
 

USNESENÍ 
VÝBORU PRO KOORDINACI REGULACE OBORU  

VODOVODŮ A KANALIZACÍ 
ze dne 9. dubna 2019 č. 8 

 
 

k připravovanému cenovému výměru MF pro rok 2020 
 
 
 
 
 
Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací  
 
Doporučuje Ministerstvu financí ČR do cenového výměru pro rok 2020, uvést 
následovné znění bodu 11., položky č. 2 části II. takto:  
 
11. Pro určení přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu 
podle § 2 odst. 7 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
platí:  

a) tuto část přiměřeného zisku zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny prodávající 
disponující hmotným kapitálem i know-how pro výrobu a prodej zboží s regulovanou cenou, 
a to bez ohledu na formu vlastnictví, organizační členění či model provozování 
vodohospodářského majetku,  

b) pokud prodávající zahrne do výpočtu přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou 
návratnost použitého kapitálu majetek vlastníka infrastrukturního vodohospodářského 
majetku na základě dohody podle bodu 3, je povinen prokázat, že tento zisk, nebo jeho část, 
již není vytvářen jiným subjektem, např. v nájemném podle bodu 3. Tento postup lze uplatnit 
pouze u smluv o pachtu (nájmu) uzavřených před 1. 1. 2017,  

c) u smlouvy o pachtu (nájmu) uzavřené po 1. 1. 2017 na základě provedeného koncesního 
řízení dle zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek,  
v platném znění, kde jsou kumulativně splněny podmínky:  
 

1) nabídková soutěžní cena pro vodné a/nebo stočné byla hodnotícím kritériem  
s rozhodující váhou v hodnocení předložených nabídek,  

2) ve smlouvě je stanoveno víceleté období fixace ceny spolu se závazným 
mechanizmem změny ceny (cenovým vzorcem), který neumožňuje prodávajícímu 
v průběhu období cenové fixace jednostranně upravovat cenu na základě 
subjektivních příčin,  

3) jsou smluvně stanoveny postupy podporujících efektivnost prodávajícího  
a ukazatele pro sledování rozsahu a kvality poskytované služby, včetně smluvních 
sankcí za jejich nedodržení,  

 
je prodávající (provozovatel) oprávněn do výpočtu přiměřeného zisku zajišťujícího 
přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) dle bodu 12 zahrnout do hodnoty OPK i 
část infrastrukturního majetku (IM) vlastníka, a to ve výši maximálně 30 % z hodnoty zjištěné 
dle bodu 14. Hodnota IM zjištěná dle bodu 14 ponížená o hodnotu zahrnutou do výpočtu 
PZNK u prodávajícího je základnou pro výpočet PZNK u vlastníka IM. Stejný postup je 



možné uplatnit v případě smluv o pachtu (nájmu) uzavíraných v souladu s § 11 a § 155 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  

V ostatních případech není možné zahrnout do výpočtu PZNK u prodávajícího infrastrukturní 
majetek (IM) vlastníka.  

 
 

 

Předseda Výboru pro koordinaci regulace 
oboru vodovodů a kanalizací 

 
Ing. Aleš Kendík, v.r. 

 


