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Tisková zpráva

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko na základě podrobné analýzy
vnějších vlivŮ. a provozních náktadů zpracovaných VODARENSKOU AKCIOVOU
SPOLECNOSTI, a. s., divizí Zd'ár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné
na rok 2018 s účinností od 1, 1. 2018.

Cena vody pro vodné a stočné v roce 2018 zůstává ve stejné vrýšijako v roce 2017.

NÍŽe uvedený graf dokumentuje aktuální strukturu skladby ceny vodného a stočného:

vodné a stočné 94,90 Kč/m3

l 30,00 : ,_ ___

Odvody státu v sobě zejména zahrnují poplatky za odběr surové a podzemní vody,
za vyPouŠtěné odpadní vody, odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále daně silnični,
z nemovitostiapod. Podílodvodů státu činí26,4oÁzceny vodného a stočného.

Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a kanalizací.
Podíl nájemného činí 31,7 o/ozceny,

Náklady na provoz a údžbu vodovodů a kanalizací infrastruktury (chemikálie, materiál,
energie, opravy apod.), čini 15,7 %.

Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 24,4 % (osobní náklady, odpisy a opravy majetku
provozovatele).

Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného 1,8 %o,

Vodné Stočné Gelkem
Gena s DPH 2018 54,50 Kě/m3 40,40 Kč/m3 94,90 Kč/m3

Cena bez DPH 2018 47,39 Kč/m3 35,13 Kč/m3 82,52Kčlm3

Cena s DPH 2017 54,50 Kč/m3 40,40 Kč/m3 94,90 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH 0 Kč/m3 0 Kč/m3 0 Kč/m3
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Svaz vodovodů a kanatizací Žd'ársko (SVK) vznikt jako dobrovolný svazek obcí dne
1.4. í993.

Předmětem činností SVK Žďársko je především zabezpečení zásobování pitnou vodou a
odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících inženýrských sítích vodohospodářských děl
v obcích, které byly sdruženy ve svazku. Tyto činnosti byly postupně rozšiřovány o další
působení svazku, jako je zavádéní, rozšiřování a zdokonalování sítí vodovodů a kanalizací,
řešení kvality dodávané pitné vody,zabezpečování ochrany životního prostředí formou
výstavby nebo rekonstrukcí čistíren odpadních vod, zajišt'ování zdrojů financování
pro výstavbu a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury.

Majetek SVK Žd'ársko, jímž svazek zabezpeóqe předmět své činnosti, je tvořen především
majetkem, ktený mu byl (na základě privatizačního projektu č, 25672 - schváleného
Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR pod č.j. 20193-360)
prostřednictvím Fondu národního majetku formou ,,Dohody o převodu majetku z1,7,1994-
převeden z bývalého státního podniku Jihomoravské vodovody akanalizace.

Dále SVK Žd'ársko hospodaří s majetkem, ktený získal prostřednictvím darovacích smluv
nebo smluv o vložení majetku především od členských obcí, popř. prostřednictvím kupních
nebo ijiných smluv od ostatních právnických nebo fyzických osob.

Yýznamný podíl na majetku SVK Žd'ársko je tvořen také majetkem, ktený vzniká vlastní
investiční činností svazku. Zdroji pro financování vlastní investiční činnosti je jednak nájemné
od VAS za pronajatý vodohospodářský majetek, dále jsou to paušální příspěvky jednotlivých
obcí za obyvatele a příspěvky na konkrétní investiční akce a značným zdrojem financí jsou
dotace od kraje Vysočina, SFŽP ČR, MZe Čn, vun ČR i oatsicn.

SVK Žd'ársko provozuje svůj vodohospodářský majetek prostřednictvím ,,Smlouvy o provozu,
nájmu, správě a rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu", kterou uzavřel
s VoDÁRENsKoU AKcloVoU SPoLEČNoSTÍ, a. s., divize Žd'ár nad Sázavou.

VoDÁRENSKÁ AKcloVÁ sPoLEěNosT, a. s. (VAS) vznikla na konci roku í993 a je
ryze českou regioná!ní provozní vodárenskou společnosti.

Základními smluvními partnery jsou reprezentanti obecní samosprávy, kteří jsou vlastníky
technické infrastruktury. Mimo provozování jejich vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu je také VAS podporuje při plnění úkolů v oblasti rozvoje i obnovy infrastruktury.
Municipální charakter společnosti a orientace na zákazníka tvoří základní principy, ktenými
se řídíme při poskytování našich služeb. Základním naším posláním je ochrana zdravi
člověka a péče o životní prostředí, což také vyjadřuje motto společnosti:

,,VoDA A UDÉ - PARTNEŘ pno ŽlvoT,,.

Žďár nad Sázavou 30.11.2017

lng. Dagmar Zvěřinová, v. r.
předsedkyně předsed nictva

svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko

lng. Karel Fuchs, v. r.

ředitel divize
VoDÁRENsKÉ AKcloVÉ SPoLEčNoStl, a. s.



Kalkulace 2018 svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko

kalkulaúrí vzorec PLAN % podíl PLAN "Á podíl

. PRIMY MATERIÁL 35037 22.3ol 145, 1,3o/,

chemikálie 3892 2.5% 1452 |.3%

suroyá voda, podzemní loda 31110 1,9.8ol 00%
př edaná v;tla 35 0,jo/t 0.0%

l. PRÍME MZDY 16195 103% l469t 12,7ol
NAJEM INFRA 53 858 34,3ol 5082( 44,0ol

l. oPR. AUDRZ. INFRA l57 5,7 10,0% 8121 ,7,0ol

dodayatelské 4305 425: 3,7ol
vnitroopratl 41l5 2,6% 2\2( 1,8ol
materiál pro opratl, 7337 4,7ol 114( 1.5v,

,. JINE PRIME 333 30 21,2ol 30291 26.2ol
ost. mat a pps 288 0,2% 614 0,6ol
PHM 14l 0,1ol 53 0 5ol
el energie 7993 5,1% 733t 6 4ol
pll,n, replo 360 0.2% 321 0,3ol
opral)| pro exl l 008 o.6% 40, 0.3oÁ

likvidace kalu 359 o.6% 336( 2.9ol
ostatní ext služby 830 0.5ol 97, 0 8ol
poiištbtí z mezd 547 5 35% 4984 4,3ol
ost.poplatb| l2 0.0% 6( 0,1ol
úolah :a vvpouš16lí 0 0,0% 68! 0,6ol
odnisv VAS 68 0,ool 61t o,5ol
nákl door t,nilro 9l7 0,6% 2624 2,3ol
osob doDr. ynitrcl 2651 ,1,7%

o 0ol
laboratoře 4631 3,0% 336: 2,9ol
osl interní slulbt 8592 5,5% 433i 3,8%

PRIME NAKL.CELKEM 154171 98.3% l 0538, 91,3o/,

6. \ryRoBNI REZIE 7681 4,9ol 265( ) ln/

7. SPRA\T.{I REZIE l5l l9 9.6% l023i 8.9ol
UPLNE VLASTNI NAICADY 1769,7,7 112,8% 11827i 102,5ol
8. PREDANA TREBIC -20040 -17,8% 0 0ol
NAKLADY SVAZKU PLÁN l 5ó937 100,0% 11827i 102,5ol
9. MIM.NAKL.NEPLÁNOV -56 0 jo/c -2844 -2 5ol
NAKLADYCELKEM 1568E0 l00.0% l 15433 100.0%
OBJEM VYROBY CEL. 3380 0 335 8,1
OBYVATELSTVO 2405 a 2052.1
osTATNI 975,0 l306,t

NÁKLAD Kc/M3 46,41 34,3i
PRUMŘNÁMiRA ZSKU v % 2,1 05 ) )o(
ZISKV CENE 0,98 o.7(
CENÁ BEZ DPH 47,39 3 5,1:
CENA s DPH 54,50

Kalkulace 20,17

Cena s DPH celkem od 1. ,t,2018 94,90
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