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POSOUZENÍ
PŘEVODU VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU OBCE LIBOUCHEC NA SVS

KANALIZACE LIBOUCHEC
1. ÚVOD
1.1. Současný stav
Předmětem jsou kanalizační stoky v obci Libouchec dle grafické přílohy:
1 - L = 2 503 m, šachet 64 ks
2 - L = 297 m, šachet 10 ks
3 - L = 234 m, šachet 5 ks
4 - L = 283 m, šachet 4 ks
5 - L = 266 m, šachet 8 ks
6-L=
77 m, šachet 2 ks
7-L=
81 m, šachet 2 ks
8 - L = 611 m, šachet 21 ks
9-L=
65 m, šachet 2 ks
10 - L = 176 m, šachet 7 ks
11 - L = 334 m, šachet 8 ks
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šachet 7 ks
šachet 2 ks
šachet 3 ks
šachet 8 ks
šachet 6 ks
šachet 5 ks
šachet 16 ks
šachet 8 ks
šachet 2 ks
šachet 2 ks
šachet 6 ks

Kanalizační systém je napojen na ČOV v majetku SVS s provozováním SčVK.
V současné době zajišťuje provoz obecní kanalizace SčVK na základě provozní smlouvy.
Kanalizace vykazuje nátok balastních vod naměřený rozdílem vyčištěné vody z ČOV proti
fakturačním údajům SčVK. Tyto balastní vody (nefakturované), které se do kanalizace
dostávají především její netěsností a lokálními poruchami tvoří cca 30% z celkového objemu
vyčištěné vody na ČOV.
Dle podkladů SčVK je na kanalizaci v majetku obce připojeno 936 EO.
Kolaudace obecní kanalizace je z roku 1997 (stáří provozované kanalizace je tedy 19 let).
Cena kanalizace (viz tabulka) po 19letech provozování dle znaleckého posudku č. 363/11/2016,
zpracovaného 39.3.2016 Ing. Janou Gruntovou činí 4.682.190,- Kč.
Libouchec - kanalizace
materiál
Stoka A1
kamenina
Stoka A2
litina
Stoka A3
PVC
Stoka B
PVC
Stoka C1
PVC
Stoka C2
PVC
Stoka D
PVC
Stoka V
PVC

profil (mm)
300
300
300
300
300
200
300
300

délka (m)
283
17
3546.5
518
709
2
1005.5
19.5
6100.5
1

Původní cena díla dle ZP (Kč)
1 476 292 Kč
88 033 Kč
15 954 930 Kč
2 562 194 Kč
3 189 258 Kč
10 293 Kč
4 522 843 Kč
96 945 Kč
27 900 788 Kč
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2. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE
Obec má dvě základní možnosti, ze kterých plynou dvě základní varianty.
A. Kanalizaci si ponechá a musí provést kroky k možnosti provozovaní kanalizační sítě.
B. Kanalizaci předá při dodržení parametrů vodního díla a splnění určitých podmínek.
Provozování kanalizace je možno řešit v následujících základních variantách a podvariantách:
2.1. VARIANTA „A“
2.1.1 Ponechat kanalizaci v majetku obce a ČOV v majetku SVS.
Nepředání kanalizace:
a) Kanalizace zůstane v majetku obce.
b) V tomto vlastnickém modelu bude nutné uzavřít tzv. „dohodu vlastníků související
vodohospodářské infrastruktury“ (dále jen „Dohoda“) (dle §8 zákona 274/2001 o
vodovodech a kanalizacích).
c) Tuto dohodu uzavírá v zastoupení SVS provozovatel a tomuto smluvnímu aktu
předchází vypovězení odběratelských smluv ohledně stočného s jednotlivými vlastníky
či uživateli nemovitostí.
d) Základním ekonomickým parametrem této Dohody je cena vody odkanalizované –
převzaté (viz. www.svs.cz), kterou bude obec platit provozovateli ČOV ve vazbě na
množství vyčištěné vody s fakturačním měřením na odtoku z ČOV.
e) Obec ve vazbě na takto uzavřenou Dohodu bude povinna zajistit provozování
kanalizace se všemi náležitostmi vyplývající ze zákona o vodovodech a kanalizacích.
f) Obec bude kromě zajišťování provozu kanalizační sítě také povinna dle potřeby
investovat do obnovy tohoto majetku.
g) Ekonomickým důsledkem tohoto kombinovaného vlastnického modelu bude zvýšení
ceny stočného pro odběratele, které bude obec po převzetí provozování kanalizace
nucena realizovat, pokud se nerozhodne příslušnou ztrátu hradit z rozpočtu obce.
Pro provedení této varianty je nezbytné dle požadavků vlastníka ČOV vybudovat měřící
fakturační místa pro určení celého nátoky z obecní kanalizace a jejích dílčích stok. Tato
opatření sebou nesou jednorázovou investici pro obec ve výši cca 1.150 tis Kč.
Fakturační měření na odtoku z ČOV znamená v tomto případě započtení odtoku i balastních
vod natékajících do kanalizace oproti současnému stavu, kdy je stočné účtováno dle spotřeby
vody (vodného – údaje na vodoměrech). Balastní vody činí dle porovnání stavu na vodoměrech
s měřením na odtoku z ČOV cca 30%. O tuto hodnotu by bylo zvýšeno stočné s dopadem na
obec a následně na cenu stočného pro občany.
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Uvedení kanalizace do stavu vylučujícího nátok balastních vod znamená zajistit:
a) pasportizaci kanalizace
b) kamerovou prohlídku
c) zkoušku vodotěsnosti

2.1.2. Ponechat kanalizaci v majetku obce a převést i ČOV do majetku obce.
Pro provozování kanalizace zažádat SVS o odprodej stávající ČOV do majetku obce. To
znamená v ekonomické oblasti uhradit současnému majiteli částku cca 8 mil. Kč (není
k dispozici znalecký posudek) za převedený majetek.
Ošetřit „horní část kanalizace“, která je v majetku SVS odkupem nebo dohodou.
Provozovat kanalizaci i ČOV se všemi náležitostmi vyplývajících ze zákona.
Investovat do obnovy tohoto kapitálu.

2.2. VARIANTA „B“
2.2.1. Předat kanalizaci do majetku SVS.
Předání kanalizace:
a) Kanalizace bude převedena do majetku SVS dle Zásad nabývání vodohospodářského
majetku (dále jen „Zásady“) (viz. www.svs.cz). Jde o standardní postup schválený
představenstvem společnosti.
b) Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku (dále jen „ZP“).
c) Kromě kupní smlouvy bude uzavřena dle těchto zásad rovněž Smlouva o peněžitém
příplatku mimo základní kapitál.
d) S ohledem na stáří stavby činí finanční příspěvek pouze symbolických 1.000,- Kč.
e) Závazky vyplývající z obou smluv budou proti sobě započteny, přičemž peněžitý
příplatek mimo základní kapitál bude činit hodnotu ZP – 1.000,- Kč.
f) Předání kanalizace umožní nadále poskytovat službu odkanalizování a čištění
odpadních vod za tzv. solidární stočné (viz. www.svs.cz).
g) SVS bude kromě zajišťování provozu kanalizační sítě také dle potřeby investovat do
obnovy tohoto majetku.
V našem případě nesplnění podmínky předání kanalizace do 4 let od kolaudace plyne možnost
předání pouze bezúplatně viz příloha Spolufinancování SVS – bod 9.závěrečné ustanovení

2.2.2. Uvést kanalizaci na náklady majitele (obce) do stavu odpovídajícímu standardům
vodohospodářských staveb, požádat o „spolufinancování stavby“ a předat do majetku
SVS.
Uvedení kanalizace do stavu odpovídajícímu standardům vodohospodářských staveb
znamená zajistit:
d) pasportizaci kanalizace
e) kamerovou prohlídku
f) zkoušku vodotěsnosti
Náklady na realizaci bodů a – c viz přiložený propočet.
Na základě výsledků kamerové prohlídky a zkoušky vodotěsnosti realizovat nápravná opatření
v rozsahu, který pouze z hlediska nátoku balastních vod bude značný.
3
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Spolufinancování stavby ze strany SVS se týká pouze nápravných opatření a činí max. 20%
vynaložených nákladů, (podmínka předání do 4 let od kolaudace bohužel není splněna).

2.2.3. Uvést kanalizaci na náklady majitele (obce) do stavu odpovídajícímu novostavbě a
standardům vodohospodářských staveb, požádat o „spolufinancování stavby“ a předat do
majetku SVS.
Uvedení kanalizace do stavu odpovídajícímu standardům vodohospodářských staveb znamená
zajistit:
a) pasportizaci kanalizace
b) kamerovou prohlídku
c) zkoušku vodotěsnosti
Náklady na realizaci bodů a – c viz přiložený propočet.
Na základě výsledků kamerové prohlídky a zkoušky vodotěsnosti realizovat nápravná opatření
v rozsahu, který pouze z hlediska nátoku balastních vod bude značný.
Spolufinancování stavby ze strany SVS na základě převzetí nové infrastruktury (v ceně
investice dle odhadu 27.900 tis Kč) na základě „nově“ připojených 936 EO by se jednalo o
směrnou cenu 5.600Kč/EO. Z tohoto plyne, že v případě investice obce do obnovy
infrastruktury kanalizace v plné výši 27.900 tik Kč by byl příspěvek 5.242 tis Kč, (podmínka
předání do 4 let od kolaudace bohužel není splněna viz příloha Spolufinancování SVS – bod 9.
Závěrečné ustanovení).
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3. ZÁVĚR
Posouzení variant:
VARIANTA „A“
ad. 2.1.1.
Jednorázová investice na vytvoření měřících míst cca (1.150 tis Kč)
Zvýšení stočného až o 30% (1.500 tis. Kč/rok)
Náklady obce (dle přiloženého propočtu)
Jednorázová cena dle bodu a-c (394 tis Kč)
Opravy v režii obce
Opravy na základě zjištění stavu dle bodu b+c odhad (1000 tis Kč)
ad. 2.1.2
Odprodej ČOV do majetku obce – finanční náklad obce cca (8 mil. Kč)
Náklady obce (dle přiloženého propočtu)
Jednorázová cena dle bodu a-c (394 tis Kč)
Opravy v režii obce
Opravy na základě zjištění stavu dle bodu b+c odhad (1000 tis Kč)

! Tato varianta je nepravděpodobná.
VARIANTA „B“
ad 2.2.1.
Náklady obce (0,00 Kč)
Příspěvek SVS 1 tis. Kč
ad 2.2.2.
Náklady obce (dle přiloženého propočtu)
Jednorázová cena dle bodu a-c (394 tis Kč)
Opravy se spolufinancováním SVS
Obec 80% z oprav na základě zjištění stavu dle bodu b+c odhad (800 tis Kč)
SVS 20% z oprav na základě zjištění stavu dle bodu b+c odhad (200 tis Kč)

! Cena oprav může podstatně vyšší
ad 2.2.3.
Náklady obce (dle přiloženého propočtu)
Jednorázová cena dle bodu a-c (394 tis Kč)
Nová kanalizace se spolufinancováním SVS
Náklady obce na výstavbu (27.900 tis Kč)
Následný příspěvek SVS (5.242 tis Kč)
Konečný náklad obce po odečtení příspěvku (22.658 tis Kč)
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Libouchec - kanalizace
Stoka A1
Stoka A2
Stoka A3
Stoka B
Stoka C1
Stoka C2
Stoka D
Stoka V

materiál
kamenina
litina
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

profil (mm)
300
300
300
300
300
200
300
300

délka (m)
283
17
3546.5
518
709
2
1005.5
19.5

6100.5

zkouška vodotěsn.
6 198
372
77 668
11 344
15 527
44
22 020
427
133 601

kamerový průzkum
7 867
473
98 593
14 400
19 710
56
27 953
542
169 594

pasport
4 245
255
53 198
7 770
10 635
30
15 083
293
91 508

nápravná opatření

1 000 000

1 394 702 Kč

Příloha č.1 POSUDKU:

Možnosti spolufinancování SVS (pravidla)

Na aktivech akcionářů SVS a. s. v roce 2007 byli jejich účastníci seznámeni s alternativou nabývání
vodohospodářského majetku založenou na principu zápočtu kupní ceny s peněžitým příplatkem mimo
základní kapitál. Uvedený princip byl rozpracován do níže uvedených Zásad nabývání
vodohospodářského majetku od akcionářů SVS, které představenstvo společnosti schválilo dne
25.7.2007.
Zásady platí od 1. 1. 2008 a v aktuálním znění se vztahují na majetek, u kterého byla žádost
akcionáře o předání do vlastnictví SVS a. s. podána po 31. 5. 2012.

Zásady nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a. s.
1. Předmět nabývání
Zásady se vztahují na vodohospodářský majetek sloužící veřejné potřebě, který na území působnosti
SVS a.s. budují její akcionáři a jehož výstavba je v souladu s rozvojovými záměry akciové společnosti.
Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.
2. Finanční příspěvek
Akcionář SVS a.s. může na základě schválené Žádosti o spolufinancování získat od SVS a. s. finanční
příspěvek, který se rovná rozdílu mezi závazkem ve výši kupní ceny za vodohospodářský majetek
a pohledávkou z titulu dobrovolného závazku ve výši příplatku akcionáře mimo základní kapitál SVS a.s.
3. Výše peněžitého příplatku mimo základní kapitál SVS a.s.
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil.Kč se kupní cena rovná hodnotě vodohospodářského
majetku stanovené na základě posudku znalce. Pohledávka SVS a.s. ve výši příplatku akcionáře mimo
základní kapitál SVS a.s. se stanoví jako rozdíl mezi kupní cenou a propočtem očekávaných výnosů
z pořizované investice.
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH do 1 mil.Kč se výše peněžitého příplatku nestanovuje
na základě výsledku optimalizace procesů pro nabývání staveb.
4. Způsob nabývání majetku
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil.Kč bude na základě schválené Žádosti
o spolufinancování bude mezi akcionářem (investorem) a SVS a.s. uzavřena smlouva o peněžitém
příplatku mimo základníkapitál. Zároveň dojde mezi stejnými smluvními stranami k uzavření kupní
smlouvy na uvedený vodohospodářský majetek. Tím vznikne závazek SVS a.s. vůči akcionáři ve výši
kupní ceny. Tento závazek se započte s pohledávkou ve výši peněžitého příplatku mimo základní kapitál.
Rozdíl po zápočtu pohledávky a závazku bude představovat závazek SVS a.s. za akcionářem, který bude
ve stanovené lhůtě uhrazen v penězích (finanční příspěvek).
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH do 1 mil.Kč bude na základě schválené Žádosti
o spolufinancování mezi akcionářem (investorem) a SVS a.s. uzavřena pouze kupní smlouva s kupní
cenou ve výši finančního příspěvku.
5. Schvalovací proces
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil.Kč musí rozhodnutí o uzavření smlouvy o příplatku
schválit zastupitelstvo akcionáře a představenstvo SVS a.s. Přesáhne-li příplatek do vlastního kapitálu 50
milionů Kč, podléhá smlouva také schválení dozorčí rady SVS a.s. V případě staveb akcionářů s RN bez
DPH do 1 mil.Kč je schvalování smlouvy o příplatku bezpředmětné.
6. Výše finančního příspěvku
Výše finančního příspěvku akcionáři vychází z propočtu očekávaných výnosů budované investice, který je
každoročně aktualizován v závislosti na vývoji vodného, resp. stočného. Jeho výše je odvozena
od finančního příspěvku (viz.příloha č.1 a navazujících dodatků pro příslušný rok) přes koeficient 1,0
a může činit maximálně 90% realizačních nákladů bez DPH, pokud je investor plátce DPH.
7. Kontrola plnění očekávaných výnosů
Očekávané výnosy vyjádřené ve finančním příspěvku akcionáři bude SVS a.s. znovu posuzovat podle
počtu skutečně nově připojených obyvatel na vodovod nebo kanalizaci.
8. Kvantifikace a konkretizace
Stanovení klíčových parametrů zásad zahrnuje příloha č. 1 tohoto materiálu. Konkrétní postupy
realizace zásad včetně smluvní dokumentace upravuje vnitřní předpis SVS a. s.
9. Závěrečné ustanovení
Dle těchto zásad lze nabývat vodohospodářský majetek, u kterého byla žádost akcionáře o převzetí
podána po 31.5.2012. Žádost tvoří přílohu č. 2 těchto zásad.
Nárok na finanční příspěvek trvá vždy pouze 4 roky od uvedení stavby do trvalého provozu. Nejpozději
v tomto období je nezbytné budoucí převzetí stavby do majetku SVS a.s. projednat, což předpokládá
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Možnosti spolufinancování SVS (pravidla)

v tomto smyslu podat příslušnou Žádost. V případě kladného projednání převzetí stavby po uplynutí této
4 leté lhůty bude možné převzít stavbu do majetku SVS a.s. pouze bez finančního příspěvku.
Příloha č. 1 - Klíčové podmínky a parametry pro nabývání VH majetku od akcionářů SVS a. s.
Příloha č. 1
Klíčové podmínky a parametry pro nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a.
s. (zkrácená verze)
Základními podmínkami pro projednání a posouzení požadavku akcionáře jsou:
a) předložení úplné Žádosti o spolufinancování dle přílohy č. 2 Zásad nabývání
majetku od akcionářů SVS a.s. (dále jen zásad),

vodohospodářského

b) odborná účast SVS a.s. na přípravě a realizaci stavby.
1. Vstupní kritéria pro vyhodnocování žádosti akcionáře
Výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu
Vstupní kritéria pro vyhodnocení žádostí u výstavby
veřejných vodovodů tvoří: - počet obyvatel nově připojených předmětem žádosti (dále jen O), resp.
počet ekvivalentních obyvatel nově připojených předmětem žádosti (dále jen EO) - rozpočtové náklady
na realizaci stavby bez DPH (dále jen RN). Kladně může být posouzena pouze stavba, jejíž RN na 1 O
resp. 1 EO nepřevýší 50 000,- Kč. V případě vyšších RN na 1 O resp. 1 EO je nezbytné prokazatelné
odůvodnění akcionářem. Překročení kritéria však může činit maximálně 15%.
Výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu Vstupní kritéria pro vyhodnocení žádosti u výstavby kanalizací
a ČOV tvoří: - počet O resp. EO - RN Kladně může být posouzena pouze stavba, jejíž RN na 1 O resp. 1
EO nepřevýší 60 000,Kč. V případě vyšších RN na 1 O resp.1 EO je nezbytné prokazatelné odůvodnění
akcionářem. Překročení kritéria však může činit maximálně 15%.
2. Vzorec pro výpočet finančního příspěvku Základem pro výpočet finančního příspěvku (dále jen FP)
akcionáři je zjednodušený propočet očekávaných výnosů z předmětu žádosti v příštích deseti letech.
2.1. Propočet základní složky FP - veřejný vodovod pro rok 2008 Příspěvek na 1 O resp. EO: 4 800,- Kč
Pro rok 2016 se jedná o příspěvek na 1 O resp. EO: 6 100,- Kč.
2.2. Propočet základní složky FP– kanalizace a ČOV pro rok 2008 Příspěvek na 1 O resp. EO: 4 200,-Kč
Pro rok 2016 se jedná o příspěvek na 1 O resp. EO: 5 600,- Kč.
2.3. Bonus Akcionář může díky svému dobrovolnému závazku ve výši příplatku do vlastního kapitálu SVS
a.s. získat jako součást FP bonus. Vypočtená výše bonusu je ze strany SVS a.s. krácena v případě, že
dojde k překročení základní hranice pro posouzení RN stavby na 1 O resp. EO. Krácení probíhá lineárně.
3. Způsob stanovení výše kupní ceny Kupní cena se stanovuje na základě znaleckého posudku
vyhotoveného dle aktuálního znění zákona o oceňování majetku a navazujících předpisů.
4. Průběh spolufinancování Uvolňování FP se řídí podmínkami smluv (smluv o smlouvě budoucí)
uzavřených mezi SVS a.s. a akcionářem. Základní složka FP může být v odůvodněných případech
(vyžaduje-li to finanční situace akcionáře) vyplácena zálohově. Část FP tvořená bonusem je vyplacena
akcionáři až po vzájemném zápočtu pohledávek vzniklých na principu uvedeném v bodě 4. zásad.
5. Kontrola plnění očekávaných výnosů Ekonomický přínos poskytnutého FP bude ze strany SVS a.s.
posouzen podle skutečně připojených O resp. EO na vodovod nebo na kanalizaci. Posouzení bude
provedeno na základě vyhodnocení provedeného akcionářem v době maximálně do 5 let od dokončení
stavby a jejího uvedení do provozu.

Příloha č.1 POSUDKU:

Možnosti spolufinancování SVS (pravidla)

6. Modifikace FP V případě výstavby vodovodu nebo kanalizace a ČOV pro bytovou výstavbu, která není
ještě realizována (zasíťování nových stavebních pozemků) bude celkový FP násoben rizikovým
koeficientem 0,75. Pro výpočet očekávaných výnosů platí: 1 bytová jednotka = 2,5 O resp. EO 1 rodinný
dům = 3,5 O resp. EO.
S úplným zněním Přílohy č.1 bude akcionář obeznámen prostřednictvím zaměstnance ekonomického
odboru SVS a.s., který jej podrobně seznámí s jednotlivými postupovými kroky od podání žádosti
akcionáře až do podpisu smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Smlouva o peněžitém příplatku mimo
základní kapitál a Dohoda o započtení pohledávek).

