variantami do jednotného (porovnatelného) čísla,
tedy do časově zprůměrňované ceny pro vodné a stočné. Ekonomická
analýza bude mít 2 hlavní výstupy a to:


bez rizik – bez vlivu hodnocení rizik na výslednou cenu (tzn. pouze
zahrnutí finančních vlivů),



s riziky – se zahrnutím vyčíslení rizik do výsledné ceny (rizika,
jejichž vliv bude v rámci ekonomického hodnocení posuzován jsou
uvedena v kapitole 7).

Pro možnost porovnání jednotlivých Variant mezi sebou je nezbytné
vytvořit „základní scénář“ vývoje klíčových (tedy všech rozhodujících)
proměnných, kterými jsou:

Pro možnost porovnání
jednotlivých Variant mezi
sebou je nezbytné vytvořit
„základní scénář“ vývoje
klíčových proměnných



investičních a provozních nákladů, a



fakturovaných objemů.

Následně dojde
parametrech:
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ke

spočítání

odlišnosti

Variant

v následujících



vliv na investiční a provozní náklady,



výše finančních a transakčních nákladů,



daňové efekty,



vliv potenciální budoucí dotace,



zbytková hodnota na konci posuzovaného období, a



vyčíslení hodnot rizik a jejich přidělení jednotlivým Variantám.
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9.4

Další postup
Etapu I Studie lze, dle uzavřené Smlouvy o dílo, považovat za
ukončenou schválením této průběžné zprávy Zastupitelstvem města
Plzně. Nejbližším krokem pro úspěšné dokončení Studie je tedy
předložení této průběžné zprávy Zastupitelstvu města Plzeň k jeho
vyjádření.
Bezprostředně po schválení Etapy I Studie zahájí Zpracovatel činnosti
vedoucí ke zpracování Etapy II Studie, jež se bude věnovat zejména
následujícím oblastem:


ekonomické a multikriteriální vyhodnocení schválených Variant,



identifikace nejvýhodnější (doporučené) Varianty včetně popisu
nezbytných kroků a činností pro její úspěšnou realizaci, a



revize proveditelnosti (právní, technická a finančně-ekonomická)
této Varianty.

Rovněž výstup Etapy II, tj. dílčí zpráva bude předložena ke schválení
Zastupitelstvu města Plzně.
Závěrečnou částí zpracování kompletní Studie je Etapa III, která
bezprostředně naváže na Etapu II. Podrobnější popis náplně Etapy III
je uveden v úvodu této průběžné zprávy.

78

Strategická studie způsobů provozování a správy vodovodů a
kanalizací města Plzně v letech 2016 - 2025

10. Seznam zkratek a definic

Zkratka

Definice

ČB II-A

Čistá Berounka – etapa II, projekt A

ČB II-B

Čistá Berounka – etapa II, projekt B

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČS

Čerpací stanice

DSO

Dobrovolný svazek obcí

EU

Evropská unie

FS 2004 – 2006

Fond soudržnosti 2004 – 2006

KZ

Zákon č. 139/2006 sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Magistrát MP

Magistrát města Plzně

Metodika

Metodika pro žadatele – rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového
dokumentu OPŽP

MKA

Multikriteriální analýza

MMD nebo Zpracovatel

Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

MZe

Ministerstvo zemědělství ČR

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

OM

Oddílný model

OPŽP

Operační program Životní prostředí

OSI

Odbor správy infrastruktury

OV

Odpadní voda

PFO

Plán financování obnovy

PK

Model Plné koncese

Praktická příručka

Praktická příručka smluvních výkonových ukazatelů v oboru vodovodů a kanalizací
ČR

ŘVP

Řídící výbor projektu

SIMP

Správa infrastruktury města Plzně, příspěvková organizace

SM

Smíšený model

Studie

Tato Strategická studie způsobu provozování a správy vodovodů a kanalizací
města Plzně v letech 2016 - 2025

ÚKEP

Útvar pro koordinaci evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚV

Úpravna vody

VaK

Vodovody a kanalizace

VaS

Vodné a stočné

Varianta

Způsob zajištění provozování a správy VaK ve městě Plzni

VDJ

Vodojem

Veolia Voda ČR

Veolia Voda Česká republika, a.s.

VH

Vodohospodářský

Vodárna Plzeň

VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

VŘ

Výběrové řízení

VÚME

Vybrané údaje z majetkové evidence

VÚPE

Vybrané údaje z provozní evidence

79

Strategická studie způsobů provozování a správy vodovodů a
kanalizací města Plzně v letech 2016 - 2025

VZ

Veřejný zadavatel

Zadavatel

Statutární město Plzeň

ZoVaK

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů

ZVaK

Západočeské vodovody a kanalizace Plzeň

ZVZ

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
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