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1.

Představení Etapy II

Tato závěrečná zpráva představuje výstup etapy II „Strategické studie
způsobu provozování a správy vodovodů a kanalizací města Plzně
v letech 2016 – 2025“ (dále jen „Studie“), jež navazuje na zpracovanou
etapu I schválenou zastupitelstvem města Plzně dne 16.6.2011.
Etapa II je zpracována 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 CZ, spol. s r.o. (dále jen „MMD“ nebo
také „Zpracovatel“).

Tato závěrečná zpráva
představuje výstup Etapy II
Studie

Cílem této závěrečné zprávy je ekonomické vyhodnocení 12-ti
navržených a odsouhlasených vhodných Variant zajištění provozování
a správy VaK v majetku města Plzně, jež byly součástí výstupu
zpracované etapy I (kapitoly 2, 3 a 4).

Cílem této závěrečné
zprávy je:
 ekonomické hodnocení
12-ti identifikovaných
Variant
 určit nejvýhodnější
(doporučenou) Variantu
 provést technickou,
ekonomickou a právní
proveditelnost
doporučené Varianty

Na základě tohoto ekonomického vyhodnocení (s využitím analýzy rizik
a podpůrného nástroje v podobě multikriteriální analýzy a s ověřením
výsledků na základě citlivostní analýzy) dojde k určení nejvýhodnější
(doporučené) Varianty / nejvýhodnějších doporučených Variant
(kapitola 5).
Součástí této závěrečné zprávy etapy II Studie je rovněž i právní,
ekonomická a technická revize proveditelnosti doporučených Variant
(kapitola 6).
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2.

Metodika hodnocení Variant

2.1

Ekonomické hodnocení Variant
Ekonomické hodnocení Variant je založeno na dvou pohledech:

Ekonomické hodnocení
Variant je založeno na dvou
pohledech:

 pohledem odběratelů vody – tedy tak, aby Ceny pro VaS byly co
nejnižší; a

 pohledem odběratelů

 pohledem
města
Plzeň
–
tedy
tak,
aby
došlo
k (postupnému) oddlužení města či alespoň k jeho minimálnímu
dalšímu zadlužení (v souvislosti s odkupem akcií Vodárny Plzeň
a stávající zadlužeností systému v oblasti VaK).

 pohledem města Plzně

Nelze posoudit jeden pohled bez druhého, a to proto, že provozní
modely a také jednotlivé Varianty se liší mj., co do míry zadlužení
města Plzně (dále také „Města“). Bylo by nesprávné preferovat
Variantu s nejnižšími Cenami pro VaS pokud je tato skutečnost více
než vyvážena (negativně převážena) větším zadlužením Města.
Pohled odběratelů vody je vyjádřen pomocí diskontovaného souhrnu
vodného a stočného za celou dobu zpracované analýzy (referenčního sledovaného období). Pohled Města je pak vyjádřen na základě
racionálního ohodnocení majetku v jeho vlastnictví a případné
zadluženosti. Ve všech případech jsou toky v jednotlivých letech
diskontovány k roku 2015 a vyjádřeny v cenové úrovni roku 2011.
Diskontní sazba pro tento účel je 3% (bez zahrnutí inflace), v souladu
1
s prováděcí vyhláškou ke koncesnímu zákonu.
V případě variant vlastnických podílů (podíly vlastnického podílu
investora – soukromého partnera jsou stanoveny na 0,0 %, 49,9 %,
66,7 % nebo 100 %) se vypracování provede až budou známy
konkrétní hodnoty Vodárny Plzeň (tedy v roce 2015). Nyní je
bezpředmětné vypracovávat tyto podíly samostatně, neboť požadované
hodnoty získáme jednoduše násobením vypočítaných hodnot (pro
různé modely provozování) výše uvedenými vlastnickými podíly.
Následující oddíly vysvětlují jak u každé Varianty fungují jednotlivé
prvky metodického přístupu.

_________________________
1

2

Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon
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2.1.1

Časový horizont analýzy
Analýza byla zpracována na období 20-ti let a to v rámci rozmezí let
2016 - 2035. Tato doba byla zvolena z následujících důvodů:

Analýza byla zpracována
na dobu 20 let a to v rámci
rozmezí let 2016 - 2035

 umožňuje 2x uplynutí desetileté smlouvy v Oddílném modelu (OM);
 zároveň představuje typickou dobu pro Plnou koncesi (PK); a
 je dostačující ke smysluplné analýze Smíšeného modelu (SM)
provozování.
V případě Variant OM kde dochází k částečnému či úplnému prodeji
provozní společnosti je potřeba se vypořádat s problémem spočívajícím
v tom, že konkrétní provozovatel nemusí opakovaně vyhrát koncesní
řízení na provoz VaK ve Městě a to po uplynutí období první koncese
(provozní smlouvy). Pro účely ocenění provozní společnosti
strategickými investory je tato pravděpodobnost určena stejně jako
v případě dosavadního ocenění Vodárny Plzeň, tzn. jako nulová; pro
účely prognózy dividend však předpokládáme 30% šanci opětovného
získání smlouvy.

V případě Variant OM kde
dochází ke vstupu
soukromého partnera je
třeba se vypořádat s
problémem, že
provozovatel nemusí
opakovaně vyhrát koncesní
řízení na provoz VaK ve
Městě.

V případě Variant PK je hodnota provozní společnosti na konci koncese
hodnocena stejně jako u Variant OM.

V případě Varianty SM je
provozní společnost
oceněna ve výši hodnoty
majetku VaK

V případě Varianty SM je provozní společnost oceněna ve výši hodnoty
stávajícího a budoucího (nového) infrastrukturního majetku VaK.

2.1.2

Základní prognózy jednotlivých proměnných
Následující proměnné vycházejí z jednotné základní prognózy:
 Investiční program – jednotný pro všechny Varianty; popsán
podrobně viz oddíl 2.3.4 níže;
 Provozní náklady;
 Objemy dodané pitné či odváděné odpadní vody;
 Stávající dluhová služba Města a kupní cena Vodárny Plzeň.
Metodika výpočtu vychází rovněž ze základního požadavku Města, že
Město nemá a nebude „čerpat“ finanční zdroje generované
systémem VaK pro jiné účely, a systém VaK nemá být dotován z jiných
zdrojů, než z těch, které si tento systém dokáže sám vygenerovat.
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2.1.2.1

Investiční a provozní náklady
V rámci přístupu k této proměnné se předpokládá, že sloučením
provozování a investování (a zároveň „odpolitizováním“ investování)
dochází k úspoře jak v investičních tak i v provozních nákladech. Tento
efekt je však velmi obtížně vyčíslitelný, a proto je dále řešen zejména
prostřednictvím citlivostní analýzy (více v kapitole 4 níže).

V rámci přístupu k této
proměnné se předpokládá,
že sloučením provozování
a investování dochází k
úspoře jak v investičních
tak i v provozních
nákladech

Centrální (nejlepší) odhad vlivu tohoto efektu na investiční náklady je
uveden v následující tabulce:
Tabulka 2.1: Změna investičních nákladů dle provozního modelu a míry
soukromého vlastnictví
Model provozování

Změna investičních
nákladů
Podíl soukromého
vlastnictví

Míra
vlivu

PK

SM

0,0%

-15,0%

-20,0%

Doba
dosažení
(let)

-6,0%

-8,0%

5

OM

0,0%

40%

0,0%

49,9%

60%

0,0%

-9,0%

-12,0%

5

66,6%

90%

0,0%

-13,5%

-18,0%

5

100,0%

100%

0,0%

-15,0%

-20,0%

5

Obdobný efekt se předpokládá i ve vztahu k provozním nákladům, kde
lze očekávat postupné snížení provozních nákladů (resp. zmírnění
jejich navýšení) na základě investiční činnosti správce, který je zároveň
provozovatelem (a tím pádem může řídit investice tak, aby měly co
nejlepší přínos pro ekonomiku provozování). V následující tabulce je
opět uveden nejlepší (centrální) odhad tohoto efektu.
Tabulka 2.2: Změna provozních nákladů dle provozního modelu a míry
soukromého vlastnictví
Model provozování

Změna provozních
nákladů
Podíl soukromého
vlastnictví

4

Míra
vlivu

OM
0,0%

PK
-5,0%

SM
-5,0%

Doba
dosažení
(let)

0,0%

40%

0,0%

-2,0%

-2,0%

5

49,9%

60%

0,0%

-3,0%

-3,0%

5

66,6%

90%

0,0%

-4,5%

-4,5%

5

100,0%

100%

0,0%

-5,0%

-5,0%

5
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2.1.2.2

Objemy pitné vody dodané
a odpadní vody odváděné
se mohou lišit mezi
Variantami a to zejména na
základě různorodého
vývoje cen pro VaS

Objemy vody
Objemy pitné vody dodané a odpadní vody odváděné se mohou lišit
mezi Variantami a to zejména na základě různorodého vývoje Cen pro
VaS (poptávka reaguje pochopitelně na změnu ceny těchto „služeb“,
nicméně nevykazuje vysokou elasticitu). Cenový vývoj je však pro
nejvíce zajímavé Varianty velmi podobný (rozdíly se promítají spíše do
odlišného vývoje dluhu Města) a tím pádem lze očekávat i to, že i vývoj
objemů bude mezi těmito Variantami bez výraznějších rozdílů.
Navíc objem je určující hlavně pro výpočet ceny a až v druhé rovině
(řadě) pro výpočet výše variabilních provozních nákladů. Cena jako
taková není rozhodujícím kriteriem pro srovnání Variant; nás zajímá
hlavně úhrn výdajů odběratelů za dané služby v daném časovém
úseku.
V zájmu zjednodušení výpočtů (které již jsou na hranici technických
možností modelování v prostředí Microsoft Excel), byla tato cyklická
zpětná vazba (ceny  objemy  provozní náklady  ceny) v modelu
vynechána. Jsme však přesvědčení, že i přes toto zjednodušení
nedochází k žádnému významnému zkreslení výstupů.

2.1.2.3

Stávající dluhová služba Města
U všech Variant je předpokládáno, že dochází k naplnění stejného
stávajícího splátkového kalendáře pro tzv. „vodohospodářský dluh“
Města. Ve variantách, kde dochází k tvorbě zdrojů při odprodeji
Vodárny Plzeň, případně i infrastruktury VaK, je uvažováno s využitím
potřebného objemu takto získaných zdrojů k uhrazení již nasmlouvané
dluhové služby. V praxi by pravděpodobně došlo k předčasnému
splacení alespoň části tohoto dluhu, ale bez znalosti podrobných
smluvních podmínek již existujícího dluhu, nebyla tato možnost dále
hodnocena.

U všech Variant je
předpokládáno, že dochází
k naplnění stejného
stávajícího splátkového
kalendáře pro tzv.
„vodohospodářský dluh“
Města

2.1.3
2.1.3.1

Odlišnosti mezi Variantami
Financování obnovy
Obnova je v zásadě financována průběžně a to ve všech Variantách –
v případě OM a PK prostřednictvím nájemného (v podobě věcného
plnění v případě PK), a v případě SM prostřednictvím odpisů a zisku
(protože samotné odpisy jsou pro tento účel nedostačující).
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Hlavní rozdíly mezi Variantou OM a PK jsou:
 předpoklad získání úspor investičních výdajů a provozních nákladů
tím, že provozovatel v případě PK kompletně zajišťuje i obnovu; a
 nedotovaná část obnovy úpravny pitné vody je financována
v případě PK koncesionářem, v případě OM Městem.
Dále se předpokládá, že náklady dluhové služby budou kryty z dividend
a nájemného. Tyto položky budou patrné z pohledu provozovatele.
Dividendy jsou zde určeny ve výši:
(Vložený kapitál*VaPNaK – DS) * (1-d) * (vlastnický podíl města Plzeň
ve Vodárně Plzeň),
kde DS je dluhová služba provozovatele.
2.1.3.2

Financování nových investic
V případě OM, investice do rozšíření sítě či zkvalitnění infrastruktury
VaK (tj. nikoliv obnova) jsou financovány Městem, částečně průběžně z
nájemného a částečně úvěrem.
V případě PK, jsou tyto nové investice financovány koncesionářem.
Nicméně Město si vytváří prostředky pro odkup tohoto nového majetku
na konci koncese a to navýšením nájemného (tak, aby nedošlo
k nutnosti zadlužit Město na konci koncese). Tento přístup však
znamená, že tyto investice jsou v podstatě odepisované zrychleně, tj.
do konce trvání koncese.
V případě SM, jsou nové investice financovány provozovatelem
prostřednictvím zisku a čerpáním úvěrů.

2.1.3.3

Financování odkupu Vodárny Plzeň
Odkup Vodárny Plzeň je v případě Variant v rámci OM a PK
přednostně financován z prodeje podílu ve stejné společnosti; a v
případě SM na základě prodeje infrastruktury VaK Města do vlastnictví
vzniklé společnosti provozovatele.

Odkup Vodárny Plzeň je v
případě Variant v rámci OM
a PK přednostně
financován z prodeje podílu
ve stejné společnosti; a v
případě SM na základě
prodeje infrastruktury VaK
Města do vlastnictví vzniklé
společnosti provozovatele

Hodnota Vodárny Plzeň v případě OM a PK byla určena stejnou
metodikou, jaká byla použitá pro určení ceny nákupu zbývajících akcií
společnosti ze strany společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA ,
a.s. (dále jen „Veolia“) Tyto hodnoty jsou následující:
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 OM: 335 mil. Kč
 PK: 865 mil. Kč
Hodnota pro OM je nižší, než 711 mil. Kč zakotvených ve smlouvě mezi
Městem a současným majoritním vlastníkem Vodárny Plzeň z důvodu
toho, že cena 335 mil. Kč je určena na základě ex ante zisku dle
regulačních mechanismů OPŽP a cena 711 mil. Kč na základě
předpokladu pokračování dosavadní míry dosaženého zisku.

Hodnota pro OM je nižší,
než 711 mil. Kč z důvodu
aplikace určení ex ante
zisku dle regulačních
mechanismů OPŽP

Hodnota pro PK je naopak vyšší než kupní cena 711 mil. Kč z důvodu
předpokladu tvorby zisku ze „smluvních investic“ do obnovy úpravny
vody a do nového infrastrukturního majetku.
Jak v OM tak i v PK, nemusí vždy docházet k tvorbě celé kupní ceny
Vodárny Plzeň (711 mil. Kč), zvlášť v případech, kdy Město neprodává
celou provozní společnost v rámci koncesního řízení k výběru nového
provozovatele od roku 2016. V těchto případech Město financuje nákup
akcií Vodárny Plzeň úvěrem a následně splatí tento úvěr z nájemného.
Mechanismus financování nákupu Vodárny Plzeň je odlišný pro SM.
Zde je předpokládán prodej části infrastruktury VaK do vlastnictví
provozovatele a převod zbytku majetku VaK jako vklad formou
navýšení základního kapitálu. Tento mechanismus převádí dluh Města
na smíšenou společnost – a to nejenom dluh v souvislosti s nákupem
Vodárny Plzeň, ale i existující dluh Města spojený s infrastrukturou
VaK.
2.1.3.4

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)
DPPO provozní společnosti je pro všechny Varianty počítána s využitím
účetních a nikoliv daňových odpisů. Tento postup nejenom zjednoduší
výpočty, ale má i své metodické opodstatnění. Zejména v případě SM
je totiž pravděpodobné, že značná část daňových odpisů infrastruktury
VaK bude mít dobu odepisování 20 let (životnost majetku z daňového
pohledu 20 let), což by v podstatě vedlo ke značnému zvýhodnění
prvních 20-ti let provozování (a v podstatě k odkladu DPPO na 20 let).
Bez nadsázky lze tvrdit, že tento přístup by prakticky vytvořil skrytý
(daňový) dluh celého systému.

DPPO provozní společnosti
je pro všechny Varianty
počítána s využitím
účetních a nikoliv daňových
odpisů

Z výše uvedeného považujeme tento poněkud „idealizovaný“ účetní
přístup za adekvátní – a to proto, že v podstatě rozkládá daňovou
povinnost rovnoměrně dle životnosti daného prvku (majetku
infrastruktury VaK).
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Dále se předpokládá, že není rozdílu (v důsledku) DPPO z nájemného
ve Variantách OM a PK – formálně je sice potřeba DPPO platit, ale
Město je v těchto případech zároveň jejím příjemce a praktický dopad
této daně je proto nulový. Tato daňová zvláštnost představuje jednu
z klíčových výhod OM a PK oproti SM, kde není z tohoto pohledu
k dispozici žádná daňová úleva.
2.1.3.5

Výše vážených průměrných nákladů kapitálu (VaPNaK)
Výše VaPNaK je proměnná, která určuje kolik investoři a věřitelé
minimálně požadují, aby byli ochotní poskytovat své finance
k investování v oblasti VaK na území města Plzně. V souladu
s postupem použitým pro finanční nástroje v rámci OPŽP, je tato sazba
určena nad rámec inflace a bez zahrnutí DPPO. Pro OM a PK je sazba
ve výši 7,0 % (ročně) a pro SM je ve výši 5,4 % (na základě pracovní
hodnoty navržená pro OPŽP).

Výše VaPNaK je
proměnná, která určuje
kolik investoři a věřitelé
minimálně požadují získat
za poskytování financí pro
realizaci investic

Tato sazba se dále používá jako diskontní sazba pro určení hodnoty
provozní společnosti z pohledu soukromých investorů, kteří by podíl v
této společnosti koupili (na základě analýzy diskontovaných toků
hotovosti).
Zvolený postup je plně v souladu s požadavky OPŽP (které se mají
teoreticky aplikovat do roku 2025 – 10 let po kolaudaci poslední stavby
financované z OPŽP).

Zvolený postup je plně v
souladu s požadavky OPŽP

Na druhé straně existuje určitá nekonzistentnost v tom, že investice do
infrastruktury VaK v případě SM mají výnos 5,4 % a v případě PK
7,0 %. Na jedné straně vyšší VaPNaK pro PK znevýhodňuje tento
model; na straně druhé to však povede k vyšší hodnotě provozní
společnosti či podílu v ní, což je oceněno kladně v multikriteriální
analýze (dále jen „MKA“). Celkový dopad těchto odlišných sazeb pro
investice do infrastruktury na úrovni MKA je vzhledem k výše
uvedenému proto minimální.
2.1.3.6

Zbytková hodnota na konci analýzy
Pohled Města na konci období analýzy je založen vždy na třech
prvcích:

Pohled Města na konci
analýzy je založen vždy na
třech prvcích

 hodnota (případného) podílu Města v provozní společnosti;
 hodnota infrastruktury VaK, pokud již není zahrnuta v předchozím
bodu; a
 hodnota hotovosti, kterou Město drží, resp. výše jeho dluhu.
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Hodnota stávajícího infrastrukturního majetku se určí jako reprodukční
hodnota (dle VUME převedeno do odpovídající cenové úrovně)
ponížená o opotřebení stanovené v PFO (nadále se předpokládá
průběžná obnova zachovávající reálnou hodnotu infrastruktury).
Potencionální vliv požadavku, aby Město od koncesionáře odkoupilo
smluvní investice na konci období případné plné koncese, je eliminován
tím, že prostředky pro tento účel jsou vytvářeny v průběhu koncese
a situace je posouzena po odkoupení tohoto majetku Městem.
Pouze v případě prodeje podílu společnosti ve SM (tj. v podstatě prodej
části infrastruktury VaK soukromému investorovi) dochází k tvorbě
zdrojů větších, než jsou dluhy Města.
2.1.4

Souhrn modelovaných aspektů jednotlivých Variant
Tabulka níže shrnuje hlavní odlišnosti mezi Variantami z hlediska jejich
metodického řešení:

Table 2.3:

Souhrn modelovaných aspektů Variant

Aspekt

Oddílný model

Plná koncese

Smíšený model

Bez rozlišení

Bez rozlišení

Bez rozlišení

Investiční výdaje

Referenční

Snížené

Snížené (nejvíce)

Provozní náklady

Referenční

Snížené

Snížené (nejvíce)

Objemy vody dodané
či odváděné

Financování

 Obnovy úpravny
 Zbytek obnovy
 Nových investic
Financování odkupu
Vodárny Plzeň
Daň z příjmů
právnických osob

Dotace + město (dluh)

Dotace + provozovatel

Dotace + provozovatel

Město průběžně z nájemného
Město průběžně + dluh

Město průběžně z nájemného
Provozovatel průběžně + dluh

Provozovatel z odpisů a zisku
Provozovatel průběžně + dluh

Z (případného) prodeje podílu

Z (případného) prodeje podílu

Z prodeje části VaK

Zdaněný zisk je pouze z
provozního majetku

Zdaněný zisk je jak z
provozního, tak i
infrastrukturního majetku

Zdaněný zisk je jak z
provozního, tak i
infrastrukturního majetku

7% (provozní)

7% (provozní + investiční)

7% (provozní)

Hodnota podílu města ve VP
+ hodnota infrastruktury VaK
- zbývající dluh Města

Hodnota podílu města ve VP
+ hodnota infrastruktury VaK
- zbývající dluh Města

Hodnota podílu města ve VP
(+ navýšení hotovosti Města,
pokud relevantní)

Výše VaPNaK

5,4% (investiční)
Zbytková hodnota (na
konci analýzy)
Zdroj:

Zpracovatel
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2.2

Analýza rizik
Analýza rizik má za cíl posoudit výhodnost jednotlivých Variant
z pohledu přenosu rizik mezi Městem a soukromým sektorem
(partnerem). Analýza rizik probíhá v několika krocích a to:
a. identifikace rizik,
b. ohodnocení rizik
c. alokace rizik,
d. scénáře dopadu.

2.2.1

Identifikace rizik
Rizika jsou obecně identifikována metodou expertních analýz odborníků
s relevantními zkušenostmi v oboru se zohledněním obecných kategorií
rizik. V rámci identifikace podstatných rizik, která proběhla v rámci
etapy I zpracování Studie, byly uvažovány tyto kategorie rizik:

Identifikace rizik

 rizika při přípravě investování;
 rizika při realizaci investic;
 rizika provozování a údržby;
 rizika v souvislosti s odkupem Vodárny Plzeň městem Plzní;
 rizika veřejného zadávání;
 rizika selhání soukromého partnera;
 rizika stavu majetku;
 rizika čerpání dotací;
 rizika vyplývající ze smluvních vztahů s odběrateli;
 rizika ztráty veřejnoprávní kontroly;
 politická rizika; a
 ostatní rizika.
V rámci identifikace rizik je také podstatné stanovit období jejich
výskytu, protože některá rizika jsou vázaná pouze na určité období
(časový úsek). V rámci hodnocení rizik byly uvažováno období před
1.1.2016 (rizika spojená s přípravou implementace Variant) a období od
1.1.2016 do 31.12.2035 (období faktické implementace Variant).

Některá rizika jsou vázána
pouze na určité období
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2.2.2

Hodnocení rizik
Pro všechna identifikovaná rizika je provedeno hodnocení rizik, jehož
základem je stanovit dva určující faktory:
 pravděpodobnost výskytu rizika, a
 velikost dopadu rizika.
Velikost dopadu rizika je vyjádřena podílem z finančního základu rizika
tj. z finančních prostředků vynaložených na realizaci varianty během
celé doby jejího trvání, ke kterým se dané riziko vztahuje (např.
provozní náklady apod.).

Kvantitativní hodnocení
všech rizik proběhlo v rámci
etapy II.

2.2.3

V rámci etapy I bylo provedeno kvalitativní hodnocení rizik, které bylo
nyní upřesněno a to včetně kvantitativního hodnocení všech
identifikovaných rizik. Výsledná hodnota jednotlivých rizik je stanovena
jako násobek pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho dopadu
v jednotlivých letech, kdy se může toto riziko vyskytnout. Finanční
vyjádření dopadu výše uvedených rizik (kvantitativní hodnocení) je pak
pro jednotlivé posuzované Varianty vyjádřeno celkovou hodnotou v Kč
zahrnující všechny diskontované hodnoty všech rizik v jednotlivých
letech za celé relevantní období.
Alokace rizik
Alokace identifikovaných rizik je klíčová pro srovnání jednotlivých
Variant. Již v rámci etapy I byla uvažována optimální alokace všech
rizik tak, aby byly minimalizovány náklady jednotlivých Variant tím, že
jsou rizika přenesena na tu stranu, která je toto riziko nejlépe schopna
řídit tj. je také schopna ho řídit s nižšími náklady. Vždy je riziko
alokováno na tu smluvní stranu, která má lepší přístup k informacím
týkajícím se rizika, má větší specifické znalosti a je obecně v lepší
pozici pro případ ošetření následků, pokud riziková událost nastane.
Z pohledu města Plzně mohou být rizika:

Alokace rizika z pohledu
města Plzně

 zadržená – zůstávají městu Plzni, protože je nejlépe schopno je
efektivně řídit a ošetřovat;
 přenesená – alokovaná na provozovatele (Vodárnu Plzeň); a
 sdílená – sdílená mezi městem Plzní a jiným subjektem
(provozovatelem, Vodárnou Plzeň apod.).
V rámci této etapy II byla provedena aktualizace alokace rizik mezi
jednotlivé strany, které zde figurují jako:

Aktualizace alokace rizik
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 vlastník VaK;
 správce VaK;
 provozovatel VaK; a

Město Plzeň jakožto
veřejný zadavatel ponese
vždy určitá rizika spojená
se službami dodávky pitné
vody a odváděním
odpadních vod z pohledu
veřejné služby

 město Plzeň jakožto veřejný zadavatel.
Při alokaci rizik se také bere v úvahu, že město Plzeň jakožto
veřejnoprávní entita ponese vždy určitá rizika spojená se službami
dodávky pitné vody a odváděním odpadních vod z pohledu veřejné
služby (zastupování obyvatel města Plzně). Budˇ je nese přímo, jakožto
vlastník, správce či provozovatel VaK, nebo (bude tomu tak i
v případě), kdy nebude mít žádný právní vztah k VaK jenž je nyní
v majetku města Plzně, a nebo nebude mít zajištěnu většinu pro
rozhodování (podíl soukromého vlastnictví ve smíšené společnosti
bude vyšší jak 50%). V takovémto případě je uvažována alokace rizika
na stranu
 města Plzeň jakožto garanta veřejné služby

2.2.4

Scénáře dopadu rizik
Hodnocení rizik bylo provedeno ve třech scénářích pro každou
identifikovanou Variantu a to ve scénáři:
 nejhorším;
 středním; a
 nejlepším.
Scénáře jsou uvažovány proto,
protože podklady a údaje pro
hodnocení rizik jsou zatíženy celou řadou nejistot a některé vstupy mají
široký rozsah možných hodnot, a z toho plyne, že při vyjádření rizika
jednou hodnotou může dojít k nesprávnému výkladu tohoto rizika v
rámci určité Varianty.

Nejhorší scénář

„Nejhorší scénář“ představuje kritický stav, kdy se zcela naplní
negativní předpoklady ovlivňující dané riziko.

Střední scénář

„Střední scénář“ představuje standardní přístup k hodnocení rizik, při
uvažování „středních“ hodnot.

Nejlepší scénář

„Nejlepší scénář“ představuje stav, kdy předpokládáme v zásadě
bezproblémový průběh všech činností a negativní předpoklady jsou na
své minimální úrovni, pod kterou není reálné předpokládat eliminaci
daného rizika.
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2.2.5

Výsledkem analýzy rizik je
jedna celková diskontovaná
hodnota všech rizik v Kč
pro každou podvariantu

2.3

Shrnutí analýzy rizik
Na základě kvalitativní analýzy rizik v etapě I byly v rámci této etapy II
aktualizována identifikovaná rizika, alokace těchto rizik mezi smluvní
strany a provedeno kvantitativní hodnocení jednotlivých Variant a jejich
podvariant (podvariantou se rozumí jednotlivé scénáře – optimistický,
střední, pesimistický – v rámci jednotlivých Variant). Výsledkem je
jedna celková diskontovaná hodnota všech rizik v Kč pro každou
podvariantu.
Multikriteriální analýza

Posouzení jednotlivých
variant je založeno na
multikriteriální analýze, kde
kritéria jsou určena na
základě dříve
identifikovaných
vrcholových cílů.

Multikriteriální analýza představuje způsob kombinace vyčísleného
a nevyčísleného analytického posouzení v porovnatelném formátu tak,
aby relevantní informace mohla být přehledně a transparentně
poskytována osobám, které musejí učinit rozhodnutí. V rámci
posouzení (vyhodnocení / porovnání) jednotlivých variant byl v rámci
této etapy II uplatněn přístup MKA, který zahrnuje definování kritéria
pro každý z identifikovaných vrcholových strategických cílů v rámci
etapy I Studie (je-li to možné či relevantní), použití bodovacího systému
na každé takovéto kritérium a následně sloučení výsledků
prostřednictvím tabulky vážených hodnot. Konečný výsledek je
vyjádřen jako součet vážených hodnot.

MKA se vyznačuje určitým
stupňem subjektivity

Zatímco konečný výsledek umožňuje seřazení variant, zůstává však
v tomto případě určitý stupeň subjektivity, a to proto, že hodnocení
počtu kritérií je předmětem odborného odhadu a výsledky MKA je tedy
třeba vnímat jako podpůrný nástroj pro rozhodování, nikoliv jako
náhradu pro demokratický rozhodovací proces.
Kritéria pro MKA byla odvozena přímo z identifikovaných vrcholových
cílů.
Stanovení vah
Otázka stanovení vah v MKA je ovlivňována výslovnou preferencí
rozhodujících osob, kterým je MKA určena.

Otázka stanovení vah v
MKA je ovlivňována
výslovnou preferencí
rozhodujících osob

Navrhované schéma vah bylo specifikováno tak, aby dalo vyšší váhu
na ta kritéria, která byla vyhodnocena na základě vyčísleného výstupu,
a ve kterých je vyhodnocovací proces považován za nejméně
subjektivní.

13

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

2.3.1

Rekapitulace identifikovaných vrcholových cílů
V rámci Etapy I Zpracovatel identifikoval oblasti a potřeby, které je
nezbytné v rámci zpracovávané 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

Řízení (ve smyslu
ovládání a kontroly)

 zajištění, aby si město Plzeň udrželo v oblasti provozování a správy
infrastruktury VaK odpovídající kontrolu a dohled na kvalitu těchto
služeb 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 té Varianty, která bude nejvíce naplňovat
strategické cíle.

Obecným a hlavním cílem
je zajištění optimálního
provozování infrastruktury
VaK města Plzně
2.3.1.1

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 pro VaS vzhledem k:

Udržování nejnižšího
nárůstu cen VaS

a. požadovanému rozsahu obnovy a investic,
b. respektování podmínek cenotvorby OPŽP,
c. posouzení sociální únosnosti,
a to při zajištění optimálně dosažitelné úrovně poskytovaných služeb při
dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod s ohledem na
zdraví obyvatelstva, ochranu životního prostředí a principy udržitelného
rozvoje.
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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).
Zajištění dotací

Zajištění bezrizikového
(do)čerpání přiznané dotace
z OPŽP a možnosti čerpání
budoucích dotačních titulů

Město Plzeň v současné době aktivně čerpá finanční prostředky
z fondů EU na základě realizace projektů, kterým byla přiznána dotace
z OPŽP.
Ve vztahu k navrhovaným řešením by mělo být:
a. zajištěno bezrizikové (do)čerpání přiznané dotace z OPŽP, popř.
získání dalších dotací (zejména na modernizaci ÚV), a
b. zachování možnosti čerpání potenciálních budoucích dotačních
titulů (zejména ze Státního rozpočtu ČR, případně z fondů EU).

2.3.1.2

Technické cíle
Zajištění udržitelnosti a dostačující obnovy VaK

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

2.3.1.3

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

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

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.

2.3.2

Kvalita služeb
Otázka „kvality služeb“ je nejvíce ovlivňována provozními postupy
a výkonností (schopnostmi) managementu. Co se týká efektivnosti
managementu dá se říci, že je poplatná různým Variantám. Nicméně
tyto odchylky mezi jednotlivými způsoby realizace jsou dále převáženy
dalšími existujícími faktory, a to bez ohledu na vybranou (doporučenou)
Variantu, jako jsou například dostupnost kvalifikované pracovní síly atd.
Kvalita služeb jako takových je v kontextu tohoto hodnocení nejvíce
ovlivněna politikou managementu. Kontrola této politiky se těší velké
důležitosti. Z tohoto důvodu byly záležitosti kvality služeb v rámci
hodnocení zahrnuty pod kritérium „kontrola“.

Kvalita služeb byla v rámci
hodnocení zahrnuta pod
kritérium „kontrola“.

2.3.3

Finance
Finanční aspekty jsou obsaženy v rámci vrcholových finančních cílů.
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Základem ekonomického hodnocení jednotlivých Variant z pohledu
celkového finančního dopadu byly výsledky posouzení dopadu
realizace jednotlivých Variant na veřejnost (obyvatele) i na město
Plzeň, tzn. pohledem „veřejného zájmu“ získané v rámci ekonomického
posouzení Variant. Přístup k tomuto ekonomickému posouzení je
podrobně popsán v oddíle 2.1 výše. Finanční zhodnocení jednotlivých
Variant bylo prováděno s použitím souboru vzájemně propojených
pracovních sešitů ve formátu MS Excel, které tvoří model
ekonomického hodnocení.

Základem finančního
hodnocení jednotlivých
Variant z pohledu
udržování nejnižšího
nárůstu cen pro VaS byl
pohled „veřejného zájmu“

V rámci komplexního zohlednění všech aspektů byly v rámci MKA pod
oblast hodnocení z pohledu nárůstu Cen pro VaS zahrnuty
i kvantitativní výsledky zpracované analýzy rizik dle metodiky popsané
v oddíle 2.2 výše.
Kritérium v rámci MKA, vyplývající z výše uvedeného, a které umožňuje
posouzení celkového dopadu realizace jednotlivých Variant (na
obyvatele i na město Plzeň) tedy pohledem tzv. „veřejného zájmu“
zohledňuje následující:
 Diskontovaný příjem provozovatele jež supluje průměrnou výši
„přírůstkové“ ceny pro VaS za sledované referenční období;
 Hodnotu majetku ve vlastnictví města Plzně na konci referenčního
období;
 Hodnotu rizik držených na straně města Plzně.
Zvolené kritérium včetně jeho váhy tedy je:
Kritérium
Celkový finanční dopad pohledem veřejného zájmu

Nejlepší je taková Varianta,
jejíž celkový finanční dopad
z pohledu veřejného zájmu
se zohledněním finanční
analýzy rizik je nejnižší

Váha
62,5 %

Klíčové pro pochopení hodnocení je, že nejlepší je taková
Varianta, jejíž celkový finanční dopad z pohledu veřejného zájmu,
se zohledněním finanční analýzy rizik, je nejnižší!
Další posuzovanou veličinou v oblasti financování v rámci MKA byl
způsob získání finančních prostředků na úhradu „okamžitého“ odkupu
akcií Vodárny Plzeň s reflektováním požadavku na minimalizaci
zatížení rozpočtu města Plzně.
Při posuzování jednotlivých Variant byly uvažovány následující
předpoklady:
 V případě smíšeného modelu dojde po zřízení této smíšené
společnosti k odkupu části majetku VaK ve vlastnictví města Plzně

17

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

touto smíšenou společností a to ve výši platby za odkup
majetkového podílů (akcií) Vodárny Plzeň (předpokládá se, že
smíšená společnost bude na nákup této části VaK čerpat komerční
úvěr). Tímto opatřením nedojde prakticky k žádnému dlouhodobému
či střednědobému dluhovému zatížení rozpočtu města Plzně.
 V případě oddílného modelu a modelu plné koncese je možné získat
určité finanční prostředky prodejem části majetkového podílu ve
Vodárně Plzeň soukromému partnerovi. Výše takto získaných
finančních prostředků se odvíjí od výše části prodávaného
majetkového podílu ve Vodárně Plzeň soukromému partnerovi. Pro
určení prodejní ceny provozovatele bylo využito zpracovaného
modelu ekonomického hodnocení, jež tyto hodnoty pro každou
relevantní Variantu vyčísluje. Tyto finanční prostředky budou použity
na pokrytí části potřebných finančních prostředků na odkup
majetkového podílu Vodárny Plzeň.
 Za situace 100% vlastnictví Vodárny Plzeň městem Plzeň (tedy
v případě oddílného modelu a modelu plné koncese, kdy nedochází
k žádnému prodeji části majetkového podílu v provozovateli
soukromému partnerovi) nemá město Plzeň jinou alternativu, než
čerpat finanční úvěr na odkup majetkového podílu ve Vodárně Plzeň
v plné výší budoucí kupní ceny. (V tomto případě je výsledná
dluhová služba však zahrnuta do ceny pro vodné a stočné
prostřednictvím navýšeného nájemného.)
Zvolené kritérium včetně jeho váhy tedy je:
Kritérium
Dluhové zatížení rozpočtu města spojené s koupí
Vodárny Plzeň

Váha
7,5 %

Nejlepší je taková Varianta,
jejíž implementace povede
k nejnižšímu dluhovému
zatížení rozpočtu města.

Nejlepší je pochopitelně ta Varianta, jejíž implementace povede
k nejnižšímu (v ideálním případě žádnému) dluhovému zatížení
rozpočtu města spojeného s odkupem majetkového podílu ve Vodárně
Plzeň.

Všech 12 posuzovaných
Variant splňuje požadavek
bezrizikového (do)čerpání
dotací z fondů EU a SR bez
výhrad

V rámci finančních cílů byl rovněž identifikován požadavek, aby bylo
zajištěno bezrizikového (do)čerpání přiznané dotace z OPŽP
a možnosti čerpání budoucích dotačních titulů a to jak ze státního
rozpočtu ČR tak i případně z fondů EU. Všech 12 posuzovaných
Variant splňuje tento požadavek (cíl) bezvýhradně. Z tohoto důvodu
bylo posouzení tohoto cíle z MKA vyloučeno. Pro úplnost je nezbytné
uvést, že v případě implementace některé z Variant v rámci smíšeného
modelu je nutné vyřešit splnění podmínky OPŽP v oblasti vlastnictví
dotované infrastruktury. Pro splnění této podmínky by bylo nezbytné
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dotovanou část infrastruktury VaK nějakým způsobem „oddělit“ (nechat
ji ve vlastnictví města Plzně a nevkládat ji do zřízené smíšené
společnosti). Tato problematika je podrobněji řešena dále v rámci této
závěrečné zprávy etapy II Studie a to v části věnované revizi právní
proveditelnosti doporučovaných Variant.
2.3.4

Zajištění stability systému
primárně souvisí se
zajištěním jeho udržitelnosti

Stabilita
Zajištění stability systému primárně souvisí se zajištěním jeho
udržitelnosti. Klíčovým faktorem pro splnění tohoto požadavku je
nastavení vhodné míry obnovy a rozvoje VaK. V rámci této studie byla
po konzultacích se Zadavatelem (v rámci pravidelných setkání
řešitelského týmu a na základě rozhodnutí speciálně zřízené pracovní
skupiny složené z představitelů vedení města a zastupitelů města
Plzně) pro všechny posuzované Varianty zvolena jednotná výše
průběhu investičních výdajů na obnovu a rozvoj VaK. (Tato jednotná
prognóza je dále upravena pouze z důvodu předpokládaného
zefektivnění při sloučení činností správy, investování a provozování tzv.
„pod jednu střechu“)
Zvolená varianta průběhu investičních výdajů na obnovu a rozvoj
v horizontu 20-ti let (referenční období ekonomického hodnocení) je
uvedena v následujícím grafu.

Graf 2-1:
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Naplňování technických
cílů je pro všechny Varianty
shodné, proto bylo z MKA
2.3.5
vyloučeno

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že naplňování technických
cílů je pro všechny posuzované Varianty shodné, bylo posuzování
těchto technických cílů z MKA vyloučeno.
Řízení a kontrola
Projekt předpokládá řadu aktivit projektově-manažerské povahy,
v rámci kterých mohou být rozlišovány zejména tyto role:
 správa VaK (včetně rozvoje); a
 provozování VaK.

V rámci jednotlivých Variant
resp. modelů je správa a
provozování svěřeno
různým subjektům

V rámci jednotlivých Variant resp. modelů je správa a provozování
svěřeno různým subjektům.
Jak již bylo uvedeno výše, je pod oblast řízení a kontroly zahrnuta
i otázka „kvality služeb“, která je nejvíce ovlivňována provozními
postupy a výkonností (schopnostmi) managementu.
Konečné nastavení orgánů (nejvyšších, výkonných a kontrolních)
a rozhodovacích mechanismů (různá kvóta s ohledem na závažnost
rozhodování) (zpravidla prostřednictvím stanov, zakládací smlouvy
apod.) by měly umožňovat legitimitu rozhodování relevantních osob
(subjektů), ale současně také flexibilitu, odbornost a rychlost
rozhodování.

Rozhodují pro posouzení
této oblasti je tedy míra
ovládání provozních a
investičních
(správcovských) záležitostí
a úrovně kvality služeb

Rozhodující pro posouzení této oblasti je tedy míra ovládání provozních
a investičních (správcovských) záležitostí.
Zvolené kritérium včetně jeho váhy tedy je:
Kritérium
Míra ovládání systému

Váha
30 %

Záměrem je hodnotit potenciál každé ze zvažovaných Variant zajistit
dostatečnou kapacitu a silnou motivaci pro vysoké standardy provozu
a správy a uchování dostatečného vlivu města Plzně na provozní
a správcovské činnosti.
Na základě odborného odhadu byly Varianty seřazeny dle vlivu
města Plzně s tím, že čím větší míra vlivu na výše uvedené, tím
lepší řešení.
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2.3.6

Shrnutí kritérií a vah v rámci MKA
Tabulka 2.4:

Hodnotící kritéria

Cíl

Finance

Kritérium

Skóre

Poznámka

Celkový finanční dopad
pohledem veřejného zájmu

Pořadí 1 - 12

Kvantitativní

Dluhové zatížení rozpočtu
města spojené s koupí VP

Pořadí 1 - 12

Kvantitativní

Míra ovládání systému

Pořadí 1 - 12

Kvalitativní úsudek

Řízení a
kontrola
Zdroj:

Vlastní analýza

Tabulka 2.5:

Váha kritérií

Cíl

Finance

Řízení a kontrola
Zdroj:

Kritéria

Váha

Celkový finanční dopad
pohledem veřejného zájmu

62,5 %

Dluhové zatížení rozpočtu
města spojené s koupí VP

7,5 %

Míra ovládání systému

30 %

Vlastní analýza

Na základě výše uvedených kritérií a jím přidělených vah byly
posuzovány všechny uvažované Varianty.

21

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

3.

Vyhodnocení Variant

Následující kapitola této závěrečné zprávy etapy II Studie je pro celkový výstup
Studie klíčová a rozhodující a to z toho důvodu, že jsou zde popsány závěry
komplexního vyhodnocení všech 12-ti posuzovaných Variant a to dle metodiky
uvedené v kapitole 2 výše. Zjištěné závěry jsou podkladem pro učinění rozhodnutí,
která(é) z Variant bude(ou) označena(y) za doporučenou(é) k samotné
implementaci od roku 2016.
3.1

Ekonomické vyhodnocení Variant
Tento oddíl závěrečné zprávy etapy II Studie interpretuje výsledky
provedeného ekonomického vyhodnocení 12-ti identifikovaných Variant
podle metodiky popsané v oddílu 2.1 výše.
Pro ekonomické vyhodnocení jednotlivých Variant byl Zpracovatelem
vytvořen model ekonomického hodnocení, jež tvoří soubor vzájemně
propojených sešitů ve formátu MS Excel. Základem tohoto modelu
ekonomického hodnocení jsou používané finanční nástroje OPŽP.

Pro ekonomické
vyhodnocení jednotlivých
Variant byl Zpracovatelem
vytvořen model
ekonomického hodnocení,
jež tvoří soubor vzájemně
propojených sešitů ve
formátu MS Excel

Pro úplnost je nezbytné uvést, že všechny posuzované Varianty byly na
počátku samotného hodnocení nastaveny tak, aby generovaly dostatek
finančních prostředků v rámci systému na úhradu odkupu akcií Vodárny
Plzeň v roce 2015 bez tlaku na zatížení rozpočtu města Plzně v rámci
stanoveného referenčního období analýzy. Z toho hlediska jsou tedy
všechny Varianty prakticky srovnatelné. Rovněž u všech Variant byl
zvolen totožný průběh investičních výdajů na obnovu a rozvoj tak jak je
uvedeno v grafu 2-1 výše.

Základem tohoto modelu
ekonomického hodnocení
jsou používané finanční
nástroje OPŽP

Výsledky ekonomického hodnocení jsou prezentovány souborem grafů,
které pro každou z Variant ilustrují:
2

 vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 včetně 17,5% DPH ;
 vývoj dluhu a dluhové služby v „držení“ města Plzně.

_________________________
2 DPH ve výši 17,5 % byla zvolena vzhledem ke skutečnosti, že dle aktuálních
prohlášení Vlády ČR je záměr, aby v tomto roce již byla v ČR jednotná sazba DPH a to
právě ve výši 17,5 %. Prezentované hodnoty s DPH mají rovněž jako jediné vypovídací
schopnost pro porovnání s hranicí sociálně únosné ceny.
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3.1.1
3.1.1.1

Varianty Oddílného modelu
OM 1 – vlastnický model
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) se za sledované období pohybuje
3
3
v rozmezí 81,35 Kč/m – 96,10 Kč/m (na konci sledovaného
období) a roste prakticky lineárně bez výraznějších výkyvů;
 Cena pro VaS včetně předpokládané DPH je výrazně pod hranicí
sociálně únosné ceny;
 Dlouhodobě mírně rostoucí trend dluhové služby za sledované
období, nicméně s předpokladem zlomu po uplynutí sledovaného
období a následného nastolení klesajícího trendu dluhové služby;
 Výše celkového dluhu má konkávní průběh a kulminuje přibližně
uprostřed sledovaného období na úrovni cca 2,28 mld. Kč
a následně již klesající trend (pozitivní).
Grafická interpretace
následujících grafech.
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Graf 3-1:

OM 1 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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OM 1 - Vývoj dluhu a dluhové služby za sledované období
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Strategická studie způsobu provozování a správy vodovodů a
kanalizací města Plzně v letech 2016 - 2025
Etapa II

3.1.1.2

OM 2 – Výběr nového provozovatele s 49,9% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) se za sledované období pohybuje
3
3
v rozmezí 80,50 Kč/m – 96,55 Kč/m (na konci sledovaného
období) a roste prakticky lineárně bez výraznějších výkyvů;
 Cena pro VaS včetně předpokládané DPH je výrazně pod hranicí
sociálně únosné ceny;
 Dlouhodobě mírně rostoucí trend dluhové služby za sledované
období, nicméně s předpokladem zlomu po uplynutí sledovaného
období a nastolení klesajícího trendu dluhové služby;
 Výše celkového dluhu má konkávní průběh s počáteční akcelerací,
nicméně kulminuje přibližně uprostřed sledovaného období na
úrovni cca 2,16 mld. Kč a následně již klesající trend (pozitivní).
Grafická interpretace
následujících grafech.
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Graf 3-3:

OM 2 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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OM 2 - Vývoj dluhu a dluhové služby
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Strategická studie způsobu provozování a správy vodovodů a
kanalizací města Plzně v letech 2016 - 2025
Etapa II

3.1.1.3

OM 3 – Výběr nového provozovatele s 66,6% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) se za sledované období pohybuje
3
3
v rozmezí 80,22 Kč/m – 96,72 Kč/m (na konci sledovaného
období) a roste prakticky lineárně bez výraznějších výkyvů;
 Cena pro VaS včetně předpokládané DPH je výrazně pod hranicí
sociálně únosné ceny;
 Dlouhodobě mírně rostoucí trend dluhové služby za sledované
období, nicméně s předpokladem zlomu po uplynutí sledovaného
období a nastolení klesajícího trendu dluhové služby;
 Výše celkového dluhu má konkávní průběh s počáteční akcelerací,
nicméně kulminuje přibližně uprostřed sledovaného období na
úrovni cca 2,13 mld. Kč a následně již klesající trend (pozitivní).
Grafická interpretace
následujících grafech.
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Graf 3-5:

OM 3 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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OM 3 - Vývoj dluhu a dluhové služby
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Strategická studie způsobu provozování a správy vodovodů a
kanalizací města Plzně v letech 2016 - 2025
Etapa II

3.1.1.4

OM 4 – Výběr nového provozovatele se 100% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) se za sledované období pohybuje
3
3
v rozmezí 79,65 Kč/m – 97,07 Kč/m (na konci sledovaného
období) a roste prakticky lineárně bez výraznějších výkyvů;
 Cena pro VaS včetně předpokládané DPH je výrazně pod hranicí
sociálně únosné ceny;
 Dlouhodobě mírně rostoucí trend dluhové služby za sledované
období, nicméně s předpokladem zlomu po uplynutí sledovaného
období a nastolení klesajícího trendu dluhové služby;
 Výše celkového dluhu má konkávní průběh s počáteční akcelerací,
nicméně kulminuje přibližně uprostřed sledovaného období na
úrovni cca 2,05 mld. Kč a následně již klesající trend (pozitivní).
Grafická interpretace
následujících grafech.

29

výše uvedeného shrnutí

je uvedena

na

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

Graf 3-7:

OM 4 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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OM 4 - Vývoj dluhu a dluhové služby
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Strategická studie způsobu provozování a správy vodovodů a
kanalizací města Plzně v letech 2016 - 2025
Etapa II

3.1.2

Dílčí závěry k Variantám v rámci oddílného modelu
V případě ekonomického hodnocení pohledem předpokládané výše
Ceny pro VaS a vývojem výše dluhu a průběhu dluhové služby lze
v případě Variant Oddílného modelu konstatovat následující:
 V žádné Variantě v rámci Oddílného modelu nedosáhne (a to ani
z daleka) výše Ceny pro VaS včetně předpokládané výše DPH za
sledované období hranice sociálně únosné ceny;
 U všech Variant lze předpokládat konkávní průběh vývoje výše
celkového dluhu systému drženého městem Plzeň, s počáteční
akcelerací a se zlomem přibližně v polovině sledovaného období
a následnému nastolení klesajícího trendu. Z hlediska vývoje
celkového dluhu lze systém charakterizovat za udržitelný;
 Všechny Varianty vykazují dlouhodobě rostoucí trend dluhové
služby. Nicméně Zpracovatel analyzoval vývoj výše dluhové služby
i za horizont sledovaného období a následně dochází ke změně
trendu a k postupnému snižování výše dluhové služby. Tímto lze
systém rovněž charakterizovat za udržitelný.

3.1.3
3.1.3.1

Varianty modelu Plné koncese
PK 1 – vlastnický model
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) se za sledované období pohybuje
3
3
v rozmezí 84,53 Kč/m – 101,25 Kč/m (na konci sledovaného
období) a roste prakticky lineárně bez výraznějších výkyvů;
 Cena pro VaS včetně předpokládané DPH je výrazně pod hranicí
sociálně únosné ceny;
 Dlouhodobě mírně klesající trend dluhové služby za sledované
období;
 Výše celkového dluhu má z počáteční výše cca 1,57 mld. Kč
strmě klesající průběh a to až ke konci sledovaného období.
Nicméně v posledním roce sledovaného období dochází opět ke
strmému nárůstu výše dluhu na úroveň cca 1,9 mld. Kč a to za
účelem nastavení porovnatelnosti s Variantami v rámci OM (bližší
vysvětlení je uvedeno u dalších Variant v rámci PK).
Grafická interpretace
následujících grafech.
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Graf 3-9:

PK 1 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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PK 1 - Vývoj dluhu a dluhové služby za sledované období
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Etapa II

3.1.3.2

PK 2 – Výběr nového provozovatele a správce infrastruktury VaK s
49,9% vlastnictvím Vodárny Plzeň soukromým partnerem
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) se za sledované období pohybuje
3
3
v rozmezí 81,27 Kč/m – 105,94 Kč/m (na konci sledovaného
období) a roste prakticky lineárně bez výraznějších výkyvů;
 Cena pro VaS včetně předpokládané DPH je výrazně pod hranicí
sociálně únosné ceny;
 Dlouhodobě mírně klesající trend dluhové služby po celé sledované
období;
 Výše celkového dluhu má z počáteční výše cca 1,18 mld. Kč
strmě klesající průběh a to až ke konci sledovaného období.
Nicméně v posledním roce sledovaného období dochází opět ke
strmému nárůstu výše dluhu na úroveň cca 1,9 mld. Kč. Tento
strmý nárůst je opět modelován za účelem porovnatelnosti
s OM, jež spočívá v tom, že v rámci této Varianty dochází v průběhu
sledovaného období k tvorbě takové výše nájemného, aby bylo
dostatečné k částečnému pokrytí odkupu vybudované infrastruktury
koncesionářem městem Plzní na konci sledovaného období. Na
odkup zbylé části infrastruktury bude město Plzeň nuceno čerpat
úvěr právě v takové výši jako je zbývající výše dluhu na straně
města Plzně v případě OM.
Grafická interpretace
následujících grafech.
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Graf 3-11:

PK 2 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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PK 2 - Vývoj dluhu a dluhové služby
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3.1.3.3

PK 3 – Výběr nového provozovatele a správce infrastruktury VaK s
66,6% vlastnictvím Vodárny Plzeň soukromým partnerem
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) se za sledované období pohybuje
3
3
v rozmezí 79,77 Kč/m – 105,39 Kč/m (na konci sledovaného
období) a roste (až na počáteční krátkodobý strmější nárůst)
prakticky lineárně bez výraznějších výkyvů;
 Cena pro VaS včetně předpokládané DPH je výrazně pod hranicí
sociálně únosné ceny;
 Dlouhodobě mírně klesající trend dluhové služby za sledované
období s tím, že samotná výše dluhové služby je relativně na velmi
nízké úrovni;
 Výše celkového dluhu má z počáteční výše cca 1,06 mld. Kč
strmě klesající průběh a to až ke konci sledovaného období.
Nicméně v posledním roce sledovaného období dochází opět ke
strmému nárůstu výše dluhu na úroveň cca 1,9 mld. Kč a to
z výše popsaného důvodu (viz stručné shrnutí u Varianty PK 2).
Grafická interpretace
následujících grafech.
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Graf 3-13:

PK 3 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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PK 3 - Vývoj dluhu a dluhové služby
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3.1.3.4

PK 4 – Výběr nového provozovatele a správce infrastruktury VaK se
100% vlastnictvím Vodárny Plzeň soukromým partnerem
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) se za sledované období pohybuje
3
3
v rozmezí 77,42 Kč/m – 109,32 Kč/m (na konci sledovaného
období) a roste (až na počáteční krátkodobý strmější nárůst)
prakticky lineárně bez výraznějších výkyvů;
 Cena pro VaS včetně předpokládané DPH je výrazně pod hranicí
sociálně únosné ceny;
 Dlouhodobě mírně klesající trend dluhové služby za sledované
období s tím, že samotná výše dluhové služby je relativně na velmi
nízké úrovni;
 Výše celkového dluhu má z počáteční výše cca 0,94 mld. Kč
strmě klesající průběh a to až ke konci sledovaného období.
Nicméně v posledním roce sledovaného období dochází opět ke
strmému nárůstu výše dluhu na úroveň cca 1,9 mld. Kč a to
z výše popsaného důvodu (viz stručné shrnutí u Varianty PK 2).
Grafická interpretace
následujících grafech.
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Graf 3-15:

PK 4 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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PK 4 - Vývoj dluhu a dluhové služby
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3.1.4

Dílčí závěry k Variantám v rámci modelu Plné koncese
V případě ekonomického hodnocení pohledem předpokládané výše
Ceny pro VaS a vývojem výše dluhu a dluhové služby lze konstatovat
následující:
 V žádné Variantě v rámci modelu Plné koncese nedosáhne (a to
ani z daleka) výše Ceny pro VaS včetně předpokládané výše DPH
za sledované období hranice sociálně únosné ceny;
 Všechny Varianty se vyznačují strmě lineárně klesajícím vývojem
výše celkového dluhu systému prakticky po celou dobu sledovaného
období. Nicméně v posledním roce sledového období dochází ke
strmému nárůstu výše celkového dluhu, jež je způsobena
nastavením modelu hodnocení tak, aby byly Varianty v rámci
modelu PK porovnatelné s Variantami v rámci OM. Tato
porovnatelnost spočívá v tom, že v rámci této Varianty dochází
v průběhu sledovaného období k tvorbě takové výše nájemného,
aby bylo dostatečné k částečnému pokrytí odkupu vybudované
infrastruktury koncesionářem městem Plzní na konci sledovaného
období. Na odkup zbylé části infrastruktury bude město Plzeň
nuceno čerpat úvěr právě v takové výši jako je zbývající výše dluhu
na straně města Plzně v případě OM. Vzhledem k průběhu vývoje
dluhové služby je možné charakterizovat systém za udržitelný;
 Všechny Varianty vykazují klesající trend dluhové služby a samotná
výše dluhové služby je obecně na relativně velmi nízké úrovni. Tato
skutečnost rovněž potvrzuje udržitelnost systému.

3.1.5
3.1.5.1

Varianty Smíšeného modelu
SM 1 – vlastnický model
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) se za sledované období pohybuje
3
3
v rozmezí 60,84 Kč/m – 104,90 Kč/m (na konci sledovaného
období) a roste lehce konkávně (téměř lineárně) bez výraznějších
výkyvů;
 Cena pro VaS včetně předpokládané DPH je výrazně pod hranicí
sociálně únosné ceny;
 Na rozdíl o předchozích variant je u Variant v rámci Smíšeného
modelu namísto vývoje výše celkového dluhu na straně města
Plzně a průběhu dluhové služby prezentován Stav hotovosti na
straně města Plzně (možno chápat jako záporný dluh) a to z toho
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důvodu, že při založení smíšené společnosti dojde prakticky
k oddlužení města Plzně v souvislosti se systémem VaK (přenesení
dluhu na smíšenou společnost);
 Stav hotovosti – v rámci této Varianty představuje Stav hotovosti
ušetřené náklady, které v současné době vynakládá město Plzeň na
zajištění správy (a kontroly provozování) VaK a které po založení
smíšené společnost (ta bude zajišťovat veškeré činností) odpadají
(jsou přeneseny na smíšenou společnost). V této Variantě
představují výše popsané ušetřené náklady (pozvolně rostoucí
trend) prakticky jediný příjem města ze smíšené společnosti.
Tyto ušetřené náklady jsou shodné pro ostatní Varianty v rámci
Smíšeného modelu. Pro úplnost je nezbytné uvést, že u žádné
z Variant v rámci Smíšeného modelu se neuvažuje o tom, že by
si město Plzeň nárokovalo nějaké dividendy z titulu vlastnictví
(kompletního či částečného) smíšené společnosti. Stav hotovosti
po sledované období lineárně roste až do výše cca 100 mil. Kč
na konci sledovaného období.
Grafická interpretace
následujících grafech.
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Graf 3-17:

SM 1 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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SM 1 - Vývoj dluhu a dluhové služby, resp. vývoj stavu hotovosti za sledované období
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3.1.5.2

SM 2 – Vstup soukromého partnera s 49,9% vlastnictví smíšené
společnosti
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) je za sledované období prakticky
3
3
konstantní a to ve výši 107,27 Kč/m – 107,37 Kč/m (z počátku
sledovaného období výraznější nárůst Ceny pro VaS až k hranici
3
110 Kč/m nicméně následně postupný pokles prakticky na úroveň
prvního roku sledovaného období). Klesající trend výše Ceny pro
VaS je dán striktní metodikou pro výpočet zisku jako výnosu
z vloženého kapitálu. V průběhu sledovaného období pozvolně
„rovnoměrně“ klesá základna pro výpočet zisku, která u Variant
v rámci Smíšeného modelu tvoří podstatnou část požadovaného
příjmu. Dále tuto skutečnost podporuje vývoj v oblasti DPPO, jejíž
výše klesá s požadovaným ziskem a tím dále (poměrně) klesá
i požadovaný příjem. Klesající trend výše Ceny pro VaS je tedy
způsobem klesající výší požadovaného příjmu v průběhu
sledovaného období.
 Průběh vývoje Ceny pro VaS je následující:
− V první čtvrtině sledovaného období je Cena pro VaS nad
hranicí sociálně únosné ceny;
− Následně (vzhledem k růstu hranice sociálně únosné ceny) klesá
Cena pro VaS pod hranici sociálně únosné ceny;
 Stav hotovosti v případě této Varianty představuje:
− a) ušetřené náklady (viz Varianta SM1) pozvolně rostoucí trend;
− b) suma inkasovaná za prodej části smíšené společnosti
soukromému partnerovi (čím větší část město prodává, tím více
inkasuje),
3
a z počáteční hodnoty 3,2 mld. Kč roste na hodnotu 3,3 mld. Kč
na konci sledovaného období.
Grafická interpretace
následujících grafech.
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_________________________
3 Právě z důvodu úspory až 100 mil. Kč za správu a provozování VaK na straně z titulu
přenesení těchto činností na smíšenou společnost.
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Graf 3-19:

SM 2 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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SM 2 - Vývoj dluhu a dluhové služby, resp. vývoj stavu hotovosti za sledované období

Vývoj dluhu a dluhové služby (Stav hotovosti)
7 000
6 000
5 000
mil. Kč

Graf 3-20:

2025

4 000
3 000
2 000
1 000
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Výše dluhu celkem

43

2023

2024

Stav hotovosti

2025

2026

2027

Dluhová služba

2028

2029

2030

2031

2032

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

3.1.5.3

SM 3 – Vstup soukromého partnera s 66,6% vlastnictví smíšené
společnosti
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) se v průměru za sledované období
3
3
příliš nemění a pohybuje se ve výši 123,42 Kč/m – 118,4 Kč/m (z
počátku sledovaného období výraznější nárůst Ceny pro VaS až
3
k hranici 125,40 Kč/m nicméně následně postupný pokles až na
nižší úroveň než byla v prvním roce sledovaného období. Klesající
trend výše Ceny pro VaS je tedy opět způsobem klesající výší
požadovaného příjmu v průběhu sledovaného období (viz
stručné shrnutí u Varianty SM 2);
 Průběh vývoje Ceny pro VaS je následující:
− V první polovině sledovaného období je Cena pro VaS nad
hranicí sociálně únosné ceny (v první čtvrtině dokonce
výrazně);
− V druhé polovině sledovaného období (vzhledem k růstu hranice
sociálně únosné ceny a poklesu Ceny pro VaS) klesá Cena pro
VaS pod hranici sociálně únosné ceny;
 Stav hotovosti v případě této Varianty představuje:
− a) ušetřené náklady (viz Varianta SM1) pozvolně rostoucí trend;
− b) suma inkasovaná za prodej části smíšené společnosti
soukromému partnerovi (čím větší část město prodává, tím více
inkasuje),
a z počáteční hodnoty 4,46 mld. Kč růst na hodnotu 4,56 mld. Kč
na konci sledovaného období.
Grafická interpretace
následujících grafech.
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Graf 3-21:

SM 3 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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SM 3 - Vývoj dluhu a dluhové služby, resp. vývoj stavu hotovosti za sledované období
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3.1.5.4

SM 4 – Kompletní odkup podílu ve smíšené společnosti soukromým
partnerem
Stručné shrnutí:
 Cena pro VaS (ve stálých cenách roku 2011 včetně předpokládané
DPH ve výši 17,5 % v roce 2016) za sledované období pozvolna
3
3
klesá a to v rozmezí 156,54 Kč/m – 143,92 Kč/m (z počátku
sledovaného období výraznější nárůst Ceny pro VaS až k hranici
3
160 Kč/m nicméně následně postupný pokles až na nižší úroveň
než byla v prvním roce sledovaného období). Klesající trend výše
Ceny pro VaS je tedy opět způsobem klesající výší
požadovaného příjmu v průběhu sledovaného období (viz
stručné shrnutí u Varianty SM 2);
 Cena pro VaS je prakticky po celé sledované období nad
hranicí sociálně únosné ceny (a to i přes pozitivně proti sobě
působící vlivy zvyšující se hranice sociálně únosné ceny a snižující
se Ceny pro VaS);
 Stav hotovosti v případě této Varianty představuje:
− a) ušetřené náklady (viz Varianta SM1) pozvolně rostoucí trend;
− b) suma inkasovaná za prodej části smíšené společnosti
soukromému partnerovi (čím větší část město prodává, tím více
inkasuje),
a z počáteční hodnoty 7,02 mld. Kč růst na hodnotu 7,12 mld. Kč
na konci sledovaného období.
Grafická interpretace
následujících grafech.
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Graf 3-23:

SM 4 - Vývoj Cen pro VaS v c.ú. roku 2011 s DPH ve výši 17,5 % - porovnání s vývojem sociálně únosné ceny
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SM 4 - Vývoj dluhu a dluhové služby, resp. vývoj stavu hotovosti za sledované období
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3.1.6

Dílčí závěry k Variantám v rámci Smíšeného modelu
V případě ekonomického hodnocení pohledem předpokládané výše
Ceny pro VaS a v případě Variant v rámci Smíšeného modelu
pohledem Stavu hotovosti lze konstatovat následující:
 Počáteční rychlejší nárůst Ceny pro VaS (ve stálých cenách roku
2011 včetně předpokládané DPH ve výši 17,5 % v roce 2016);
 Kromě Varianty SM 1 jsou Ceny pro VaS z počátku nebo až po
celé sledované období výrazně nad sociálně únosnou Cenou pro
VaS;
 Varianta SM 1 se vyznačuje pozvolna rostoucím trendem vývoje
Ceny pro VaS, ostatní Varianty se po počátečním nárůstu výše
Ceny pro VaS vyznačují klesajícím trendem Ceny pro VaS (až pod
úroveň prvního roku sledovaného období), který je způsoben
primárně klesající výší požadovaného příjmu v průběhu
sledovaného období;
 Všechny Varianty v rámci Smíšeno modelu se vyznačují
pozitivním Stavem hotovosti. Stav hotovosti je tím vyšší, čím větší
majetkový podíl ve smíšené společnosti odkoupí soukromý partner.

3.1.7

Pohled DPPO je relevantní
především z pohledu
veřejného zájmu ČR na
celostátní úrovni

Ekonomické vyhodnocení pohledem DPPO
Dalším prvkem, který byl v rámci ekonomického vyhodnocení Variant
podroben analýze, byl pohled na základě diskontovaného úhrnu výše
odvedené daně z příjmů právnických osob. Tento pohled je relevantní
především z pohledu veřejného zájmu ČR na celostátní úrovni –
protože ačkoliv DPPO je nákladem z pohledu provozovatele a města
Plzně, resp. plzeňského odběratele, není z pohledu státu nákladem, ale
naopak příjmem. Ačkoliv přínos smíšeného modelu z hlediska státu
(větších příjmů do státního rozpočtu) nemá žádný přímý vliv na zájmy
města Plzně, přesto může být v určitých případech tento pohled
relevantní (např. při rozhodování mezi jinak srovnatelnými Variantami).
Diskontovaný úhrn DPPO za sledované období v c.ú. roku 2011 je pro
každou z posuzovaných Variant uveden v následující tabulce.
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Tabulka 3.1: Diskontovaný úhrn DPPO za sledované období – tis. Kč c.ú.2011
Diskontovaný úhrn DPPO
Model provozování a
správy

66,6%

100%

69 021

69 417

69 550

69 819

Model Plné koncese

522 734

512 509

496 185

491 317

Smíšený model

970 089

1 815 459

2 232 182

3 088 748

Oddílný model

3.2

Podíl soukromého vlastnictví VP, a.s
0,0%

49,9%

Porovnání variant na základě ekonomického vyhodnocení
Základem ekonomického hodnocení jednotlivých Variant pohledem
celkového dopadu byly výsledky posouzení dopadu realizace
jednotlivých Variant na veřejnost i na město Plzeň, tzn. pohledem
„veřejného zájmu“, který zohledňuje:
 Diskontovaný příjem provozovatele jež supluje průměrnou výši
„přírůstkové“ ceny pro VaS za sledované referenční období; a
 Hodnotu majetku ve vlastnictví města Plzně na konci referenčního
období.
V rámci ekonomického hodnocení pohledem veřejného zájmu je
klíčové konstatovat, že nejlepší je taková Varianta, jejíž celkový
finanční dopad pohledem veřejného zájmu je nejnižší!
Srovnání jednotlivých posuzovaných Variant pohledem veřejného
zájmu – tedy porovnání výsledků ekonomického hodnocení Variant
(bez zahrnutí analýzy rizik) je uvedeno na následujícím grafu.
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Graf 3-25:

Srovnání Variant na základě výsledků ekonomického hodnocení

Srovnání Variant na základě eknomického hodnocení
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3.3

Komentář k ekonomickému vyhodnocení Variant
Z výše uvedeného grafu je zřejmě, že Varianty v rámci modelů PK a
SM jsou v případě čistě ekonomického pohledu v nevýhodě oproti
Variantám v rámci OM.
Rozdíl, který nejvíce znevýhodňuje (zdražuje) Varianty v rámci modelů
PK a SM je právě výše uvedená výše DPPO, která je pouze z části
kompenzována předpokládanou vyšší efektivností (účinností) těchto
dvou modelu (Variant v rámci těchto dvou modelů) v oblasti investičních
a provozních nákladů.

3.4

Vyhodnocení analýzy rizik
Předmětem tohoto oddílu závěrečné zprávy etapy II Studie je
interpretace výsledků zjištěných provedenou analýzou rizik dle
metodiky popsané v oddíle 2.2 výše.
Zpracovatel
v rámci etapy II
provedl
aktualizaci alokace
identifikovaných rizik, jež byla provedena v rámci výstupu etapy I
Studie. Aktualizovaný registr rizik je prezentován následující tabulkou.
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Tabulka 3.2:

Identifikace a alokace rizik

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

Nedostatečná koncepční příprava programu
investic

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

30

20

50

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

40

40

20

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

40

40

20

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

40

20

40

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

Vlastník VaK

Město Plzeň
jako VZ

1

Popis rizika

Provozovatel
VaK

Kategorie rizik / rizika

Správce VaK

Poř. č.
rizika

Rizika při přípravě investování

40

Rizika spojená s realizací investičních akcí

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

70

10

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

60

20

3.1
4

34

Rizika při realizaci investic

2.1

3

Město Plzeň
jakožto garamt
VS

Alokace rizik v %

20

12

20

10

Rizika obnovy
Nesprávný odhad nákladů nezbytné obnovy
Rizika provozování a údržby
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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

80

20

20

20

16

80

80

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

20

4.8

Změna charakteru odpadních vod

Vysoké snížení produkce stávajících OV ze strany pivovaru Plzeň

5

50

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

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

100

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

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
6.1

6.2

6.3

Rizika veřejného zadávání
Riziko chybného postupu mimo ZVZ nebo KZ
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Město Plzeň
jakožto garamt
VS

Město Plzeň
jako VZ

4.1

Popis rizika

Provozovatel
VaK

Kategorie rizik / rizika

Správce VaK

Poř. č.
rizika

Vlastník VaK

Alokace rizik v %

50

50
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50

50

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
8

Rizika selhání soukromého partnera
Výběr nevhodného soukromého partnera
Rizika stavu majetku

8.1

Poškození majetku v průběhu trvání řešení

Poškození či zničení staveb z důvodů jiných než je vyšší moc

100

8.2

Stav majetku na konci posuzovaného období
z důvodu zanedbání obnovy

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

100

8.3

Stav majetku na konci posuzovaného období
z důvodu zanedbání údržby

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

100

9

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

10.1

100

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

Riziko poptávky – velkoodběratelé

Velkoodběratelé neplatí vodné a stočné, zvyšuje se nadstandardně objem
pohledávek

100

10.4
11
11.1

Rizika ztráty veřejnosprávní kontroly
Riziko ztráty veřejnosprávní kontroly

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

Město Plzeň
jako VZ

Popis rizika

Provozovatel
VaK

Kategorie rizik / rizika

Správce VaK

Poř. č.
rizika

Vlastník VaK

Alokace rizik v %
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11.2
12
12.1
12.2
12.3
13

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

Nerealizace schválené Varianty

V důsledku politického rozhodnutí nebude schválená Varianta vůbec
realizována

100

Zásah do realizace schválené Varianty

Schválená Varianta bude upravena v důsledku politického rozhodnutí

100

Sociální únosnost ceny

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

100

Politická rizika

Ostatní rizika

13.1

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

13.4

13.5
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Město Plzeň
jakožto garamt
VS

Město Plzeň
jako VZ

Popis rizika

Provozovatel
VaK

Kategorie rizik / rizika

Správce VaK

Poř. č.
rizika

Vlastník VaK

Alokace rizik v %
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Následujícím krokem po
alokaci identifikovaných
rizik bylo jejich kvantitativní
vyhodnocení

Následujícím krokem po alokaci identifikovaných rizik bylo jejich
kvantitativní vyhodnocení, tzn. kvantitativní vyhodnocení jednotlivých
Variant a jejich podvariant (kdy podvariantou se v tomto případě rozumí
jednotlivé scénáře – optimistický, střední, pesimistický – v rámci
jednotlivých Variant v jednotlivých modelech provozování).
Grafické znázornění vyhodnocení analýzy rizik je uvedeno na
následujících grafech.

Graf 3-26:

Výsledky kvantitativní analýzy rizik držených na straně města Plzně – Varianty Oddílného modelu

Kvantitativní analýza rizik na straně města Plzně
Varianty Oddílného modelu

3 000 000

tis. Kč

2 500 000
2 000 000
1 500 000

pes. scénář

1 000 000

stř. scénář

500 000

opt. scénář

0
OM 1

Zdroj:

OM 2

Vlastní analýza
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Graf 3-27:

Výsledky kvantitativní analýzy rizik držených na straně města Plzně – Varianty modelu Plné koncese

Kvantitativní analýza rizik na straně města Plzně
Varianty Plné koncese

3 000 000

tis. Kč

2 500 000
2 000 000
1 500 000

pes. scénář

1 000 000

stř. scénář

500 000

opt. scénář

0
PK 1

Zdroj:

PK 2

PK 3

PK 4

Vlastní analýza

Graf 3-28:

Výsledky kvantitativní analýzy rizik držených na straně města Plzně – Varianty Smíšeného modelu

Kvantitativní analýza rizik na straně města Plzně
Varianty Smíšeného modelu

tis. Kč

3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000

pes. scénář

1 000 000

stř. scénář

500 000
0

opt. scénář
SM 1

Zdroj:

SM 2

Vlastní analýza
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Pro další hodnocení jednotlivých Variant (zejména v rámci MKA) při
zpracování této etapy II Studie byl zvolen přístup k rizikům na
základě tzv. „středního scénáře“ (blíže ke scénářům rizik viz oddíl
2.2.4 výše).

Pro další hodnocení
jednotlivých Variant byl
zvolen přístup k rizikům na
základě tzv. „středního
scénáře“

Graf 3-29:

Grafické porovnání kvantitativní analýzy rizik „držených“ Městem při
aplikaci středního scénáře dopadu identifikovaných rizik napříč
jednotlivými Variantami je přehledně uvedeno na následujícím grafu.

Srovnání výsledků kvantitativní analýzy rizik napříč Variantami – střední scénář rizik

Srovnání výsledků kvantitativní analýzy rizik napříč Variantami
- rizika na straně města Plzně (střední scénář)

tis. Kč

OM 1

OM 2

1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

OM 3
PK 1

PK 2

PK 3
PK 4

Oddílný model
Plná koncese

SM 1

SM 2

0%
podíl soukr. vl.

Zdroj:

OM 4

49,9%
podíl soukr. vl.

SM 3

66,6%
podíl soukr. vl.

SM 4

Smíšený model

100%
podíl soukr. vl.

Vlastní analýza

Z provedené analýzy rizik
lze jasně identifikovat, že z
pohledu rizik „držených“
Městem jsou nejvýhodnější
Varianty Smíšeného
modelu.
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Z výše provedené analýzy lze jasně identifikovat, že z pohledu rizik
„držených“ Městem jsou nejvýhodnější Varianty Smíšeného modelu.
V tomto případě se jedná o největší přenos rizik a to z důvodu sloučení
provozní a investiční činnosti do jiného (nového) subjektu – smíšené
společnosti, odlišného od Města.
Z pohledu kvantitativní analýzy rizik lze za nejméně výhodné označit
Varianty, kdy si město ponechá 100% majetkový (vlastnický) podíl ve
společnosti provozovatele (Varianty OM 1 a PK 1). V tomto případě
nedochází prakticky k žádnému přesunu rizik.

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

Dalším závěrem je konstatování skutečnosti, že čím se zvyšuje podíl
soukromého vlastnictví (čím větší majetkový podíl ve společnosti
provozovatele Město prodá soukromému partnerovi), tím větší objem
rizik se na něho tímto aktem přenáší a tím pádem Město „drží“ méně
rizik na své straně. Z tohoto důvodu jsou zpravidla Varianty, kdy město
prodává majetkový podíl ve společnosti provozovatele výhodnější od
těch Variant, kdy si ho ponechává.

Čím se zvyšuje podíl
soukromého vlastnictví ve
společnosti provozovatele,
tím větší objem rizik se na
něho přenáší.

Zpracovatel v rámci analýzy rizik provedl rovněž i detailnější rozklad její
kvantitativní části, spočívající v jejich vyčíslení a to v rámci jednotlivých
uvedených kategorií rizik (viz registr rizik). Pro dvě srovnatelné
Varianty, které byly na základě komplexního vyhodnocení
identifikovány jako doporučené (podrobněji viz dále), z nichž jedna
bude nakonec zvolena k realizaci, je tento detailní rozklad kvantitativní
analýzy rizik uveden v příloze č. 1 této závěrečné zprávy etapy II
Studie.
3.5

Vyhodnocení Variant využitím MKA
Tento oddíl této závěrečné zprávy etapy II Studie prezentuje výsledky
vyhodnocení posuzovaných Variant využitím nástroje MKA. Uvedené
závěry jsou klíčovými podpůrnými podklady pro učinění demokratického
rozhodnutí o doporučené Variantě provozování a správy infrastruktury
VaK ve městě Plzni od roku 2016.

Výsledky vyhodnocení
posuzovaných Variant
využitím nástroje MKA na
základě 3 kritérií

Prezentované výsledky MKA jsou v souladu s metodikou uvedenou
v oddíle 2.3 výše. Pro úplnost je v následující tabulce uvedena
rekapitulace tří jednotlivých kritérií MKA a nastavení jejich vah, které
byly v rámci MKA použity.
Tabulka 3.3:

Hodnotící kritéria a jejich váha v rámci MKA

Poř. č.

Kritérium

Váha

1.

Celkový finanční dopad pohledem veřejného zájmu

2.

Dluhové zatížení rozpočtu města spojené s koupí
Vodárny Plzeň

62,5 %
7,5 %

3

Míra ovládání systému

30 %

Klíčové pro pochopení hodnocení použitím MKA je následující:
 Kritérium č. 1 - nejlepší je taková Varianta, jejíž celkový finanční
dopad z pohledu veřejného zájmu se zohledněním středního
scénáře kvantitativní (finanční) analýzy rizik je nejnižší;
 Kritérium č. 2 - nejlepší je taková Varianta, jejíž implementace
povede k nejnižšímu dluhovému zatížení rozpočtu města tzn. čím
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větší objem finančních prostředků ta která Varianta generuje, tím
lepší;
 Kritérium č. 3 - záměrem je hodnotit potenciál uchování
dostatečného vlivu města Plzně na provozní a správcovské činnosti.
3.5.1

Kritérium č. 1 – Celkový finanční dopad pohledem veřejného
zájmu (se zohledněním středního scénáře rizik)
Vyčíslení hodnoty jednotlivých Variant dle kritéria č. 1 je uvedeno
v následující tabulce a grafická interpretace výsledku pak na
následujícím grafu.

Tabulka 3.4: Výsledky vyhodnocení Variant na základě Kritéria č.1 – v mld. Kč
Kritérium č. 1 v rámci MKA

OM 1

Celkový finanční dopad pohledem
veřejného zájmu

8,724

Pořadí

5

Graf 3-30:

OM 2
8,570

OM 3
8,519

3

OM 4

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

SM 1

SM 2

SM 3

SM 4

8,415

9,255

9,251

8,964

8,823 8,626

9,652

11,415

15,306

8

7

2

1

9

6

4

10

11

Grafická interpretace výsledků vyhodnocení Variant na základě Kritéria č. 1

Porovnání Variant - Kritérium č. 1
střední scénář rizik
Hodnota Varianty v tis. Kč

16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
5

3

2

1

9

8

7

6

4

10

11

12

0

OM_1 OM_2 OM_3 OM_4 PK_1 PK_2 PK_3 PK_4 SM_1 SM_2 SM_3 SM_4
Zdroj:

Vlastní analýza

Výše uvedené výsledky byly určeny na základě použitých modelů pro
ekonomické vyhodnocení jednotlivých Variant v kombinaci s výsledky
kvantitativní (finanční) analýzy rizik.
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3.5.2

V rámci tohoto kritéria se
hodnotí potenciál
jednotlivých Variant
vygenerovat určité finanční
prostředky na „okamžitou“
úhradu odkupu akcií
Vodárny Plzeň v roce 2015

Kritérium č. 2 – Dluhové zatížení rozpočtu města spojené s koupí
Vodárny Plzeň
V rámci tohoto kritéria se u jednotlivých Variant posuzuje zatížení
města Plzně spojené s dluhovým financováním odkupu Vodárny Plzeň
v roce 2015. Z pohledu tohoto kritéria jsou preferovány ty Varianty,
které minimalizují počáteční výši nezbytného dluhu na straně města
Plzně k odkupu Vodárny Plzeň (který vstupuje do systému (vstupní
výše dluhu, který se musí uhradit) a na který systém jako takový musí
za sledované období vygenerovat potřebné finanční prostředky).
V rámci tohoto kritéria se tedy hodnotí potenciál jednotlivých Variant
vygenerovat určité finanční prostředky na úhradu odkupu akcií Vodárny
Plzeň v roce 2015 a to „okamžitě“ v předpokládané výši 711 mil. Kč
a to:
 V případě Variant v rámci Smíšeného modelu dojde k prodeji části
infrastruktury VaK zřízené smíšené společnosti právě ve výši platby
za akcie společnosti Vodárna Plzeň (předpokládá se, že finanční
prostředky získá smíšená společnost čerpáním komerčního úvěru);
 V případě Variant v rámci Oddílného modelu a modelu Plné
koncese existuje možnost získat určité finanční prostředky prodejem
části nabytého podílu soukromému partnerovi (ovšem kromě
Varianty označované PK 4 nedojde k získání dostatečné výše
finančních prostředků ke kompletní úhradě odkupu akcií Vodárny
Plzeň).
Získané hodnoty pro posuzované Varianty jsou přehledně uvedeny na
následujících grafech.
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Graf 3-31:

Finanční prostředky na "okamžitou úhradu" odkupu akcií VP, a.s. - absolutní vyjádření

Finanční prostředky v rámci jednotlivých Variant na "okamžitou úhradu" odkupu akcií VP, a.s.
- absolutní vyjádření
711 000
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PK_3

Výše finančních prostředků na odkup akcií VP, a.s.
Zdroj:

Vlastní analýza

Graf 3-32:

Finanční prostředky na "okamžitou úhradu" odkupu akcií VP, a.s. - relativní vyjádření

Finanční prostředky v rámci jednotlivých Variant na "okamžitou úhradu" odkupu akcií VP, a.s.
- relativní vyjádření
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%
90,00%
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80,00%

tis. Kč

70,00%
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60,00%
46,84%

50,00%
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23,37%
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10,00%
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0,00%
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Výše finančních prostředků na odkup akcií VP, a.s.
Zdroj:

Vlastní analýza
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3.5.3

Kritérium č. 3 – Míra ovládání systému
Dle tohoto kritéria se kvalitativně hodnotí potenciál každé
z posuzovaných Variant zajistit a uchovat dostatečný vliv města Plzně
na provozní a správcovské činnosti a tím tak ovlivňovat kvalitu
poskytovaných služeb.
V rámci tohoto kritéria je systém hodnocení založen tom, že čím větší je
u jednotlivých Variant míra tohoto vlivu na výše uvedené, tím je tato
Varianta lepší.
Výsledky hodnocení jednotlivých Variant dle tohoto kritéria (pořadí
jednotlivých Variant) jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 3.5: Výsledky vyhodnocení Variant na základě Kritéria č.3 – kvalitativní hodnocení
Kritérium č. 3 v rámci MKA
Míra ovládání systému

OM 1

Pořadí

1

3.6

OM 2

OM 3

OM 4

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

SM 1

SM 2

SM 3

SM 4

4

6

8

2

5

7

9

3

10

11

12

Komplexní výsledky MKA
Využitím MKA na základě výše uvedených kritérií hodnocení a pří
zvolené míře jejich vah byly v rámci vyhodnocení Variant získány
následující komplexní výsledky.
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Tabulka 3.6: Výsledky vyhodnocení Variant využitím MKA
Varianty – počet “vážených” bodů
Kritérium v rámci MKA

Váhy

Celkový finanční dopad z pohledu
veřejného zájmu

62,5 %

3,13

1,88

1,25

0,63

5,63

5,00

4,38

3,75

2,50

6,25

6,88

7,50

Dluhové zatížení rozpočtu města
spojené s koupí Vodárny Plzeň

7,5 %

0,86

0,75

0,68

0,60

0,86

0,53

0,45

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

30,0 %

0,30

1,20

1,80

2,40

0,60

1,50

2,10

2,70

0,90

3,00

3,30

3,60

100,0 %

4,29

3,83

3,73

3,63

7,09

7,03

6,93

6,68

3,63

9,48

10,40

11,33

5

4

3

2

9

8

7

6

2

11

12

Míra ovládání systému
Celkem

OM 1

Pořadí
Zdroj:

OM 2

OM 3

OM 4

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

SM 1

SM 2

10

Vlastní analýza

Graf 3-33:

Grafické znázornění porovnání Variant při využití MKA

Relativní srovnání Variant na základě výsledků MKA
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Vlastní analýza
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Z výše uvedených výsledků vyplývá, že Varianty:
 OM 4 - Výběr nového provozovatele se 100% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem; a
 SM 1 – Vlastnický model (rovněž chápáno jako tzv. „veřejná
smíšená společnost“).
jsou Variantami z hlediska komplexního vyhodnocení Variantami
srovnatelnými! Z tohoto důvodu bude klíčové rozhodnutí
představitelů (zástupců) města o tom, jaká z těchto srovnatelných
Variant bude nakonec realizována.
Pro plné chápání způsobu vyhodnocení jednotlivých Variant a závěrů
z tohoto hodnocení byla Zpracovatelem nad rámec plnění zakázky
zpracována tzv. citlivostní analýzy, jež je předmětem následující
kapitoly této závěrečné zprávy etapy II Studie.
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4.

Citlivostní analýza

4.1

Úvod do citlivostní analýzy
Pomocí citlivostní analýzy (dále také „CA“) je možné testovat stabilitu
systému hodnocení jednotlivých Variant v závislosti na změnách
vybraných vstupních parametrů (proměnných).

Pomocí citlivostní analýzy
je možné testovat stabilitu
systému hodnocení
jednotlivých Variant

V rámci této Studie byla provedena citlivostní analýza změny výstupu
hodnocení v důsledku
přístupu k vlivu úspor v investičních
a provozních nákladech dle jednotlivých modelů provozování
v důsledku sloučení provozní a investiční činnost tzv. „pod jednu
střechu“ (do jednoho subjektu) a v návaznosti na míru soukromého
vlastnictví (více viz oddíl 2.1.2.1. výše).
Citlivostní analýza byla zpracována ve 3 scénářích a to:
 „Pesimistický přístup“ – kdy nedochází k takovým úsporám
v investičních a provozních nákladech jak se předpokládá ve
středním přístupu, který byl použit pro ekonomické hodnocení
a následně pro MKA při zpracování této etapy II Studie;
 „Střední přístup“ – „nejlepší odhad“: přístup zvolen pro zpracování
ekonomického hodnocení a následné MKA v rámci této etapy II
Studie;
 „Optimistický přístup“ – kdy dochází k větším úsporám
v investičních a provozních nákladů než v případě středního
přístupu použitém pro ekonomické hodnocení a následnou MKA.
Při zpracování výsledků CA v kombinaci s využitím MKA bylo
zachováno shodné nastavení vah kritérií MKA pro všechny tři výše
uvedené přístupy, tedy
Tabulka 4.1:

Váha kritérií použitých v rámci MKA

Cíl

Finance

Řízení a kontrola
Zdroj:

Kritéria

Váha

Celkový finanční dopad
z pohledu veřejného zájmu

62,5 %

Dluhové zatížení rozpočtu
města spojené s koupí VP

7,5 %

Míra ovládání systému

30 %

Vlastní analýza

CA byla, za účelem zachování konzistentního přístupu s kompletním
vyhodnocením Variant, zpracována pro střední scénář rizik.
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4.2
4.2.1

Vstupní parametry a výsledky jednotlivých přístupů v rámci CA
Pesimistický přístup
Změna investičních a provozních nákladů vlivem provozního modelu
a míry soukromého vlastnictví společnosti provozovatele pro případ
pesimistického přístupu v rámci CA je uvedena v následujících
4
tabulkách .
Tabulka 4.2: Změna investičních nákladů dle provozního modelu a míry
soukromého vlastnictví – PESIMISTICKÝ PŘÍSTUP
Model provozování

Změna investičních
nákladů

0,0%

-10,0%

-12,0%

Doba
dosažení
(let)

0,0%

40%

0,0%

-4,0%

-4,8%

5

49,9%

60%

0,0%

-6,0%

-7,2%

5

66,6%

90%

0,0%

-9,0%

-10,8%

5

100,0%

100%

0,0%

-10,0%

-12,0%

5

Podíl soukromého
vlastnictví

Míra
vlivu

OM

PK

SM

Tabulka 4.3: Změna provozních nákladů dle provozního modelu a míry
soukromého vlastnictví – PESIMISTICKÝ PŘÍSTUP
Model provozování

Změna provozních
nákladů

-3,0%

Doba
dosažení
(let)

0,0%

40%

0,0%

-0,8%

-1,2%

5

49,9%

60%

0,0%

-1,2%

-1,8%

5

66,6%

90%

0,0%

-1,8%

-2,7%

5

100,0%

100%

0,0%

-2,0%

-3,0%

5

Podíl soukromého
vlastnictví

Míra
vlivu

OM
0,0%

PK
-2,0%

SM

Pří výše uvedených parametrech a při využití MKA bylo dosaženo
následujících výsledků.

_________________________
4 Změny oproti střednímu přístupu jsou označeny červeným písmem
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Tabulka 4.4: Výsledky vyhodnocení Variant v rámci CA při využití MKA – PESIMISTICKÝ PŘÍSTUP
Varianty
Kritérium v rámci MKA

Váhy

Celkový finanční dopad z pohledu
veřejného zájmu

62,5 %

2,50

1,88

1,25

0,63

5,63

5,00

4,38

3,75

3,13

6,25

6,88

7,50

Dluhové zatížení rozpočtu města
spojené s koupí Vodárny Plzeň

7,5 %

0,86

0,75

0,68

0,60

0,86

0,53

0,45

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

30,0 %

0,30

1,20

1,80

2,40

0,60

1,50

2,10

2,70

0,90

3,00

3,30

3,60

100,0 %

3,66

3,83

3,73

3,63

7,09

7,03

6,93

6,68

4,25

9,48

10,40

11,33

2

4

3

1

9

8

7

6

5

11

12

Míra ovládání systému
Celkem

OM 1

Pořadí
Zdroj:

Graf 4-1:

OM 2

OM 3

OM 4

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

SM 1

SM 2

10

Vlastní analýza

Grafické znázornění porovnání Variant v rámci CA při využití MKA - PESIMISTICKÝ PŘÍSTUP

Citlivosní analýza - PESIMISTICKÝ PŘÍSTUP
Relativní srovnání Variant na základě výsledků MKA
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Vlastní analýza
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4.2.2

Střední přístup
Střední přístup představuje standardní přístup vyhodnocení Variant dle
metodiky popsané v kapitole 2 a aplikované v kapitole 3 výše. Prakticky
v tomto oddílu dochází k rekapitulaci závěrů popsaných výše.
Tabulka 4.5: Změna investičních nákladů dle provozního modelu a míry
soukromého vlastnictví – STŘEDNÍ PŘÍSTUP
Model provozování

Změna investičních
nákladů
Podíl soukromého
vlastnictví

Míra
vlivu

PK

SM

0,0%

-15,0%

-20,0%

Doba
dosažení
(let)

-6,0%

-8,0%

5

OM

0,0%

40%

0,0%

49,9%

60%

0,0%

-9,0%

-12,0%

5

66,6%

90%

0,0%

-13,5%

-18,0%

5

100,0%

100%

0,0%

-15,0%

-20,0%

5

Tabulka 4.6: Změna provozních nákladů dle provozního modelu a míry
soukromého vlastnictví – STŘEDNÍ PŘÍSTUP
Model provozování

Změna provozních
nákladů
Podíl soukromého
vlastnictví

Míra
vlivu

OM
0,0%

PK
-5,0%

SM
-5,0%

Doba
dosažení
(let)

0,0%

40%

0,0%

-2,0%

-2,0%

5

49,9%

60%

0,0%

-3,0%

-3,0%

5

66,6%

90%

0,0%

-4,5%

-4,5%

5

100,0%

100%

0,0%

-5,0%

-5,0%

5

Pří výše uvedených parametrech a při využití MKA bylo dosaženo
následujících výsledků.
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Tabulka 4.7: Výsledky vyhodnocení Variant v rámci CA při využití MKA – STŘEDNÍ PŘÍSTUP
Varianty
Kritérium v rámci MKA

Váhy

Celkový finanční dopad z pohledu
veřejného zájmu

62,5 %

3,13

1,88

1,25

0,63

5,63

5,00

4,38

3,75

2,50

6,25

6,88

7,50

Dluhové zatížení rozpočtu města
spojené s koupí Vodárny Plzeň

7,5 %

0,86

0,75

0,68

0,60

0,86

0,53

0,45

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

30,0 %

0,30

1,20

1,80

2,40

0,60

1,50

2,10
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4.2.3

Optimistický přístup
Změna investičních a provozních nákladů vlivem provozního modelu a
míry soukromého vlastnictví společnosti provozovatele pro případ
optimistického přístupu v rámci CA je uvedena v následujících
5
tabulkách .
Tabulka 4.8: Změna investičních nákladů dle provozního modelu a míry
soukromého vlastnictví – OPTIMISTICKÝ PŘÍSTUP
Model provozování

Změna investičních
nákladů
Podíl soukromého
vlastnictví

Míra
vlivu

PK

SM

0,0%

-15,0%

-25,0%

Doba
dosažení
(let)

-6,0%

-10,0%

5

OM

0,0%

40%

0,0%

49,9%

60%

0,0%

-9,0%

-15,0%

5

66,6%

90%

0,0%

-13,5%

-22,5%

5

100,0%

100%

0,0%

-15,0%

-25,0%

5

Tabulka 4.9: Změna provozních nákladů dle provozního modelu a míry
soukromého vlastnictví – OPTIMISTICKÝ PŘÍSTUP
Model provozování

Změna provozních
nákladů
Podíl soukromého
vlastnictví

Míra
vlivu

OM
0,0%

PK
-8,0%

-8,0%

Doba
dosažení
(let)

SM

0,0%

40%

0,0%

-3,2%

-3,2%

5

49,9%

60%

0,0%

-4,8%

-4,8%

5

66,6%

90%

0,0%

-7,2%

-7,2%

5

100,0%

100%

0,0%

-8,0%

-8,0%

5

Pří výše uvedených parametrech a při využití MKA bylo dosaženo
následujících výsledků.

_________________________
5 Změny oproti střednímu přístupu jsou označeny červeným písmem
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Tabulka 4.10:

Výsledky vyhodnocení Variant v rámci CA při využití MKA – OPTIMISTICKÝ PŘÍSTUP
Varianty

Kritérium v rámci MKA

Váhy

Celkový finanční dopad z pohledu
veřejného zájmu

62,5 %

3,75

2,50

1,88

0,63

5,63

5,00

4,38

3,13

1,25

6,25

6,88

7,50

Dluhové zatížení rozpočtu města
spojené s koupí Vodárny Plzeň

7,5 %

0,86

0,75

0,68

0,60

0,86

0,53

0,45

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23
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1,20

1,80

2,40

0,60

1,50

2,10

2,70

0,90

3,00

3,30

3,60

100,0 %

4,91

4,45

4,35
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7,09
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4.3
4.3.1

Testováním pomocí CA
byla prokázána tendence
výsledků na základě změny
vstupních parametrů

Závěry a doporučení vyplývající z citlivostní analýzy
Dílčí závěry CA
Testováním pomocí citlivostní analýzy byla prokázána tendence
výsledků (směr/pohyb) na základě změny vstupních parametrů, jejichž
nastavení proběhlo s určitou mírou nejistoty. Tyto tendence (při
ponechání „původního“ nastavení vah v rámci MKA) lez charakterizovat
následovně:
 v případě Pesimistického
přístupu, kdy se nepředpokládá
výrazné zvýšení efektivity (dosažení úspor) v rámci investičních
a provozních nákladů se výsledky hodnocení přiklánějí ve
prospěch Variant v rámci Oddílného modelu; nicméně
 naopak v případě Optimistického přístupu, kdy se předpokládá
výraznější dosažení úspor v rámci investičních a provozních
nákladů se výsledky hodnocení přiklánějí výrazně ve prospěch
Varianty SM 1; a
 pro případ Středního přístupu lze považovat Varianty OM 4 a SM
1 z pohledu komplexního hodnocení za srovnatelné.

V rámci změny vah kritérií
MKA je možné konstatovat,
že jsme schopni záměrným
nastavením vah těchto
kritérií „přebít“ vliv hlavních
ekonomických nejistot

Zakomponujeme-li do citlivostní analýzy i vliv změny vah jednotlivých
kritérií v rámci MKA na celkové hodnocení, je možné konstatovat, že
jsme schopni záměrným nastavením vah jednotlivých kritérií „přebít“
vliv hlavních ekonomických nejistot a to následovně:
 V případě Pesimistického přístupu je možné nastavit váhy
jednotlivých kritérií tak (např. 50 %; 20 % a 30 %), že konečné
výsledky hodnocení „mluví“ ve prospěch Varianty SM 1 (Varianta
OM 4 je až na druhém místě);
 V případě Optimistického přístupu je možné nastavit váhy
jednotlivých kritérií naopak tak (např. 85 %; 5 % a 10 %), že
konečné výsledky hodnocení „mluví“ ve prospěch Varianty OM 4
(Varianta SM 1 je na druhém místě). V tomto případě výše vlivu
kritéria „Celkový finanční dopad pohlede veřejného zájmu“ převáží
další 2 aspekty MKA a Varianta OM 4 se stává variantou
preferovanou.
Výše uvedené závěry testování v rámci CA ještě zesilují výsledky
komplexního vyhodnocení Variant, kdy Varianty OM 4 a SM 1 lze
považovat za srovnatelné.
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Citlivostní analýza dále podpořila tvrzení, že konečné rozhodnutí
učiněné vedením města Plzně ve spolupráci se zastupiteli města
Plzně o doporučené Variantě – tzv. politická volba, zda-li realizovat
Variantu OM 4 či SM 1 - je reálné a opodstatněné.

Konečné rozhodnutí
učiněné vedením města
Plzně o doporučené
Variantě je reálné!

4.3.2

Doporučení vyplývající z CA
Závěrem této kapitoly je vhodné ještě uvést následující doporučení /
připomenutí ve vztahu k rozhodování o doporučené variantě:
 Při rozhodování je třeba mít na paměti, že rozdíl mezi Variantami
OM 4 a SM 1 ve prospěch OM 4 v případě kritéria „Celkový finanční
dopad z pohledu veřejného zájmu“ při zohlednění středního scénáře
rizik je pouze cca 2,5 % což v absolutním vyjádření (diskontované
hodnoty) představuje cca 210 mil. Kč;
 Dále je také třeba vzít v potaz výrazný rozdíl v diskontovaném úhrnu
výše odvedené DPPO ve prospěch Varianty SM 1 (cca o 900 mil. Kč
více než v případě Varianty OM 4);
 Tyto efekty působí proti sobě, kdy vliv DPPO výrazně převyšuje
vliv „Celkového finančního dopadu pohledem veřejného
zájmu“.
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5.

Doporučené Varianty

Tato 5. kapitola této závěrečné zprávy etapy II Studie identifikuje nejvýhodnější
řešení zajištění provozování a správy VaK města Plzně v letech 2016 – 2025
spočívající v doporučení takové Varianty z 12-ti posuzovaných, kterou je, na
základě komplexního vyhodnocen, možné označit za doporučenou.
Komplexním vyhodnocením všech 12-ti posuzovaných Variant (s využitím MKA
a testováním na základě CA) bylo dosaženo dvou srovnatelných Variant, jež
jsou z pohledu komplexního hodnocení rovnocenné a tudíž je lze označit za
doporučené k realizaci (faktické implementaci).
Z tohoto důvodu bude klíčové rozhodnutí představitelů vedení města a zástupců
města o tom, jaká z těchto srovnatelných Variant bude nakonec realizována.
5.1

Doporučené Varianty
Na základě komplexního vyhodnocení byly jako doporučené Varianty
identifikovány:
 OM 4 - Výběr nového provozovatele se 100% vlastnictvím
Vodárny Plzeň soukromým partnerem
 SM 1 - Vlastnický model

5.2
5.2.1

Rekapitulace charakteristiky doporučených Variant
OM 4 - Výběr nového provozovatele se 100% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem
Základní charakteristika této Varianty je uvedena v následující tabulce:

Tabulka 5.1:

Varianta – Oddílný model – OM 4

Podíl
soukromého
vlastnictví
100 %

Organizace hlavních rolí
Popis

Vlastnictví VaK

Správa včetně
investic do 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

Město Plzeň

Město Plzeň
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V případě této Varianty dojde v rámci koncesního řízení na
provozovatele VaK k odkupu 100 % akcií Vodárny Plzeň soukromým
partnerem. Odkup 100% majetkového podílu ve Vodárně Plzeň bude
jednou z podmínek výběrového (koncesního) řízení. Výběr soukromého
partnera vyústí v zadání provozování VaK soukromému subjektu –
koncesionáři (Vodárna Plzeň 100 % vlastněná soukromým subjektem),
který bude VaK provozovat pro město Plzeň – zadavatele.

V případě této Varianty
dojde v rámci koncesního
řízení na provozovatele
VaK k odkupu 100 % akcií
Vodárny Plzeň soukromým
partnerem

Město Plzeň se v tomto případě nemusí starat o svůj vlastnický podíl
v provozovateli, protože žádným nedisponuje.
5.2.2

SM 1 – Vlastnický model
Základní charakteristika této Varianty je uvedena v následující tabulce:

Tabulka 5.2:

Varianta – Smíšený model – SM 1

Podíl

Organizace hlavních rolí

soukromého
vlastnictví
0%

Popis
Vlastnický model – služby provozovány
smíšenou společností ovládanou plně
městem Plzeň

Vlastnictví VaK

Správa včetně
investic do VaK

Provozování

Vodárna Plzeň

V případě Varianty Vlastnického modelu (v rámci Smíšeného modelu)
je smíšená společnost (Vodárna Plzeň) vlastníkem předmětné
infrastruktury VaK (zodpovídá tedy rovněž za její správu), kterou z titulu
vlastnictví VaK zároveň provozuje.

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
(navýšení základního
kapitálu) popřípadě
Vodárně Plzeň část VaK
odprodá

75

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 (navýšení základního kapitálu)
popřípadě může Vodárně Plzeň část VaK odprodat (ve výši dluhu
plynoucího z odkupu majetkového podílu ve Vodárně Plzeň v roce 2015
a rovněž ve výši stávajícího dluhu v rámci systému VaK). Smíšená
společnost představuje novou trvalou majetkovou strukturu. Vodárna
Plzeň tak vykonává funkci provozovatele infrastruktury VaK, kterou
zároveň vlastní.
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Město Plzeň se praktický
vzdává vlastnických práv k
majetku VaK, ta
předcházejí na Vodárnu
Plzeň, nicméně nakládání s
ním může plně ovlivňovat
prostřednictvím svých
5.3
akcionářských práv

Povinnost zajistit provozování plyne vlastníkovi (Vodárně Plzeň) přímo
ze ZoVaK.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,
jakožto smíšenou společnost, nicméně nakládání s ním může v případě
této Varianty plně ovlivňovat prostřednictvím svých akcionářských
(vlastnických) práv.
Odůvodnění doporučených Variant
Přestože je u Varianty SM 1 předpoklad určité vyšší efektivnosti
v případě investičních a provozních nákladů je tato primární pozitivní
výhoda negativně převážena větší povinností k DPPO, kterou musí
smíšená společnost platit z důvodu tvorby dostatečného objemu zdrojů
na obnovu infrastruktury VaK, a proto je z čistě finančního pohledu
výhodnější Varianta OM 4.
V případě porovnání z hlediska Celkového finančního dopadu
pohledem veřejného zájmu bez zahrnutí hodnoty rizik držených na
straně města je SM 1 oproti OM 4 horší v relativním vyjádření o 3,6 %,
nicméně při zahrnutí středního scénáře rizik dochází k přiblížení těchto
dvou Variant na rozdíl pouhých 2,5 %.
Dosažení rovnocenných výsledků v rámci MKA
dosahováním lepších výsledků u Varianty SM 1 a to:

je

docíleno

 SM 1 je výrazně lepší Variantou z pozice míry ovládání systému; a
 Z pozice „okamžitého“ oddlužení města Plzně v souvislosti s koupí
Vodárny Plzeň (rovněž možnost oddlužení celého systému), kterého
je dosaženo prodejem části majetku infrastruktury VaK do vlastnictví
smíšené společnosti (dochází k přesunu dluhu z Města na městský
podnik).
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6.

Revize proveditelnosti doporučených
Variant
6.1
6.1.1

Právní revize proveditelnosti doporučených Variant
OM 4 – Výběr nového provozovatele se 100% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem
Podrobnější charakteristika této Varianty je uvedena v oddíle 5.2.1 výše
této závěrečné zprávy etapy II a také v oddíle 6.2 závěrečné zprávy
etapy I této Studie odevzdané jako dílčí výstup Zadavateli dne 16. 2.
2011.
V rámci této Varianty je klíčová realizace koncesního řízení na
provozovatele VaK, jehož součástí bude i odkup 100 % akcií Vodárny
Plzeň soukromým partnerem. Výběr soukromého partnera vyústí
v zadání provozování VaK soukromému subjektu – koncesionáři.
Z pohledu podmínek Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky
přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP (dále jen „Metodika pro
žadatele“) se jedná o Oddílný model provozování, který se vyznačuje
zejména tím, že:

Provozování infrastruktury
na základě provozní
smlouvy

 Provozování infrastruktury je realizováno na základě provozní
smlouvy dle § 8 ZoVaK.
 Provozovatel přebírá některá rizika, která podle ZoVaK nese
primárně vlastník, zejména povinnost zajistit plynulé a bezpečné
provozování VaK.

Provozovatel přebírá
některá rizika

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

Provozovatel hradí
vlastníku infrastruktury
nájemné

 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.

Provozovatel vybírá od
koncových uživatelů
(odběratelů) vodné a
stočné

Z tohoto titulu musí být v této Variantě splněny všechny podmínky
stanovené pro tento model v rámci OPŽP. Jednou z klíčových
podmínek je implementace finančních nástrojů OPŽP, jež regulují
(snižují) výnosy Vodárny Plzeň. Tato skutečnost již byla
zakomponována do úvah ekonomického hodnocení Variant.
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Primárním dokumentem upravujícím podmínky aplikace Oddílného
modelu je výše uvedená Metodika pro žadatele, jejíž aktuální verze je
6
vždy dostupná na internetových stránkách OPŽP a SFŽP .

U této Varianty je vhodné
zvážit koncesní řízení
formou koncesního dialogu

U této Varianty je vhodné, v případě její realizace, zvážit provedení
7
koncesního řízení formou tzv. koncesního dialogu na výběr
soukromého partnera (koncesní dialog se vede s uchazeči, jež splní
stanovené kvalifikační předpoklady). Přestože se koncesní dialog
považuje obvykle za náročné (časově i věcně) řešení, může přinést
řadu výhod. Jednou z výhod koncesního dialogu je zejména to, že
v jeho průběhu je možné relativně přesně nadefinovat parametry
budoucí koncesní smlouvy, jež bude následně předmětem soutěže.
Tím je možné eliminovat riziko nepodání nabídek v rámci samotné
soutěže a také časových průtahů spojených s žádostmi uchazečů
o dodatečné informace (často opakované, kdy nelze vyloučit změnu
koncesní dokumentace a prodloužování termínu pro podání nabídek)
a také s podáním opravných prostředků neúspěšných uchazečů
k orgánu dohledu.
Ve vztahu k realizaci koncesního řízení je třeba upozornit také na
nutnost dodržení § 39 odst. 1 Zákona o obcích, podle kterého musí být
záměr pronajmout obecní majetek zveřejněn po dobu min. 15 dní
vyvěšením na úřední desce. Nedodržení této povinnosti má za
následek absolutní neplatnost smlouvy. Jelikož provozní smlouva dle
ZoVaK obsahuje i pojmové znaky nájemní smlouvy, je třeba tuto
povinnost respektovat, respektive nebylo dosud judikováno, že by tato
povinnosti při provedení koncesního řízení neplatila. Záměr je vhodné
zveřejnit současně se zahájením koncesního řízení a pouze v něm na
oznámení koncesního řízení odkázat.
V souvislosti s uvažovaným koncesním řízením je třeba pro úplnost
upozornit na skutečnost, že dne 21. prosince 2011 zveřejnila Evropská
8
komise návrh nové směrnice, která se týká zadávání koncesí. Tato
směrnice by dle představy Evropské komise měla být, za předpokladu
jejího včasného schválení, transponována do právních řádů členských
států do 1. července 2014.

_________________________
6 Např. Zde: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/32/9630Metodika_pro_zadatele_V3%204_FINAL_13%2012%202011.pdf
7 Viz § 10 Koncesního zákona
8
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Směrnice se přitom bude vztahovat i na koncese na služby s hodnotou
přesahující 5 mil. EUR; výběr nového provozovatele by jí proto
nepochybně podléhal. Pokud bude tedy směrnice přijata, bude jí nutno
přizpůsobit i český Koncesní zákon. Snahou směrnice je přitom
poskytnout členským státům dostatečnou flexibilitu při organizaci
koncesních řízení, proto (na rozdíl od oblasti veřejných zakázek)
nestanoví žádné závazné modely koncesního řízení, ale pouze zásady,
které musí být při jejich konání dodrženy. Nelze tedy s jistotou říci, jaká
bude po 1. června 2014 podoba Koncesního zákona, resp. jaké
postupy výběru koncesionáře bude umožňovat. Lze se však domnívat,
že s velkou měrou pravděpodobnosti nebudou s ohledem na zmíněnou
flexibilitu stávající druhy koncesního řízení včetně koncesního dialogu
zrušeny. I kdyby však došlo k jejich zásadnější změně, nebude to mít
podstatný dopad na proveditelnost této Varianty.

Z hlediska Zákon o obcích
by bylo možné považovat
za střet zájmů, pokud by se
Ing. Petr Osvald jako
zastupitel města Plzně
účastnil rozhodování určité
záležitosti, která se týká
Vodárny Plzeň jejíž dozorčí
rady je členem.

Z hlediska Zákon o obcích by bylo možné považovat za střet zájmů,
pokud by se Ing. Petr Osvald jako zastupitel města Plzně účastnil
rozhodování určité záležitosti, která se týká Vodárny Plzeň. Tuto situaci
řeší § 83 odst. 2 zákona o obcích. Zastupitel by měl sdělit skutečnost,
že působí v orgánech Vodárny Plzeň, před zahájením jednání orgánu
města, který by měl rozhodnout o vyloučení Ing. Petra Osvalda
z projednávání. Zákon o obcích nicméně nikde nestanoví, že funkce
člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady akciové
společnosti, ve které nemá město účast.
Z hlediska obchodního zákoníku (§ 200 odst. 4) není funkce člena
dozorčí rady formálně neslučitelná s funkcí zastupitele města. Jsme
však toho názoru, že výkon funkce člena dozorčí rady ve smyslu
ustanovení § 200 odst. 3 obchodního zákoníku, potažmo § 194 odst. 2,
4 až 7 a § 196 nelze vykonávat, aniž by došlo ke kolizi zájmů Ing. Petra
Osvalda. V daném modelu bude působit pro oba účastníky provozní
smlouvy, vlastníka i provozovatele, jejichž zájmy zcela totožné nejsou.
Zkušenosti z praxe akciových společností jednoznačně potvrzují, že
100% soukromý akcionář zvolí za členy orgánů společnosti „své lidi“
a nelze reálně očekávat, že Ing. Petr Osvald zůstane členem dozorčí
rady Vodárny Plzeň i po získání 100% akciového podílu soukromým
partnerem.

6.1.2

Varianta SM 1 – Vlastnický model
Podrobnější charakteristika této Varianty je uvedena v oddíle 5.2.2 výše
této závěrečné zprávy etapy II a také v oddíle 6.4 závěrečné zprávy
etapy I této Studie odevzdané jako dílčí výstup Zadavateli dne 16. 2.
2011.
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Klíčová otázka v rámci této
Varianty je převod majetku
ve vlastnictví města Plzně
do vlastnictví smíšené
společnosti Vodárny Plzeň

Klíčová otázka v rámci této Varianty je následný převod majetku ve
vlastnictví města Plzně do vlastnictví smíšené společnosti Vodárny
9
Plzeň . Tento převod se uskuteční:
 zvýšením základního kapitálu akciové společnosti (smíšené
společnosti Vodárna Plzeň) upsáním nových akcií společnosti
Vodárna Plzeň, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým
vkladem města Plzeň, které vloží do Vodárny Plzeň jím vlastněný
infrastrukturní majetek VaK; a současně
 prodejem části infrastrukturního majetku Vodárně Plzeň kupní
smlouvou.
O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti
Vodárna Plzeň. Dle § 210 Obchodního zákoníku lze usnesením valné
hromady pověřit představenstvo společnosti Vodárna Plzeň, aby za
podmínek určených Obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o
zvýšení základního kapitálu, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní
výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo
zvýšením základního kapitálu pověřila. Při zvýšení základního kapitálu
nepeněžitým vkladem (infrastrukturní majetek) dojde k upisování
nových akcií společnosti Vodárna Plzeň odpovídajících hodnotě
nepeněžitého vkladu. O ocenění nepeněžitého vkladu, kterým bude
splácen emisní kurz nových akcií vydaných při tomto zvýšení, rozhodne
příslušný orgán společnosti na základě ocenění v souladu
10
s Obchodním zákoníkem .
Postup při zvyšování základního kapitálu společnosti na základě
rozhodnutí představenstva je pro ilustraci základních kroků uveden
11
následovně :
 žadatel nepeněžitého vkladu (město Plzeň) předloží představenstvu
písemnou žádost;
 společnost (Vodárna Plzeň) posoudí stav vkládaného majetku;

_________________________
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9

Z ohledem na stávající smluvní závazky Vodárany Plzeň (vůči třetím osobám např.
Plzeň-sever apod. viz oddíl 3.3. závěrečné zprávy etapy I) je vhodnější postupovat při
vzniku smíšené společnost tak, aby nebyla zakládána nova společnost (právnická
osoba).

10

Kromě ocenění hodnoty majetku znalcem, který je jmenován soudem, lze v některých
případech podle platné právní úpravy zvážit i jiné způsoby ocenění takového majetku
(určení hodnoty obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně
uznávaných standardů a zásad oceňování nebo určení hodnoty podle reálné ceny
vykázané v účetní závěrce, která byla ověřena auditorem bez výhrad).

11

Výčet není úplný, slouží k pochopení rozsahu potřebných kroků a v případě potřeby
bude dále detailně rozpracován, současně je potřeba uvést, že rozsah je obdobný i pro
případ, že o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti, nikoliv
pověřené představenstvo.
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 rozhodnutí představenstva (Vodárna Plzeň) o záměru zvýšit
základní kapitál a následně o ocenění nepeněžitého vkladu;
 vypracování ocenění, na základě něhož bude proveden přepočet
ocenění nepeněžitého vkladu, včetně počtu akcií a emisního ážia;
 usnesení představenstva (Vodárna Plzeň) o zvýšení základního
kapitálu a návrh na zápis usnesení o záměru zvýšit základní kapitál
do obchodního rejstříku;
 prohlášení vkladatele (město Plzeň) a protokol o předání a převzetí
do majetku společnosti;
 smlouva o úpisu akcií;
 návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku
a jeho následný zápis;
 návrh na zápis vkladu vlastnického práva k nemovitostem do
katastru nemovitostí (Vodárna Plzeň).
U prodeje (úplatného převodu) části infrastrukturního majetku Vodárně
Plzeň kupní smlouvou je potřeba mj. vzít v úvahu i § 196a odst. 3
Obchodního zákoníku, pokud společnost (Vodárna Plzeň) nabývá
majetek od akcionáře (město Plzeň) za protihodnotu ve výši alespoň
jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí, musí být
hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce
jmenovaného soudem. Výše uvedené se dle § 196a odst. 4
Obchodního zákoníku nevztahuje mj. na případ, kdy k nabytí majetku
dochází v rámci běžného obchodního styku.
K dispozici s majetkem města Plzeň, ať již vložením nepeněžitého
vkladu do Vodárny Plzeň či prodejem (úplatným převodem) části
infrastrukturního majetku Vodárně Plzeň je potřeba ještě upozornit,
s ohledem
na
specifika
takového
majetku
(v
případě
vodohospodářského majetku – VaK – jde o soubor staveb a zařízení, tj.
mimo jiné též o nemovité věci) na povinnosti vyplývající ze zákona
o obcích. Zejména na to, že rozhodování o peněžitých i nepeněžitých
vkladech do právnických osob (§ 85 písm. e) Zákona o obcích)
a o nabytí a převodu nemovitých věcí z majetku obce (§ 85 písm. a)
zákona o obcích) přísluší zastupitelstvu obce.
Nepeněžitý vklad vložený do základního kapitálu obchodní společnosti
se sídlem v tuzemsku je osvobozen od daně darovací a daně z převodu
nemovitostí. Tato skutečnost explicitně vyplývá z § 20 odst. 6 písm. e)
zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů). Je-li vkladem nemovitost,
osvobození se neuplatní, jestliže do pěti let od vložení vkladu zanikne
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účast společníka v obchodní společnosti a tato nemovitost není
společníkovi vrácena.
Jinak je tomu u prodeje (úplatného převodu) části infrastrukturního
majetku Vodárně Plzeň. Půjde o převod nemovitého majetku
z vlastnictví obce do vlastnictví soukromé obchodní společnosti. Ten
podléhá dani z převodu nemovitostí, přičemž poplatníkem daně je
převodce (prodávající) a nabyvatel je v tomto případě ručitelem (§ 8
odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.). Cit. zákon (§ 20 odst. 2, 3 ,6,
7 a 8, 9) neobsahuje u převodů tohoto druhu žádná osvobození od
daně z převodu nemovitostí.

Získáni dotací z fondů EU
je obvykle vázáno
podmínkou, že podpořený
projekt (infrastruktura VaK)
nezmění po určitou dobu (5
let) vlastnictví

Z pohledu revize právní proveditelnosti je zásadní ošetřit skutečnost, že
město Plzeň je / se stane vlastníkem infrastruktury VaK, jež byla
vybudována s finanční podporou (dotací) z fondů EU prostřednictvím
OPŽP. 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
12
vlastnictví položky infrastruktury VaK. Pro dodržení této podmínky
bude nezbytné, aby tato předmětná část infrastruktury VaK byla
provozována formou tzv. „Vlastnického modelu“ provozování (velmi
podobný Oddílnému modelu), jež je v Metodice pro žadatele definován
následovně:
Organizace odpovědná za provozování byla zřízena a je 100 %
vlastněna veřejným vlastníkem dotčené infrastruktury a infrastrukturu
provozuje na základě smlouvy nebo jiného místně platného pověření
(dohody, vyhlášky, směrnice apod.) Provozovatel je tedy 100 %
vlastněn a zároveň ovládán vlastníkem infrastruktury.

_________________________
12

Viz odst. 1 čl. 57 „\” 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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Město Plzeň zadá
provozování této
„dotované“ infrastruktury
VaK Vodárně Plzeň jakožto
veřejné smíšené
společnosti tzv. „na přímo“
Přestože bude smlouva
uzavřena na základě
výjimky pro in-house bez
provedení koncesního
řízení, neznamená to, že by
se na ni nevztahovala
pravidla pro veřejnou
podporu v oblasti tzv.
služeb obecného
hospodářského zájmu

V tomto případě tedy město Plzeň zadá provozování této „dotované“
infrastruktury VaK Vodárně Plzeň jakožto veřejné smíšené společnosti
13
tzv. „na přímo“ (na základě výjimky pro In-House) na základě provozní
smlouvy, a to na nezbytně nutnou dobu, aby byla splněna výše
uvedená podmínka „stálostí operací“. Tato provozní smlouva musí
primárně splňovat podmínky eliminace rizika nedovolené veřejné
podpory.
Na provozní smlouvy v rámci vlastnického modelu se dle výslovné
výjimky v kapitole 2.2.3 Metodiky pro žadatele nevztahují požadavky
na obsah smluv, které jsou povinné pro provozní smlouvy v rámci
modelu oddílného. Z obecné povinnosti dodržet pravidla EU pro
poskytování veřejné podpory však vyplývá, že tyto požadavky bude
přesto nutné aplikovat v obdobném rozsahu, zejména co se týká
nastavení finančních otázek. Přestože bude smlouva uzavřena na
základě výjimky pro in-house bez provedení koncesního řízení,
neznamená to, že by se na ni nevztahovala pravidla pro veřejnou
podporu v oblasti tzv. služeb obecného hospodářského zájmu, mezi
něž provozování vodovodů a kanalizací patří. Konkrétně se jedná o tzv.
nový altmarský balíček, který byl Evropskou komisí zveřejněn v prosinci
2011 a nabyl účinnosti od 1. února 2012, v daném případě konkrétně
podmínky vymezené v tzv. Rámci.
Obecně je přitom možno
konstatovat, že nová pravidla jsou přísnější než původní. S ohledem na
jejich novost je však zároveň nutno upozornit, že celá řada otázek jejich
praktické aplikace není zcela jednoznačná a bude teprve časem
vyjasňována ze strany ÚOHS a Evropské komise. V daném vztahu
nelze vyloučit ani nutnost notifikovat veřejnou podporu Evropské
komisi, spíše se však můžeme domnívat, že notifikace bude provedena
centrálně pro jednotlivé operační programy; v takovém případě by pak
individuální notifikace nebyla třeba.
Vzhledem k této situaci, kdy „vedle sebe“ existují dva rozdílní vlastníci
infrastruktury VaK (město Plzeň v případě „dotované“ infrastruktury VaK
a v případě ostatní infrastruktury VaK Vodárna Plzeň, jakožto smíšená
společnost) musí být mezi těmito vlastníky písemně uzavřena tzv.
dohoda o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících
14
vodovodů a kanalizací dle ZoVaK .

_________________________
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13

Tato výjimka není sice v Koncesním zákoně explicitně uvedena, jelikož však její základ
je dán judikaturou Evropského soudního dvora, přičemž několik z rozhodovaných
případů se týkalo právě koncesí (např. rozhodnutí v případu C-458/03 Parking Brixen),
je její aplikace možná i pro koncese. Nová směrnice o koncesích bude už tuto výjimku
výslovně obsahovat.

14

Dle § 8 odst. 3 ZoVaK
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Závěrem k právní revizi proveditelnosti je vhodné uvést, že ani
v případě zveřejnění tzv. „Finančních nástrojů pro smíšené společnosti“
a jejich povinné aplikace se tato skutečnost nedotkne Vodárny Plzeň
a to z důvodu, že jako taková nebyla žadatelem o dotaci z OPŽP.
6.2
6.2.1

Ekonomická revize proveditelnosti doporučených Variant
OM 4 – Výběr nového provozovatele se 100% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem
Jak již bylo uvedeno výše (viz oddíl 5.2.1) je v tomto případě nutné
realizovat koncesní řízení na provozovatele VaK jehož součástí bude
i požadavek na odkup 100 % akcií Vodárny Plzeň soukromým
partnerem. Jedním z aspektů ekonomického hodnocení byl i odhad
kupní ceny za tento 100% vlastnický podíl, který činí 335 mil. Kč.
Hodnota Vodárny Plzeň je v tomto případě tedy nižší než
předpokládaných 711 mil. Kč, které bude muset město Plzeň zaplatit
společnosti Veolia (současnému majoritnímu vlastníkovi Vodárny
Plzeň) v roce 2015 (tato nižší hodnota je způsobena povinnou
implementací regulačních mechanismů OPŽP oproti „volnému“ výpočtu
přiměřeného zisku mimo OPŽP, který platil v době ocenění Vodárny
Plzeň).

Město Plzeň musí z
pohledu ekonomické
proveditelnosti této Varianty
primárně zajistit vhodné
dofinancování rozdílu
v kupní a prodejní ceně
Vodárny Plzeň

Město Plzeň musí z pohledu ekonomické proveditelnosti této Varianty
primárně zajistit vhodné dofinancování tohoto rozdílu, který činí dle
aktuálně známých předpokladů 376 mil. Kč. Dle dostupných informací,
nedisponuje město Plzeň v rozpočtu finančními prostředky za účelem
úhrady tohoto rozdílu. Vzhledem k této skutečnosti musí tedy včas začít
podnikat kroky za účelem získání bankovního úvěru k tomuto
dofinancování. Zpracovatel nasimuloval předpokládanou cenu tohoto
úvěru (při respektování současných obvyklých podmínek na bankovním
trhu – úroková míra 4 % p.a. a splatnost minimálně 10 let) v podobě
úhrnu plateb na úrocích, a dospěl k hodnotě cca 87,5 mil. Kč.

Město Plzeň musí za
účelem získání bankovního
úvěru vypsat výběrové
řízení.

Poskytnutí bankovního úvěru představuje službu a přestože se
v případě města Plzně ve vztahu k tomuto úvěru jedná o tzv.
sektorového zadavatele dle § 2 odst. 6 ZVZ, přesahuje tato
předpokládaná hodnota platné finanční limit dle nařízení vlády č. 447
Sb., o stanovení finančních limitů pro účely ZVZ ze dne 14. prosince
2011 a jedná se tedy o tzv. nadlimitní veřejnou zakázku. Město Plzeň
tak tedy musí za účelem získání tohoto bankovního úvěru vypsat
výběrové řízení.
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Město Plzeň nemá v
současné době problémy s
výší své zadluženosti, se
získáním bankovního úvěru
by neměly být problémy

Město Plzeň nemá v současné době problémy s výší své zadluženosti,
tudíž lze s vysokou pravděpodobností konstatovat, že se získáním
bankovního úvěru by neměly být problémy.
Při poskytnutí bankovního úvěru je důležité dbát na to, aby byly včas
připraveny úvěrové linky a město Plzeň mohlo úvěr čerpat právě
v době, kdy nastane povinnost platby společnosti Veolia. Klíčové bude
tedy správně nastavit časový aspekt toku hotovosti na straně města
Plzně.
Alternativou k čerpání bankovního úvěru je požadovat v rámci
koncesního řízení i finanční prostředky na pokrytí výše uvedeného
cenového rozdílu a to formou tzv. předplaceného nájemného.
Zpracovatel ovšem považuje tuto možnost za krajně nevýhodnou,
protože dle pravidel cenotvorby OPŽP by se nominální úroková míra
pro předplacené nájemné mohla pohybovat okolo 10 % p.a. (= vážené
(reálné) průměrné náklady kapitálu + daň z příjmů právnických osob +
inflace). I při soutěžení této úrokové míry, pravděpodobnost, že by
provozovatel dokázal nabídnout sazbu srovnatelnou k tomu, co může
Město Plzeň získat samo, se jeví jako minimální.
Dále je s touto Variantou spojena povinnost implementace finančních
nástrojů OPŽP a to z toho důvodu, že se jedná o tzv. oddílný model
provozování. Tyto finanční nástroje je nezbytné použít již při přípravě
a pak následně v průběhu realizace výše uvedeného koncesního řízení.
Vzhledem k nutnosti získat kladné stanovisko SFŽP k celé zadávací
dokumentaci (vč. provozní smlouvy a finančních nástrojů), je potřeba
počítat s přípravou těchto podkladů ve velkém předstihu. Posouzení ze
strany SFŽP může být otázkou mnoha měsíců a více kol.

Město Plzeň má povinnost
zavést finanční nástroje
OPŽP

6.2.2

Varianta SM 1 – Vlastnický model
V případě Varianty SM 1 se počítá s tím, že město Plzeň prodá část
svého infrastrukturního majetku VaK Vodárně Plzeň, jakožto vzniklé
smíšené společnosti a to za účelem inkasa finančních prostředků
nutných minimálně k zaplacení odkupu majetkového podílu společnosti
Veolia ve Vodárně Plzeň v předpokládané výši 711 mil. Kč, spíše pak
k splacení celkové dluhové služby města Plzně spojené s oblastí
vodárenství (celková výše dluhu se předpokládá ve výši cca 600 mil. Kč
v roce 2016).

SM 1 počítá s tím, že
město Plzeň prodá část
svého infrastrukturního
majetku VaK Vodárně
Plzeň, jakožto vzniklé
smíšené společnosti

V případě, že by byla přijata možnost kompletního oddlužení města
Plzně v souvislosti s oblastí VaK, musela by smíšená společnost získat
finanční prostředky ve výši minimálně 1,3 mld. Kč k vyplacení Městu
Plzeň; pokud podmínky úvěrů však neumožňují jednorázové
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refinancování (formou mimořádného předčasného splácení), je vhodné
zvážit, zda má tato operace smysl (může být výhodnější zaplatit
dluhovou službu Města Plzeň z dividend smíšené společnosti).
Finanční proveditelnost takového zadlužení smíšené společnosti byla
15
ověřena v rámci komplexního hodnocení pomocí výpočtu EBITDA /
dluhová služba, který zůstává po celou dobu modelovaného období nad
kritickou hodnotou 1,2 (tento ukazatel používá např. EIB při posuzován
bonity klientů).
I v tomto případě je Vodárna Plzeň sektorovým zadavatelem a musí
tedy pro případ získání bankovního úvěru postupovat obdobně, jako
v případě Varianty OM 4. Vodárna Plzeň, jakožto smíšená společnost
musí načasovat průběh této soutěže tak, aby mohla výše uvedenou
sumu finančních prostředků zaplatit městu Plzeň v dostatečném
předstihu před tím, než bude muset město Plzeň uhradit společnosti
Veolia nákup majetkového podílu ve Vodárně Plzeň.
Zbývající infrastruktura VaK bude do smíšené společnosti vložena
formou zvýšení základního kapitálu této společnosti.
Aby mohlo výše uvedené proběhnout, musí samozřejmě nejdříve dojít
ke vzniku/založení samotné smíšené společnosti. Pro více informací
k postupu přeměny oddílné provozní společnosti na společnost
smíšenou, viz revize právní proveditelnosti výše.
Znovu je zde vhodné upozornit na to, že by nemalý majetek musel
zůstat několik let ve vlastnictví města Plzeň z důvodu dotačních
pravidel evropských dotací. Smíšená společnost by ho provozoval na
základě in-house vlastnického modelu provozování. Je vhodné zvážit
možnost žádat o výjimku z těchto pravidel v kontextu změny formy
vlastnictví při zachování jednoho „konečného“ vlastníka; nezískání
takové výjimky však neohrožuje proveditelnost této Varianty, pouze o
něco zvyšuje její transakční náklady – a zřejmě by mohlo znamenat
navíc nutnost uplatnit finanční model pro smíšené společnosti dle
pravidel OPŽP (ačkoliv takový model ještě nebyl zveřejněn).

_________________________
15
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6.3

V rámci popisu postupu při
MKA bylo konstatováno, že
naplňování technických cílů
je pro všechny posuzované
Varianty shodné

Technická revize proveditelnosti doporučených Variant
V rámci popisu postupu při MKA bylo konstatováno, že naplňování
technických cílů je pro všechny posuzované Varianty shodné – viz oddíl
2.3.4 výše.
Dále také Zadavatel rozhodl o základním rozsahu investičních výdajů
na obnovu a rozvoj (podrobnosti viz oddíl 2.3.4 výše). V cenové úrovni
2011 se pro roky 2016 a 2017 uvažuje o celkovém ročním objemu ve
výši 580 mil. Kč (z toho roční investice na rozvoj ve výši 182 mil. Kč
a na obnovu ve výši 398 mil. Kč). Od roku 2018 se po celé další období
až do roku 2035 uvažuje o konstantním celkovém ročním objemu ve
výši 428 mil. Kč (z toho roční investice na rozvoj ve výši 182 mil. Kč
a na obnovu ve výši 246 mil. Kč).
Toto rozhodnutí bude mít vliv na plánování zdrojů pro pravidelnou
(a nezbytnou) obnovu sítí a zdrojů pro významné akce obnovy (včetně
výše případných nutných dalších zdrojů pro financování obnovy).

Podrobná analýza
celkových potřeb pro
pravidelnou obnovu
vodovodních a
kanalizačních sítí byla
provedena v rámci
zpracování Etapy I Studie

Podrobná analýza celkových potřeb pro pravidelnou obnovu
vodovodních a kanalizačních sítí byla provedena v rámci zpracování
Etapy I Studie. Tuto část obnovy je nutné respektovat s ohledem na
vymezení minimálního rozsahu obnovy sítí vzhledem k jejich životnosti
a stáří. Jen tak bude možné splnit základní schválené cíle v oblasti
zajištění udržitelnosti a dostačující obnovy VaK (především se jedná
o cíl „zabránit zhoršení nebo zajistit zlepšení technického stavu VaK“).

Bez ohledu na zvolenou
Variantu bude nutné
respektovat roční tvorbu
zdrojů pro obnovu sítí ve
výši 1,35 % pro vodovody a
1,58 % pro kanalizace.

Bez ohledu na zvolenou Variantu bude nutné respektovat 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.
V další části je pro každou z uvažovaných variant – OM 4 a SM 1
uvedená specifikaci týkající se řízení obnovy a investic zejména
s pohledu města Plzeň jakožto garanta veřejné služby.
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6.3.1

OM 4 – Výběr nového provozovatele se 100% vlastnictvím Vodárny
Plzeň soukromým partnerem

V rámci provozní smlouvy
bude nutné věnovat
pozornost rozdělení
kompetencí v rámci obnovy
mezi provozovatele a
vlastníka

V rámci provozní smlouvy (návrhu pro koncesní řízení) bude nutné
věnovat pozornost rozdělení kompetencí v rámci obnovy mezi
provozovatele a vlastníka. V rámci tzv. Vzorových smluvních
ustanovení doporučených pro tvorbu smluvního textu koncesní
(provozní) smlouvy v OPŽP (viz www.opzp.cz – dále jen „VSU“) je
možné rozhodování o výběru částí VaK pro obnovu delegovat na
provozovatele. Ve VSU se tak částečně kompenzuje riziko
provozovatele vyplývající s přenesené povinnosti zajistit bez ohledu na
stav VaK plynulé a bezpečné provozování.

Rozsah kompetencí
provozovatele v oblasti
obnovy je možné vhodně
volit dle konkrétní situace

Rozsah kompetencí provozovatele v oblasti obnovy je možné vhodně
volit dle konkrétní situace. Jednou z vhodných možností v případě
města Plzně je oblast pravidelné obnovy vodovodních a kanalizačních
sítí. Jejich stav podstatně ovlivňuje rizika provozovatele zejména
v oblasti některých výkonových ukazatelů a s nimi souvisejícího rizika
smluvních pokut. Finální smluvní konstrukce by mohla být také jedním
z výstupů z koncesního dialogu, pokud bude zvolen tento přístup
k zadávání koncese.
Obdobně je vhodné uvažovat o způsobu zpracování rizikové analýzy
stavu vodovodních a kanalizačních sítí a její pravidelné aktualizaci. Bez
spolupráce s provozovatelem nelze tuto činnost zajistit. Je třeba zvážit,
zda je vhodné požadovat tuto analýzu jako povinnost provozovatele
(s případnou kontrolou – oponenturou – ze strany externího expertního
subjektu) nebo zda je vhodné svěřit provedení analýzy externímu
expertnímu
subjektu
(za
smluvně
vymezené
součinnosti
provozovatele). I v tomto případě by bylo vhodné přihlédnout v rámci
finální smluvní konstrukce k výsledkům případného koncesního dialogu.
Smluvní postavení provozovatele ve vztahu k investicím a obnově má
také vliv na definici liberační události, při jejímž vzniku nelze
provozovatele sankciovat za neplnění smluvních povinností (především
v oblasti výkonových ukazatelů). Opět zde může pozitivní roli sehrát
koncesní dialog.

88

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

6.3.2

Varianta SM 1 – Vlastnický model

V rámci Varianty SM je
vhodné zajistit kvalitu
provozování a s tím
související oblast obnovy a
investic v rámci určitých
interních strategických
dokumentů

Ačkoliv v rámci Varianty SM 1 má město Plzeň jako 100% akcionář
formálně možnost přímého vlivu na realizaci obnovy, je vhodné zajistit
kvalitu provozování a s tím související oblast obnovy a investic v rámci
určitých interních strategických dokumentů v rámci smíšené
společnosti. Jedná se o dokumenty odpovídající formě akciové
společnosti (vymezení pravomoci orgánů akciové společnosti v oblasti
investic a obnovy).

Kompetence VH –
schvalování strategických
dokumentů
Realizace obnovy v
kompetenci představenstva
a odborného vedení
společnosti

Dále je vhodné v rámci kompetence valné hromady akciové společnosti
schvalovat dokumenty strategického charakteru (plán financování
obnovy dle ZoVaK včetně zdrojů financování, metodiku pro určení
rizikových částí sítí pro obnovu), vlastní realizaci obnovy ponechat
v kompetenci představenstva a odborného vedení společnosti.

Pro kontrolu kvality
provozování a správy je
účelné zvážit implementace
výkonových ukazatelů
analogických dle OPŽP

Pro kontrolu kvality provozování a správy majetku je účelné zvážit
možnost hodnocení společnosti ve formě výkonových ukazatelů
analogických dle OPŽP (popř. vhodně doplněných).
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7.

Další postup

Etapu II Studie lze, dle uzavřené Smlouvy o dílo, považovat za
ukončenou schválením této závěrečné zprávy Zadavatelem.
Bezprostředně po rozhodnutí Zadavatele, jaká z doporučených Variant
bude realizována zahájí Zpracovatel činnosti vedoucí ke zpracování
závěrečné - etapy III Studie, jež se bude obsahovat zejména:
 Podrobný popis zvolené Varianty,
− zpracování koncesního projektu , nebo
− dopracování Studie tak, aby mohl Zadavatel zvolenou Variantu
realizovat;
 Nastavení orientačního harmonogramu implementace zvolené
Varianty.
Následně bude podrobná specifikace zvolené Varianty prezentována
Zadavateli (nejméně na úrovni PS ZMP).
Rovněž výstup etapy III Studie bude předložen ke schválení Zadavateli.
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8.

Seznam zkratek a definic

Zkratka

Definice

c.ú.

Cenová úroveň

CA

Citlivostní analýzy

ČR

Česká republika

DPPO

Daň z příjmu právnických osob

DS

Dluhová služba

EU

Evropská unie

Koncesní zákon

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní
zákon) v platném znění

Město

město Plzeň

MKA

Multikriteriální analýza

MMD nebo Zpracovatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

Obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

OM

Oddílný model

OPŽP

Operační program Životní prostředí

PFO

Plán financování obnovy

PK

Model Plné koncese

PS ZMP

Pracovní skupina Zastupitelstva města Plzně

ŘVP

Řídící výbor projektu

SFŽP

Státní fond životního prostředí

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

VaK

Vodovody a kanalizace

VaPNaK

Vážené průměrné náklady kapitálu (ang. WACC)

VaS

Vodné a stočné

Varianta

Způsob zajištění provozování a správy VaK ve městě Plzni

Vodárna Plzeň

VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

VÚME

Vybrané údaje z majetkové evidence

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 (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění

ZVZ

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č.1

Rozklad kvantitativní analýzy
rizik pro doporučené Varianty
1.1

Kvantitativní analýza rizik – aplikace středního scénáře rizik
Tato příloha se věnuje detailnímu rozkladu kvalitativní analýzy rizik
dvou doporučených Variant a to při aplikaci středního scénáře rizik,
který byl použit v rámci komplexního vyhodnocení všech Variant. Jedná
se o porovnání doporučených v rámci identifikovaných oblastí
(kategorií) rizik, tedy podrobněji, než jak bylo uvedeno souhrnně
v oddíle 3.4 výše. Níže uvedené představuje hodnoty rizik v rámci jejich
kategorií, které jsou v případě 2 doporučených Variant drženy městem
Plzní.

Graf 8-1:

Rozklad kvantitativní analýzy rizik doporučených Variant – střední scénář rizik
Kvantitativní analýzy rizik (střední scénář) - doporučené Varianty
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Vlastní analýza

Pro úplné porozumění výše uvedeného grafu, pro správnou interpretaci
je nezbytné uvést, že ta Varianta, jejíž hodnoty jednotlivých kategorií
rizik jsou nižší, ta je z pohledu kvantitativní analýzy rizik výhodnější
(město Plzeň drží / nese nižší rizika).
Z grafu výše je zřejmé, že v případě rizik je Varianta OM 4 pro město
Plzeň výhodnější pouze pro následující kategorie rizik:
 Rizika provozování a údržby;
 Rizika stavu majetku;
 Smluvní rizika (rizika vyplývající ze smluvních vztahů z odběrateli).
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V případě ostatních kategorií rizik je pro město Plzeň výhodnější
Varianta SM 1.
Pro úplnost srovnání je rovněž uveden graf diskontované výše úhrnu
všech identifikovaných rizik při aplikaci středního scénáře průběhu rizik.
Pro větší názornost je srovnání uvedeno jak v absolutní výši, tak
i v relativním vyjádření.

Diskontovaná hodnota rizik držených Městem v tis. Kč /
porovnání v %

Graf 8-2:

Zdroj:

Srovnání doporučených Variant na základě diskontované hodnoty úhrnu rizik – střední scénář

Výsledky kvantitativní analýzy rizik - doporučené Varianty
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Vlastní analýza

Pro správné chápání výsledků kvantitativní analýzy rizik je důležité
uvést, že v tomto případě je lepší ta doporučená Varianta, která má
nižší diskontovaný úhrn hodnoty rizik držených městem Plzeň. Z grafu
výše vyplývá, že v rámci tohoto agregovaného posouzení je Varianta
SM 1 o 10,44 % výhodnější než Varianta OM 4.
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