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SMLOUVA

o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 
ve vlastnictví města Moravská Třebová

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi smluvními stranami:

Vlastník: Město Moravská Třebová

Provozovatel:
A .

VHOS a.s. '
Sídlo: Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Šunka, předseda představenstva 

Ing. Pavel Linzer, MBA, člen představenstva

IČ:

DIČ:

48172901 

CZ48172901

Bankovní spojení: ................................ . .. ..................................

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B., vložka 965

(dále jen „Provozovatel“)

(společně dále Vlastník a Provozovatel jen „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“)



Článek I
Úvodní ustanovení

1. Město Moravská Třebová je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Současně prohlašuje, že je 
oprávněno uzavřít tuto Smlouvu a řádně vykonávat práva a plnit závazky z této Smlouvy vyplývající.

2. Provozovatel VHOS a.s. je společností založenou jako právnická osoba mj. za účelem zajišťování 
odvádění a čištění odpadních vod, tj. za účelem provozování kanalizací pro veřejnou potřebu. 
Současně prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a řádně vykonávat práva a plnit závazky 
z této Smlouvy vyplývající.

3. Město Moravská Třebová prohlašuje, že je výlučným Vlastníkem Kanalizace ve městě Moravská 
Třebová.

4. Smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí Vlastníka o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
Provozovatele v koncesním řízení s názvem „Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu 
pro město Moravská Třebová". Koncesní řízení bylo zahájeno oznámením ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 26.9. 2014, pod evid. číslem VZ 498060.

5. Smluvní strany vyjadřují společný zájem zajistit plynulé a bezporuchové odvádění a čištění odpadních 
vod ve městě Moravská Třebová, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., ^o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“), 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon"), zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o cenách ), nejlepší dostupnou smluvní 
a technologickou praxí a dále se správními rozhodnutími příslušných úřadů státní správy.

6. Smluvní strany vyjadřují společný zájem zlepšovat stav Kanalizace v zájmovém území a zvyšovat 
kvalitu služeb při odvádění a čištění odpadních vod ve městě Moravská Třebová.

7. Vlastník prohlašuje, že si ve smyslu ustanovení § 30 koncesního zákona vyžádal před uzavřením této 
Smlouvy stanovisko Ministerstva financí ČR.

8. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak nebo nevyplývá-li to z jejího kontextu, mají pojmy v této Smlouvě 
s velkým počátečním písmenem či sestávající se ze slov s velkým počátečním písmenem význam 
uvedený v příloze č. 1 této Smlouvy, pokud nejsou již definovány v textu Smlouvy nebo pokud nejsou 
definovány v ZVaK nebo ve vodním zákoně.

9. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní úpravu České republiky a Evropského společenství 
v oblasti zadávání veřejných zakázek.

10. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s výstupy a cíly stanovenými pro danou oblast 
předmětu Smlouvy ve směrnici Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, pokud národní 
předpisy nebo rozhodnutí vodoprávního úřadu nestanoví požadavky přísnější.

Článek II
Předmět a účel smlouvy

1. Účelem Smlouvy je sjednání věcných, obchodních a provozně technických podmínek provozování 
Kanalizace pro veřejnou potřebu, která slouží k odvádění a čištění odpadních vod ve městě Moravská 
Třebová a která je ve vlastnictví Vlastníka (dále jen „Vodohospodářský majetek"), a to v souladu 
s právní úpravou obsaženou zejména v ZVaK, zákoně č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník ), 
zákoně o cenách, zákoně o obcích a ve vodním zákoně.
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2. Smluvní strany vystupují v postavení propachtovatele (Vlastník) a pachtýře (Provozovatel) a na 
případy neupravené touto smlouvou se použijí přiměřeně ustanovení pro pacht dle § 2332 a násl. 
občanského zákoníku.

3. Vlastník tímto postupuje Provozovateli ve smyslu § 8 odst. 2 ZVaK k provozování Vodohospodářský
majetek od 1.1.2016 na dobu 10 let, tj. do 31.12.2025, za podmínek stanovených touto Smlouvou a to 
za účelem jeho plynulého a bezpečného provozování ve smyslu platného ZVaK. Provozovatel 
převezme Vodohospodářský majetek a zavazuje se Vlastníkovi platit pachtovné ve výši a za 
podmínek uvedených v Článku V této Smlouvy. • - •

4. Ve smyslu § 2332 odst. 1 občanského zákoníku se Vlastník zavazuje přenechat Provozovateli 
Vodohospodářský majetek k dočasnému užívání a požívání a Provozovatel se zavazuje platit za to 
Vlastníkovi pachtovné.

5. Vlastníkem Vodohospodářského majetku zůstává po celou dobu trvání této Smlouvy Vlastník.

6. Provozovatel se zavazuje Vodohospodářský majetek provozovat v souladu se ZVaK, dalšími platnými
právními předpisy, kanalizačním řádem, provozním řádem, podmínkami stanovenými pro provoz 
Vodohospodářského majetku v rozhodnutích věcně a místně příslušných správních úřadů a s 
ustanoveními této Smlouvy. '

7. Vlastník tímto převádí na Provozovatele právo vybírat vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost od 
odběratelů stočné ve smyslu § 8 odst. 14 ZVaK.

8. Vlastník ve smyslu platného vodního zákona umožňují Provozovateli výkon svých povolení k 
nakládání s vodami.

9. Předmětem pachtu se stanou též věci charakteru obdobného věcem uvedeným v Článku II bod 1. této 
Smiouvy, tj. Kanalizace vybudované a předané v době účinnosti této Smlouvy (dále jen „Nová 
zařízení ), pokud to však právní předpisy v oblastí zadávání veřejných zakázek umožní.

Článek III
Specifikace propachtovaného majetku

1. Vodohospodářským majetkem dle Článku II bod 1. je Kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
movitých věcí, pozemků a staveb, provozně, technicky nebo jinak souvisejících s provozováním této 
Kanalizace, vlastněné Vlastníkem ke dni sjednání této Smlouvy, jak je podrobně specifikováno 
v příloze č. 2 (Seznam Vodohospodářského majetku -  kanalizační síť) a v příloze č 3 (Seznam 
Vodohospodářského majetku -  ČOV) této Smlouvy. ‘

2. Propacht Nových zařízení bude realizován úpravou příloh č. 2 a 3 této Smlouvy, Dnem účinnosti 
takové úpravy se na Nová zařízení vztahují veškerá ustanovení této Smlouvy, pokud tato Smlouva 
nestanoví jinak.

3. Smluvní strany konstatují, že oběma Smluvním stranám je znám aktuální stav Vodohospodářského 
majetku.

- Vlastník pronajímá Provozovateli veškerý stávající Vodohospodářský majetek v jejich vlastnictví. 
Provozovatel se zavazuje takový majetek do svého pachtu přijmout a provozovat jej.

Vlastník propachtuje Provozovateli i Nová zařízení. Také tento vodohospodářský majetek se 
Provozovatel zavazuje přijmout a provozovat jej, pokud to právní předpisy v oblasti zadávání 
veřejných zakázek umožní. '

3 Všechen stávající Vodohospodářský majetek i Nová zařízení musí být Vlastníkem k provozování 
Provozovateli písemně předána protokolem, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této Smlouvy. 
Součástí písemného předání bude i soupis dokladů prokazujících splnění všech požadavků na provoz 
stanovených příslušnými právními a technickými předpisy včetně odpovídající dokumentace 
dokladující rozsah a stav předávaného majetku.
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7. Provozovatel je -ez;evzít k provozování N n rt K i u i .  která budou Vlastníkem
vybudovaná v , i  z^sfušnými právními atec^- -  : a ::  a. ~eoo jejichž stav nebude 
splňovat pozaca.- v a - : ,e-e  příslušnými právnič- : a :: a a :ae  -= zařízení, k nimž nebude 
doložena odpz. :a : ::*-~entace. Provozovate -_ ra  *a a: - : zazeních provádět některé 
činnosti, avša* : a : a  : a :=:~ě dohodnutých podrr "a*

Článe* .
Práva a povinností V ta s M a

= í- ‘ ■ ' :: cověřuje Provozovatele níže _ a:a -  : e .■ e : ;  - :5:~

; . .  =-Z.aním, správou, evidenci a = a: : . - e - :. • =-= začních a provozních
aou smluv, projektové dokumentace, n t  I  H a  p o w ta e  veřejnoprávních úřadů a dalších 

cokladú a dokumentu souvisejíc : - s : :*cz ; a—  ( : : :  - zazzca^é^z ~"3 jetku

b> P^váděním zásahů do Vodohn -pn W M m pm m am aého  na základě této Smlouvy
bez souhlasu Vlastníka, c : - . :  za a- - = :- í  ecr~cxého zhodnocení, s výjimkou
uvedenou v Článku IX bod 3 r* yj

c) zpracováním a vede*- ~ : : e 
a pořizováním digitálr ÍC" ZS' Z'Z - 2

: zzc.-a~.ch inženýrských sítí a objektů

d) ochranou Vodohoscc z a • a - : -  e a . ; T ■ : : e :a z :e :e -  m.

e) vydáváním s :s '^ . P * *  investorů ve vztahu k provozovanému
Vodohospod= i - r  . - . - - i : : e- • a-a,začních přípojek),

f) Pnpojován -  r  x te r a e  - :e- _ odpadních vod podle technických možností až do 
vyse kapacc. : : .; - : ; : z -

9)

h)

ohlase, a - : a-ce v souladu s vodním zákonem správci povodí,

. účet písemných smluv o odvádění odpadních vod

2.

: : - : r - z e  szzčné odběrateli na jeho žádost,

' í :-  - asú k provádění zemních prací, terénních úprav, skládek, staveb a
■ = P°rostů, v ochranných pásmech Kanalizace třetím osobám, včetně 

' r  -: ť ra.ebníky, příslušnými úřady či osobami,

í ■ a o skutečnostech v rozsahu podle § 36 odst. 3 ZVaK a to před uzavřením 
: e- zopadních vod s odběrateli,

ých informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle 
: 5_ pro stočné.

;  55' 2 ‘ -- : i  =--.^ Předložit Provozovateli na jeho žádost bezúplatně ,eš e-:*-ckou
■ - - ” : - - - •s ené provozní a kanalizační řády, doklady srna. “ 'zz- : z - .  ■ - —z- stů
r : '  z-zjšek zařízení souvisejících s provoze-, a". ~ . : r : -: a: : : a : ■ : . =— a to

včefciě Plánu financování Obnovy (schváleného Vlastníkem de ZVdQ U a ý  je  £  10 této

• z ; : - ■ a zovinen poskytovat Provozovateli veškerc.  -szr 
powmostí Provozovatele stanovených ZVaK ostatními obec- - 

z_,cu. včetně součinnosti při ochraně p-a , - - z . zz: ,a:a a

Vlastník je povinen poskytnout potřebnou součinnost Provaznmk 
plnit případné povinnosti vyplývající pro něj podle záke-a č 2 -̂3 
změně některých zákonů, v platném znění, a ca e zc-z a za* : - a :

tíznu práv a 
: - : : 5/ a touto

1o  : : : .atel mohl 
řízení a o 

' : zzodářských
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opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, v platném znění. V případě nesplnění této 
povinnosti je Vlastník povinen nahradit Provozovateli případnou škodu tím způsobenou.

5. Vlastník touto Smlouvou umožňuje Provozovateli a jeho subdodavatelům přístup 
k Vodohospodářskému majetku, přičemž Provozovatel a jeho subdodavatelé jsou při výkonu tohoto 
práva povinni respektovat práva třetích osob, zejména práva vlastníků nemovitostí.

6. Vlastník je oprávněn po předchozím oznámení Provozovateli provádět prohlídky Vodohospodářského 
majetku a veškeré dokumentace, která se k provozování tohoto majetku vztahuje. Vlastník přitom 
postupuje tak, aby co nejméně zasahovali do provozu Vodohospodářského majetku.

7. Shledal-li Vlastník, že Provozovatel neplní své povinnosti podle této Smlouvy, sdělí toto Provozovateli 
a poskytne Provozovateli přiměřenou lhůtu k vysvětlení a provedení nápravy. Tím není dotčeno právo 
Vlastníka k uplatňování sankcí, případně náhrady škod.

8. V případě, že Provozovatel neprovede opatření k nápravě ani po opakované výzvě Vlastníka a 
uplynutí lhůty poskytnuté Vlastníkem, je Vlastník oprávněn provést nápravu závadného stavu na 
náklady Provozovatele sám. Provozovatel je vtom případě povinen vpustit dodavatele Vlastníka do 
prostor, kde bude prováděno odstranění závadného stavu.

9. Za Investice a Obnovu Vodohospodářského majetku odpovídá Vlastník. Provozovatel je povinen 
předat Vlastníkovi veškeré dostupné informace o provozování Vodohospodářského majetku. Smluvní 
strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že Vlastník není povinen realizovat Investice dle této 
Smlouvy. Realizace Investic je výhradním právem (nikoli povinností) Vlastníka.

1°. Vlastník je oprávněn vyzvat Provozovatele k jakémukoliv jednání týkajícímu se provozování 
Vodohospodářského majetku za účasti zástupce Provozovatele, relevantního vzhledem 
k projednávanému tématu. Provozovatel je povinen se tohoto jednání zúčastnit.

11. Vlastník je dále povinen:

a) schválit Plán Obnovy;

b) realizovat na své náklady Plán Obnovy;

c) poskytnout Provozovateli nezbytnou součinnost při plnění závazků Provozovatele vyplývajících z
této Smlouvy, kterou lze od Vlastníka rozumně požadovat; .....

d) předat Provozovateli schválený Plán Investic a Plán Obnovy' na následující kalendářní rok 
nejpozději do 30. listopadu;

e) průběžně informovat Provozovatele o přípravě a realizaci jednotlivých akcí dle Plánu Investic a 
Plánu Obnovy;

f) předložit Provozovateli nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku vyhodnocení 
plném Plánu Investic a Plánu Obnovy za předcházející kalendářní rok.

'2. Vlastník schvaluje Plán preventivní Údržby.

Článek V
Pachtovné a jeho platba

'  - zovatel se zavazuje platit za užívání a požívání Vodohospodářského majetku podle Článku II 
: ; ; ;  i  tet0 Sml0uvv Vlastníkovi roční pachtovné. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 56a 
■ 3 zakona o dani z přidané hodnoty dohodly, že ke všem dohodnutým částkám pachtovného
— e c'¡poctěna DPH v zákonné výši.

= =c~.cvné zahrnuje zejména prostředky na Obnovu Vodohospodářského majetku, Investice 
- - - • s rozvojem (rozšířením) Vodohospodářského majetku a další přímé náklady Vlastníka 

- - pádného přiměřeného zisku Vlastníka. Pachtovné je příjmem Vlastníka, o jehož použití
:c .  e Vlastník.



3. Smluvní strany výslovně uvádějí jejich vzájemnou dohodu, na základě které považují výši 
pachtovného jednostranně stanovenou Vlastníkem za cenu sjednanou dle cenových předpisů s tím, 
že dle přílohy č. 5 této Smlouvy je Provozovatel oprávněn zahrnout takto určenou výši pachtovného 
do kalkulace cen pro stočné. Vlastník odpovídá za soulad výše pachtovného s cenovými předpisy.

4. Minimální výše pachtovného za konkrétní kalendářní rok je stanovena částkou, která je uvedena ve 
Finančním modelu obsaženém v části B přílohy č. 5 (dále též „Základní modul“) této Smlouvy ve stálé 
cenové úrovni konce roku 2015. Smluvní strany berou na vědomí, že podle přílohy č. 5 této Smlouvy 
nesmí Vlastník určit výši pachtovného nižší, než je výše (hodnota) obsažená v Základním modulu. 
Příloha č. 5 této Smlouvy dále také podrobně určuje proces stanovení konkrétního pachtovného pro 
daný rok a další související otázky, včetně způsobů přepočtu výše pachtovného mezi stálými a 
běžnými cenami (tj. způsob úpravy pachtovného o inflaci).

5. Nejpozději do 3 (slovy: tří) měsíců před koncem každého kalendářního roku je Vlastník povinen sdělit 
Provozovateli výši pachtovného na další kalendářní rok. Provozovatel je povinen tuto výši 
pachtovného promítnout do kalkulace cen pro stočné na následující rok a platit Vlastníkovi pachtovné 
v následujícím kalendářním roce podle nového pachtovného, a to v souladu s mechanismem 
stanoveným v příloze č. 5 této Smlouvy. Pokud Vlastník nepředá informace o výši pachtovného do 3 
(slovy: tří) měsíců před koncem každého kalendářního roku, má se za to, že výše pachtovného je ve 
výši obsažené v příloze č. 5 této Smlouvy nebo ve výši pachtovného za aktuální rok, podle toho, která 
částka je vyšší.

6. Provozovatel je povinen zaplatit Vlastníkovi pachtovné za konkrétní kalendářní rok rozložené do 
dvanácti stejných měsíčních splátek, které budou splatné vždy nejpozději do 20. (slovy: dvacátého) 
dne v daném kalendářním měsíci, za který se splátka pachtovného platí a to bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Vlastníka na základě dohodnutého splátkového kalendáře. Vlastník má 
právo tento bankovní účet kdykoliv změnit písemným oznámením Provozovateli a Provozovatel bude 
povinen poukazovat na tento bankovní účet pachtovné, a to s účinností od kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém obdržel písemné oznámení od Vlastníka. 
Provozovatel je povinen uhradit Vlastníkovi úrok z prodlení nezaplaceného pachtovného ve výši 
stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k Občanskému zákoníku), 
a to za období ode dne následujícího po prvním dni, kdy se Provozovatel dostane do prodlení se 
splacením pachtovného do dne, kdy je dlužné pachtovné uhrazeno v plné výši.

7. Výše pachtovného respektuje Plán financování obnovy ve smyslu ZVaK a nezbytnou udržitelnost 
Vodohospodářského majetku, včetně Investic vynaložených na rozvoj a Obnovu tohoto majetku. Plán 
financování obnovy Vodohospodářského majetku na období let 2014 až 2023 je přílohou č. 10 této 
Smlouvy.

8. Prognóza minimální výše pachtovného je uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy.

Článek VI
Tvorba ceny pro stočné

1. Tržby za stočné jsou příjmem Provozovatele. Provozování Vodohospodářského majetku je 
financováno z tohoto příjmu.

2. Výše ceny pro stočné je v případě veškerých smluv o odvádění odpadních vod s odběrateli jednotná a 
jednosložková. Cena pro stočné je sjednána podle pravidel Platebního mechanismu popsaného 
v příloze č. 5 této Smlouvy. Obsah přílohy č.5 (Soutěžní formulář, Základní modul, Vyrovnávací 
nástroj a Platební mechanismus) je pro Smluvní strany závazný po celou dobu trvání Smlouvy.

3. Smluvní strany si uvědomují, že cena pro stočné musí být vždy v souladu s cenovými předpisy a 
ZVaK.

4. Součástí nákladů nutných pro zajištění odvádění a čištění odpadních vod jsou i poplatky za 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle vodního zákona. Tyto poplatky hradí 
Provozovatel.
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b)

5. Výnosem Provozovatele jsou dále sankce stanovené za překračování smluvně stanovených hodnot 
množství a jakosti odpadních vod vypouštěných do Kanalizace.

8. Nahrada ztrát vzniklých neoprávněným vypouštěním odpadních vod do Kanalizace ve smyslu § 10 
odst. 2 a 3 ZVaKje příjmem Provozovatele. Provozovatel je oprávněn k jejímu vymáhání.

7. V případě, že cena pro stočné je v rozporu s cenovými předpisy, je povinen:

a) Provozovatel tuto skutečnost písemně oznámit Vlastníkovi nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů 
po datu, kdy se o teto skutečnosti dozvěděl a nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů po datu 
odeslaní tohoto oznámení, předložit Vlastníkovi návrh revidované ceny pro stočné který''dle 
názoru Provozovatele odpovídá cenovým předpisům; nebo ’

Vlastník tuto skutečnost písemně oznámit Provozovateli nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů 
po datu kdy se o teto skutečnosti dozvěděl a Provozovatel je povinen, nejpozději do 15 (slovy 
patnácti) dnu po datu doručení tohoto oznámení Vlastníka, předložit Vlastníkovi návrh 
revidované ceny pro stočné, který dle názoru Provozovatele odpovídá cenovým předpisům.

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k dosažení dohody o revidované ceně pro stočné která dle
n e d o h o d m T r in ^ r r ^  Stra* 0tS ° VÍdá cenovým Předpisům a ZVaK. Pokud se Smluvní strany 
řiánůh 1  w dV 5 * ° Vy' patnact|) dnu P° datu doručení návrhu Provozovatele podle předchozího 
s ranamf nndl^ t°T ? SP°ru, rozhodnuto dle Clánku XII této Smlouvy. Údaje dohodnuté Smluvními 
_ " f " 1 P de todoto /clan,ku Cl stanovene postupem pro řešení sporů dle Smlouvy se budou
povazovat za změnu (příslušným způsobem) této Smlouvy. Provozovatel se zavazuje sjednat
n|°fnbnc? e ''-CenUtPr0-St0T® V so^? du s Íej' výší stanovenou v tomto článku tak, aby vstoupila v 
platnost a účinnost nejpozdeji ve Ihutě vyplývající ze závazných právních předpisů.

! m i n í , one!lhSe žádná rizika spojená s tím, že odběratel neuhradí stočné Provozovateli podle 
smlouvy s odběratelem. Provozovatel je oprávněn vymáhat stočné po odběratelích.

1°. Vlastník přebírající práva a povinnosti ze současných smluv o odvádění odpadních vod uzavřených 

Smtuvy ’ ^  Z3VaZUJe ZajÍStít 3 Pfedat PrOVOZOvateli neJP°zděj' k zahájení provozu podle této

" ^ ualnidatabaz! oddf ratelů včetně údajů potřebných pro uzavírání smluv o odvádění odpadních 

k fakturad^ točné3 otlflkaCI ° dberatele 3 dosavadní Platební podmínky a další údaje nezbytné

- vzor smlouvy o odvádění odpadních vod s odběrateli v souladu s požadavky ZVaK.

11 S ' k předa Provozovateli nejpozději do 10 (slovy deseti) dnů od zahájení provozu údaje nezbytné
k fakturaci vodného a stočného, zejména konečné odečty vodoměrů. y

12 5 2 “  38 2a/ aẐ je nejpozději d0 10 (sl0VV: deseti) dnů od zahájení provozu podle této

S S Í S r * 6 0 osobě p— tete a pňpad"é ^  P" W S

9.

za
sdí

Článek VII
Provozování a práva a povinnosti Provozovatele

-dDadn^rh vnH se rozumí souhrn činností, kterými se zabezpečuje odvádění a čištění
Douštění “ T , '/ T * ™  dodržování technologických postupů při odvádění, čištění a

' odpadních vod dodržovaní provozních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní
Sdktedň nín Pr0V° Ztm 9 fakturacní měření- dohled nad provozuschopností Kanalizace, příprava 
^-^Jadu pro vypočet ceny pro stočné a další související činnosti vyplývající pro provozování ze

rířní/edene. odb° rne pra)le 1a tet0 Smlouvy, tj. zajišťování vlastního provozování, Údržby,

^ ^ a ^ n r k ; rr S a 2 a ! S r rany V0d0h08P0dář8kéh0 včetně kontroly vše/h

- - rzováním není správa Kanalizace ani její rozvoj.
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3. Provozovatel se zavazuje udržovat Vodohospodářský majetek v řádném stavu tak, aby nedocházelo 
k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů.

4. Provozovatel se zavazuje provozovat Vodohospodářský majetek v souladu s požadavky 
a podmínkami této Smlouvy a minimálně v kvalitě a úrovni výkonových ukazatelů definovaných 
v Článku Vlil a v příloze č. 6 této Smlouvy

5. Provozovatel nesmí převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osoby s výhradou 
činností, které je Provozovatel oprávněn obstarat prostřednictvím subdodavatele/subdodavatelů.

6. Provozovatel se zavazuje, že v době platnosti této Smlouvy nebude část předmětu této Smlouvy plnit 
subdodavatelem, a to v následujícím rozsahu činností:

a) řízení provozu kanalizační sítě města Moravská Třebová včetně objektů na stokové síti 
s přenosem dat,

b) zpracování ročních plánů revize vyhrazených technických zařízení a ročních plánů kalibrace 
a kontroly měřidel,

c) plnění oznamovacích povinností v souladu se ZVaK vůči Vlastníkovi, odběratelům, obcím 
a správním úřadům,

d) zpracování, správa, evidence a archivace dokladů, dokumentů, kanalizačních a provozních řádů, 
reklamačního řádu, smluv, dokumentace a technické dokumentace, rozhodnutí správních úřadů 
a dalších dokladů a dokumentů,

e) zpracování a průběžné vedení provozní evidence, zpráv o stavu Vodohospodářského majetku, 
dokumentů, stanovisek, informací a vyjádření pro Vlastníka a příslušné správní úřady 
souvisejících s provozovaným Vodohospodářským majetkem,

f) zpracování cen pro stočné a zpracování celkového vyúčtování všech položek výpočtu těchto cen 
podle cenových předpisů, ZVaK a dalších platných předpisů,

g) kontrola a přebírání staveb vodních děl do majetku Vlastníka,

h) vyřizování žádostí o připojení na kanalizaci,

i) uzavírání smluv o odvádění odpadních vod s odběrateli a fakturace stočného odběratelům,

7. Provozovatel nesmí v obchodním styku s odběrateli jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména 
nesmí odběratele diskriminovat. S ohledem na tuto zásadu uzavírá s odběrateli smlouvy na odvádění 
odpadních vod v souladu s požadavky ZVaK.

8. Způsob přijímání a vyřizování stížností stanovuje reklamační řád, který je Provozovatel povinen zřídit 
ode dne zahájení Provozování a který je k dispozici odběratelům v sídle Provozovatele.

9. V souladu s § 7 odst. 1 ZVaK má Provozovatel právo vstupovat a vjíždět na pozemky ve vlastnictví 
Vlastníka, jakož i na pozemky ve vlastnictví třetích osob a to za účelem plnění povinností spojených s 
Provozováním Vodohospodářského majetku a touto Smlouvou.

10. Provozovatel je povinen umožnit Vlastníkovi přístup k Vodohospodářskému majetku a na jeho 
vyžádání provádění dohledu nad způsobem provozování Vodohospodářského majetku podle této 
Smlouvy. Zjistí-li Vlastník nedostatky při plnění povinností Provozovatele podle této Smlouvy, je 
Provozovatel povinen ve lhůtě, kterou mu sdělí Vlastník podat vysvětlení a sdělit způsob a lhůtu 
provedení nápravy na své náklady. V případě, že náprava je vázána na stav Vodohospodářského 
majetku, navrhne Provozovatel Vlastníkovi provedení Investice nebo Obnovy tohoto majetku.

11. Provozovatel se zavazuje umožnit přístup k Vodohospodářskému majetku osobám a úřadům, v jejichž 
zákonné pravomoci a působnosti je provádění kontroly provozování a technického stavu 
Vodohospodářského majetku.

12. Provozovatel se zavazuje zajišťovat bez zbytečného odkladu opatření pravomocně uložená osobami 
a úřady, v jejichž zákonné pravomoci a působnosti je provádění kontroly provozování a technického 
stavu Vodohospodářského majetku. O těchto uložených opatřeních a jejich zajišťování bude 
Provozovatel bez zbytečného odkladu vždy informovat Vlastníka.
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13. Provozovatel je povinen ode dne zahájení provozování zajistit provoz informační služby zákazníkům 
formou zákaznického centra ve městě Moravská Třebová, které bude v provozu každý pracovní den 
po cele období provozování a to včetně provozu zákaznické linky.Podrobnosti provozu zákaznického 
centra a zákaznické linky včetně nezbytných kontaktů, je před zahájením provozu, tj. k 1.1 2016 
Provozovatel povinen zveřejnit na své internetové adrese a informovat Vlastníka.

4 . Provozovatel bude v rámci služeb zákazníkům zajišťovat zejména tyto služby:

a) uzavírání smluv s odběrateli,

b) vyřizování reklamací a stížností, , '

c) placení stočného,

d) podávání informací odběratelům,

e) objednávání služeb odběratelům souvisejících s plněním této Smlouvy.

15. Provozovatel je povinen v rámci plynulého a bezpečného provozování Vodohospodářského majetku
provádět na svůj naklad technické činnosti (demonstrativní výčet), které jsou obsahem přílohy č 7 
teto Smlouvy. y '

16. Provozovatel je povinen poskytovat Vlastníkovi veškerou odbornou, technickou a administrativní 
součinnost pri výkonu povinností Vlastníka stanovených ZVaK a touto Smlouvou.

17. Provozovatel je oprávněn vyžadovat od Vlastníka potřebnou součinnost v souvislosti s řádným 
výkonem prav a plněním povinností z této Smlouvy, jakož i při zajištění ochrany práv proti třetím 
osobám, jejichž jednaní zasahuje do práv Provozovatele podle této Smlouvy.

18. Provozovatel je povinen řádně informovat Vlastníka o veškerých skutečnostech, které mají nebo 
mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností Smluvních stran z této Smlouvy.

19' í ° I 0Z0VKtel je P°vinen odstraňovat Poruchy a Havárie a zajišťovat Údržbu kanalizačních přípojek 
uložených v pozemcích, ktere tvoří veřejné prostranství, ze svých provozních nákladů.

20. Práva^ a povinnosti Provozovatele při přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod se řídí 
příslušnými ustanoveními § 9 odst. 5 až 10 ZVaK.

21 cP: ° V°Z0Vatel je P0V'!ien Pr°  sledování výkonových ukazatelů a povinností související s Monitorovacím 
systémem zpracovat a předložit Vlastníkovi ke schválení nejpozději do 60 (slovy šedesáti) dnů od dne
whnH°nS I et°  Smlouvy,’ zpuf ob vedení evidencí, které budou dostatečně určité pro účely sledování 
vyhodnocem a následnou kontrolu plnění výkonových ukazatelů dle přílohy č. 6 této Smlouvy! 
N ás ledu je  Provozovatel povinen tyto evidence vést po celou Dobu Provozování a archivovat ie
té to ^ d T n íp SípVrí: Jeden),r?k ° d!  ° ne Vypořádání s tím’ že zaJistí Pro Vlastníka možnost náhledu do teto evidence. Jedna se o tyto evidence:

a) oďlíděniodpídňrch»od;Ch neiméné v členěnl na pomchy terpadel na s,okové si,i a ereruše"'

b) evidence plněni a výsledky spojené s realizací Plánu preventivní Údržby s tím, že bude oddělená 
evidence po jednotlivé části Plánu preventivní Údržby (viz Článek VII bod 22. této Smlouvy);

c) evidence vodoprávních rozhodnutí o vypouštění odpadních vod;

d) evidence výsledků laboratorních rozborů vzorků odpadních vod;

e) evidence stížností a reklamací odběratelů a jiných subjektů;

^  Kana|tizCaceP0ŽadaVkŮ ^  Vŷ ádření (stanovisko) k dokumentaci přípojek a k dokumentaci

22. Provozovatel je rovněž povinen vypracovat každoročně návrh Plánu preventivní Údržby na následující
rkoknn nPhni ^  3 p .r?dl°z l t v l a s tn í k o v i  ke schválení vždy do 30. října předcházejícího kalendářního 
° ku' ,n®b0 neJP°zdeji do 60 dnu ode dne účinnosti Smlouvy. Návrh Plánu preventivní Údržby musí být 

v souladu s provozními rady, popr. návody k Údržbě zařízení a se Zavedenou odbornou praxí. Návrh



Plánu preventivní

S S S 4.  Z X J S X 1 U * *  • m s*s,émem v cienera-
- plán Údržby významných zařízeni,

- plán revize Kanalizace,

- plán čištění Kanalizace, _ , •

.  plán kalibrace měřicích přistroj k “ ^ i ^ j t l n l s t r a t i v n l ,  ekonomické, obchodní a jiné

23 Provozovatel se dále ravazX ^ ° ^ o s p ó d á ř i k é h o  majetku a to zejména-.
činnosti související s provoze  ̂ h vod s odběrateli (producenty), veden

a) uzavírání smluv o odv®de™d ° skávání podkladů pro paušály a fakturaci,
evidence producentu odpadních vod, cenové regulace byly samostatné

b) vedeni úíetniCvi a *^měřeného zisku Provozovatele,

o — - í "  k S & » = S ^ S S 5 £

S s i í S s S S f c «
Intervalech, a to neipozde). do 60 (s W  smlouvy.
obsah čtvrtletní zprávy ]e uveden v pr ■ Vodof,ospodářského majetku na náklady

kalendářní rok každoročně do 20.Z.
nrováděcí vyhláškou k ZVaK, orihěrateli podle § 8 odst. 6 ZVaK,

S S ě S ^ ^ K - s k u t é č n o s t n o s t e c h v r o z s a h u d l e ^ e

0  ^ m ě n  do

9) : r íc= ,oh; —  « *  —  -  —  kp— mu

h ) odPádn, ch » 0  — « *  kapap,,y

i, s r  d° -
® povlchovycřřa^Ích^atb^podle^vodního zákona^ m vodohospodářského majetku,

^ r ^ r ^ n i  ^  — , h  nocsm,uv„ě stanovených hodno,
I) stanovení a vymáhání do Kanalizace od znečišťovateli,.

množství a jakost, o d p a d *J ' m osobám k cn tro in ich  iaboratoři a manách
I) stanoveni a vyincžMctM, . .^ -- v chdoKanal|zaceuut, , ^ - . _

množství a jakosti odpadních vod yp  ̂  ̂ bám kontrolních laboratoří a meřících

nolti ve smyslu zák. č 2 0 0 ,1 «  Sb„ o přestupcích, ve znění pozdě,s, 

předpisů, • - z . —.., ťiřarin které by mohly
n) plněni oznamovat

předpisů, . - tnx nříslušnému vodoprávnímu úřadu, které by mohy

0) í S S f o S S " ^ b i l i t u  vodního díla,
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P) W c t X á d ě n in>Ch k ''ýS,aV“ ’ ° l)n0'' 3 ° Pra''ám kanali2a“ cb P «P °i* a kontrolu

q) vedení evidence Vodohospodářského majetku pro účely provozování,

^  dS.vhH6 ^ k e r é  projektové dokumentace, kanaiizačních a provozních řádů stížností případně i 
dalších dokumentu souvisejících s provozováním, ’ pnpaane 1

s) vydávání písemných souhlasů a stanovisek a vykonávání činností dle platného ZVaK,

t} k a n p iíS j1?' tiní ° rm?CÍ. Ž^datelum 0 možném střetu záměrů žadatele s ochranným pásmem kanalizační stoky, jakož i dalších údajů dle platného ZVaK, P

u) poskytováni informací odběrateli na jeho žádost dle platného ZVaK týkající se výpočtu stočného
vcetne ceny za 1 m3 odvedené odpadní vody, J vypočtu stočného

v) J®denkrát r°čně do 31.3. poskytování informací Vlastníkovi ohledně uzavření smluv o odvádění
odpadních vod, včetně obchodních a platebních podmínek, odváděni

W) w S to ? Cně n5jp° zděj' d0 30- dubna následujícího roku předkládání úplných informací o celkovém 
vyúčtován, všech položek kalkulovaných ve stočném v uplynulém roce dle p atného ^ a í £

3 1 " ' "  ZaS,la' St6iném a*a" ° - " é  elektron?ck^epodoběhMin^erstvu

X) jednou ročně zveřejňování úplných informací o výpočtu ceny ve smyslu zákona o cenách,
y) sjednávání odběrů energií,

z) archíTOva' v sou,adu s pia," ymi

3a) ° dpadní vody a J'eJích rozborů podle požadavků ZVaK a rozhodnutí
Dřínadn/Hah|č 'U? dU f  |C'nem °Patreni, pokud míra znečištění nebo nejvyšší přípustné množství 
k a n a ta in í r íS f  3 "m" y dané r02b0tI" ullm vodoprávního úřadu, naho

dd) S S 5 ? ' " * * * * '  Pň Pr0V02U -aietkú v souladu s

ee) vedeni evidence odpadu v souladu s platnými právními předpisy,

ff) vedeni evidence zařízeni podléhajících evidenci dle platné vyhlášky MŽP o nakládáni s PCB

70 l/n-7/M /« _   _ _ i i . .. .ii)

jj)

21 o d s M lv a K “  P0Skyl0Vat ° db0rné služb'' r"  odváděni odpadních vod ve smyslu §

S S S e  OS,a' nlmi SPráVC' a pr° ''020' 'atelí sl°  *>rÉvc komunikace v přlpadé
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kk) poskytovat Vlastníkovi podklady k maximálnímu využívání záručních podmínek stanovených pro 
Vodohospodářský majetek.

Článek Vlil
Výkonové ukazatele kvality vodohospodářských služeb

1. Za účelem zajištění kvality služeb Provozovatele při provozování Vodohospodářského majetku podle 
této Smlouvy a sledování úrovně kvality těchto služeb, sjednávají Smluvní strany systém výkonových 
ukazatelů, jejich sledování a vyhodnocování, jakož i systém smluvních pokut za nedosažení, resp. 
překročení referenčních hodnot těchto ukazatelů. Jedná se o následující oblasti výkonových 
ukazatelů, jejichž podrobné vymezení a popis je uveden v příloze č. 6 této Smlouvy:

-  kvalita základních služeb (odvádění a čištění odpadních vod),

-  kvalita základní preventivní údržby Kanalizace,

-  kvalita služeb odběratelům.

2. Kvalitu zajišťování vodohospodářských služeb je Provozovatel povinen prokazovat Vlastníkovi 
vykazováním dosažených hodnot výkonových ukazatelů. Zprávu o plnění příslušných ukazatelů za 
předchozí rok předloží Provozovatel každoročně do 31.3. v rámci roční zprávy o stavu 
provozovaného Vodohospodářského majetku.

3. Nastavení referenčních hodnot výkonových ukazatelů vybraných Vlastníkem může být na žádost
Vlastníka přezkoumáno a referenční hodnoty budou v odůvodněných případech aktualizovány. 
Případné aktualizace musí být v souladu s právními předpisy (zejména pravidly veřejného zadávání) 
a aktuálními dokumenty specifikujícími výkonové ukazatele a systém souv se. cích smluvních pokut v 
rámci Operačního programu Životní prostředí. .

4. Za nedosažení úrovní, resp. překročení referenčních hodnot těchto ukaza:e . e , cř:ioze č. 6 této 
Smlouvy popsán systém smluvních pokutových bodů, od kterého se oc.oc :-e • : .  = s~ uvní pokuta 
za předcházející kalendářní rok, kterou je Provozovatel povinen uhradit . a s :' • :  •

5. Hodnota smluvního pokutového bodu je 10.000,- Kč bez DPH s : ~ že 'odnota bude 
každoročně indexována podle indexu růstu spotřebitelských cen se zac- e = celé stokoruny 
nahoru.

6. Zaplacením sankce není dotčen nárok Vlastníka na náhradu případné š - : :

7. Provozovatel je povinen zajišťovat shromažďování a evidenci dat ofcsa'- : cořebné
pro sledování výkonových ukazatelů a jejich vyhodnocování.

8. Provozovatel neodpovídá za neplnění výkonových ukazatelů uvede '..:' . : :s  : ž :e:c Smlouvy,
jestliže jejich splnění bránila skutečnost, kterou nelze přičítat Provozovste s :: re ~e~3  . oúsledku:

a) události Vyšší moci,

b) Liberační události, pokud však Provozovatel prokáže souvislost mez • 'e r í  Liberační událostí 
a konkrétním nesplněním referenční hodnoty,

c) porušení právní povinnosti třetí osobou, pokud se nejedná o subocca.a:ele Provozovatele nebo 
jeho zaměstnance,

d) neprovedení ze strany Vlastníka určité akce dle Plánu obnovy, po<-3 však Provozovatel prokáže 
souvislost mezi touto nerealizovanou Obnovou a konkrétním nesplněním referenční hodnoty.

9. Sankce za neplnění výkonových ukazatelů Vlastník neuplatní, pokud je Provozovatel nemohl splnit 
výlučně z důvodů porušení právních povinností Vlastníka podle této Smlouvy.
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1.

2 .

Údržba Vodohospodářského majetku, Odstraňování Poruch a Havárií

n r°Vt? f°Vatel l e p° vinf,n na své náklady zajišťovat Údržbu Vodohospodářského majetku a
dtovádá n m )d C|o3\/ i3^ r' Í reallZ° Va?é ve Vlastní režii ' dodavatelsky. Základním podkladem pro 
prováděni Údržby Je Vlastníkem schváleny Plán preventivní Údržby (Článek VII bod 22 této
f / n H n h n c L y t  má ■ Z®jména„ Preventivní charakter a současně slouží ke kontrole stavu 
Vodohospodářského majetku za účelem předcházení vzniku Poruch a Havárií. .

S — V® ° právn,ěn bez ^ohlasu Vlastníka provést zásah do Kanalizace, pokud je takový 
zasah nezbytný ke splněni povinností Provozovatele vyplývajících z této Smlouvy či z právního 
předpisu, a pokud zasah nemá charakter Technického zhodnocení.

Provozovatel je dále povinen realizovat odstranění Poruch a Havárií přednostně a v maximální 
— r í U^ CÍCh charakter Oprav. Ve výjimečných situacích ve veřejném zájmu 
hI L Í  Vyk?du ucetne'danovych předpisů ze strany Provozovatele nelze odstranění Poruch a 
S S ,  n ? J ?  f p0Uze Í ormouu zasahu ^ aj''cích charakter Oprav, je Provozovatel oprávněn realizovat 
zasah pri odstraněni Poruch a Havárií formou Technického zhodnocení bez souhlasu Vlastníka. Za 
výjimečnou situaci se považují povinnosti Provozovatele při odstranění Havárií a Poruch.

Pokud zásah při odstranění Poruch a Havárií má charakter Technického zhodnocení, Provozovatel 
zasah provede a v lastn|k je povinen uhradit odůvodněné náklady Provozovatele, a to na základě
fpdnnráíov a ° k aítU vystaven! ho ze strany Provozovatele. Současně je Vlastník povinen zvýšit 
nárnk n pachtovné ve vysi nakladu na provedení tohoto zásahu (a to včetně DPH pokud nemá 
narok na jej, odečet) a Provozovatel je povinen toto jednorázově zvýšené pachtovné uhradit 

ovozovatel v tomto případě výdaje na Technické zhodnocení neodepisuje.

Smluvní strany jsou oprávněné provést vzájemné započtení závazků a pohledávek, v souvislosti 
s povinnosti Vlastníka uhradit výdaje Provozovatele na Technické zhodnocení při odstranění Poruch 

Havarn a povinnosti Provozovatele uhradit jednorázově zvýšené pachtovné.

odstranění P n r ^ h ^ ^ " '  ^  PřN° hy n 5 tét°  Smlouvy se výdaje na Technické zhodnocení při 
Ph h i Í  T ó  Vf  VyS' celkoveho jednorázově zvýšeného pachtovného za daný rok 

apoc tavaji do položky „4.2 (a) Opravy infrastrukturního majetku (havarijní)“ Pro ostatní účelv

TecZ Z L I Z T  VyŮHfVá.ní f ny pr0 s,oíné *  ZVaK> postupuje při klasifikaci výdajů na Technické zhodnoceni dle standardních účetně-daňových postupů. Y

1' v S S , ZáVaŽné zásahy (zeJména zásahy charakteru Technického zhodnocení bez souhlasu 
lastmka) oznámí Provozovatel písemně první následující pracovní den Vlastníkovi.

Článek IX

4.

5.

6 .

8.
infon^re*3 v L  jf  , povinen informovat odběratele v případě Havárie, prostřednictvím poskytnutí 
z jS m a v á r ie  3 r° VneZ pr0střednictvím svých internetových stránek, a to neprodleně po

Článek X
Připojování dalších odběratelů na Kanalizaci

1. Náklady na připojení na Kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení.

2. K provádění zaústění do Kanalizace při zřizování přípojek má výhradní právo Provozovatel.

3- 0pravy a Údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství 
zajístuje Provozovatel ze svých provozních nákladů. ’
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Vztahy mezi Smluvními stranami

1. Vlastník má právo požadovat účast pověřeného pracovníka Provozovatele na kontrole 
Vodohospodářského majetku včetně všech dokladů a dokumentací souvisejících 
s Vodohospodářským majetkem a umožnění přístupu k jednotlivým objektům a zařízením.

2. Vlastník se zavazuje předávat Provozovateli podklady pro zpracování přírůstků a úbytků 
Vodohospodářského majetku Vlastníka včetně údajů o zřízení či zatížení tohoto majetku zástavním 
právem nebo služebností.

Článek XI

Článek XII 
Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění případných vzájemných sporů 
vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení prostřednictvím jednání oprávněných osob 
nebo pověřených zástupců za Vlastníka a zástupců Provozovatele.

2. Smluvní strana, která iniciuje zahájení sporu, písemně oznámí druhé Smluvní straně zahájení sporu a 
přitom detailně popíše předmět sporu a sdělí jméno svého zástupce pro negociaci.

3. Druhá Smluvní strana písemně do 10 (slovy: deseti) dnů písemně odpoví na podnět na zahájení 
sporu, sdělí své stanovisko k předmětu sporu a jméno svého zástupce pro negociaci.

4. Nedohodnou-li se zástupci obou Smluvních stran na řešení sporu do 30 (slovy: třiceti) dnů od 
doručení oznámení o zahájení sporu, bude spor řešen v rámci mediace podle následujícího odstavce.

5. Mediátorem bude osoba oprávněná k provádění technického auditu podle § 38 ZVaK, na které se 
Smluvní strany dohodnou. Náklady na mediaci budou uhrazeny stejným dílem oběma Smluvními 
stranami. Smluvní strany, na základě doporučení mediátora, opakovaným jednáním svých 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců zváží doporučení mediátora ještě před tím, než spor 
předloží k řešení soudu.

6. Pokud se ani po jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců Vlastníka a Provozovatele na 
základě mediace podle bodu 4. tohoto Článku Smlouvy nepodaří vyřešit vzájemný spor, bude spor 
řešen věcně příslušnými soudy České republiky. V případě, že české právo připouští pro konkrétní 
druh sporu sjednání místní příslušnosti, pak platí, že pokud je v konkrétním případě podle příslušných 
právních předpisů založena příslušnost okresních soudců, sjednaly tímto Smluvní strany místní 
příslušnost Okresního soudu ve Svitavách jako soudu prvního stupně, v ostatních případech se 
sjednává místní příslušnost Krajského soudu v Hradci Králové pobočka Pardubice.

Článek XIII
Vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami

1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, 
statutárních orgánů Smluvních stran, případně jimi pověřených pracovníků. 2

2. Veškerá oznámení mezi Smluvními stranami, která mají nebo mohou mít vliv na účinnost této 
Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, prostřednictvím 
datových schránek nebo doporučeným dopisem. Ostatní oznámení Smluvních stran a vzájemná 
komunikace mezi nimi může probíhat též elektronickou formou nebo faxem.
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Vztahy k třetím osobám

1. Provozovatel nesmí převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osoby s výhradou 
činností, které je Provozovatel oprávněn obstarat prostřednictvím subdodavatele/subdodavatelů.

2. Provozovatel odpovídá za plnění závazků z této Smlouvy a jakoukoliv škodu i v případech, kdy 
plněním některých svých povinností pověří svého subdodavatele.

3. V případě přechodu práv a povinností Provozovatele na třetí osobu, k němuž není zásadné třeba 
souhlasu Vlastníka, např. v případě fúze, případně změny ovládající osoby Provozovatele, má 
Vlastník právo Smlouvu vypovědět.

4. Provozovatel je povinen v případě zásadní změny vzorové smlouvy o odvádění odpadních vod 
s odběrateli vyžádat si předchozí písemný souhlas Vlastníka.

5. Případné dvojí užívání a/nebo požívání Kanalizace ve vlastnictví Vlastníka ve formě podpachtovní 
smlouvy je podmíněno předchozím souhlasem Vlastníka.

Článek XIV

Článek XV 

Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva zanikne uplynutím řádné doby jejího trvání podle Článku II této Smlouvy, nebo
předčasně a to buď vzájemnou dohodou Smluvních stran, nebo jednostranným odstoupením některé
ze Smluvních stran.

2. Vlastník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu závažného porušení smlouvy
Provozovatelem, přičemž za toto závažné porušení Smlouvy se považuje:

a) přerušení provozování Vodohospodářského majetku na dobu delší než 5 (slovy: pět) dnů pokud 
se nejedná o přerušení provozování podle § 9 odst. 8 a 9 ZVaK, událost Vyšší moci podle Článku 
XIX nebo Liberační událost podle Článku XX této Smlouvy,

b) pokud Provozovatel nasbírá za neplnění svých povinností podle této Smlouvy (včetně výkonových 
ukazatelů) celkově za tři, po sobě jdoucí roky více než 98 (slovy:devadesát osm) smluvních 
pokutových bodů,

c) opakované nedodržování úrovní referenčních hodnot výkonových ukazatelů, přičemž za toto 
opakované nedodržení se považuje 3x překročení konkrétního ukazatele 3 po sobě jdoucí roky,

d) záměrné zkreslení vstupů do Monitorovacího systému a výstupů,

e) nesplnění termínu odevzdání roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku 
ani v náhradním termínu maximálně 90 dnů po termínu uvedeném v Článku VII bod 23. této 
Smlouvy,

f) opakované nesplnění povinnosti Provozovatele podle Plánu preventivní Údržby; za opakované 
nesplnění povinnosti se považuje situace, ke které dojde alespoň třikrát za rok ve dvou po sobě 
následujících letech,

g) vstup Provozovatele do likvidace, či úpadku, případně je-li na jeho majetek je vedeno insolvenční 
řízení,

h) prodlení s placením pachtovného v trvání delším než 30 (slovy: třicet) dnů, pokud Provozovatel 
nesjedná nápravu ani ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení písemného upozornění 
Vlastníka,

opakované porušení jakékoliv jiné povinnosti Provozovatele, než je uvedeno v tomto bodě tohoto 
článku Smlouvy, vyplývající ze ZVaK nebo této Smlouvy a její nesplnění ani v přiměřené lhůtě,
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kterou stanoví Vlastník; v pochybnostech se má za to, že k tomuto porušení dojde více než 3krát 
za rok při tom, že přiměřenou lhůtou je 90 dnů,

j) podstatná změna v nezbytných profesních či technických předpokladech Provozovatele, které 
odpovídají kvalifikačním předpokladům požadovaným v koncesním řízení dle Článku I bod 4. této 
Smlouvy.

3. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

a) při opakovaném neposkytování součinnosti Vlastníka v případech stanovených touto Smlouvou; 
v pochybnostech se má za to, že neposkytnutí součinnosti se Vlastník dopustil nejméně 3x 
v období jakýchkoliv 6ti po sobě jdoucích měsíců a Provozovatel současně takovéto porušení 
Vlastníkovi písemně vytkl,

b) při vstupu Vlastníka do likvidace, či je-li v úpadku, případně je-li na jeho majetek vedeno 
insolvenční řízení.

4. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Provozovatelem podle bodu 2.
tohoto článku Smlouvy, je Provozovatel povinen uhradit Vlastníkovi kompenzaci ve výši částky
rovnající se součtu:

a) prokazatelných nákladů, které Vlastník musí vynaložit na nové výběrové řízení, jehož předmětem 
bude výběr provozovatele, který bude provozovat Vodohospodářský majetek v rozsahu 
podobném jako na základě této Smlouvy,

b) prokazatelných nákladů, které bude muset Vlastník vynaložit v souvislosti s ukončením této 
Smlouvy a s dočasným provozováním Vodohospodářského majetku v rozsahu, v jakém nebudou 
tyto náklady uhrazeny Vlastníkovi třetími stranami (např. náklady související s přechodem 
přecházejících zaměstnanců, předáváním Vodohospodářského majetku, náklady zaměstnanců 
Vlastníka, kteří budou muset být zaměstnáni v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy, 
komunikací s odběrateli atd.),

c) prokazatelných nákladů, které Vlastníkovi vzniknou v souvislosti s ukončením Smlouvy, a které 
nejsou zahrnuty v bodech výše uvedených.

5. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v bodě 3. tohoto článku Smlouvy,
je Vlastník povinen uhradit Provozovateli kompenzaci ve výši:

a) odstupného podle zákoníku práce, které je Provozovatel povinen uhradit výhradně v důsledku 
ukončení této Smlouvy svým zaměstnancům, a to pouze v nezbytné míře (Provozovatel je 
povinen vyvinou veškeré úsilí ktomu, aby tyto náklady byly co nejmenší, zejména je povinen 
zaměstnance, kteří v důsledku ukončení Smlouvy nepřejdou ze zákona k jinému zaměstnavateli, 
v maximální možné míře využít pro plnění jiných úkolů v rámci své společnosti),

b) nákladů na ukončení smluv se subdodavateli Provozovatele, za předpokladu, že se jedná o 
náklady, které vzniknou výhradně v důsledku ukončení Smlouvy, a kterým nemohlo být žádným 
způsobem zabráněno, a zároveň jde o náklady vyplývající z obvyklých podmínek.

6. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů Vyšší moci, nevzniká žádné ze Smluvních 
stran nárok na jakoukoli kompenzaci.

7. Plnění poskytnutá podle této Smlouvy se v případě odstoupení od této Smlouvy nevrací a povinnosti, 
které podle Smlouvy vznikly před odstoupením, odstoupením nezanikají.

Postup při předání Vodohospodářského majetku při ukončení Smlouvy

1. Provozovatel se zavazuje vrátit Vodohospodářský majetek Vlastníkovi na konci smluvního období ve 
stavu odpovídajícím běžnému opotřebení, průběžné Údržbě a provádění Oprav v souladu 
s požadavky této Smlouvy a úrovni investičních činností Vlastníka, včetně projektů Obnovy 
Vodohospodářského majetku.

Článek XVI
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2. Provozovatel odpovídá za poškození Vodohospodářského majetku nad rámec běžného opotřebení 
v důsledku jeho stáří. Provozovatel na konci smluvního vztahu neodpovídá za poškození pronajatého 
Vodohospodářského majetku, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat 
v souladu s touto Smlouvou, aby porušení svých povinností Provozovatele zabránil.

3 Provozovatel je povinen na konci smluvního období přenechat Vlastníkovi nebo dalšímu provozovateli 
veškeré informace, evidence, data, záznamy, dokumentaci, provozní řády, rozhodnutí správních 
úřadů atd., nutné ke kontinuitě provozování a umožnit seznámení se všemi relevantními údaji a 
provozními informacemi.

4 O vrácení Vodohospodářského majetku (předmětu pachtu) bude mezi Smluvními stranami pořízen 
nejdříve 10 (slovy: deset) pracovních dnů před ukončením této Smlouvy předávací protokol. Vzor 
předávacího protokolu je uveden v příloze č. 9 této Smlouvy.

5 Provozovatel se zavazuje, že nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) pracovních dnů po ukončení této 
Smlouvy odstraní veškerá svá zařízení a vybavení. Vlastník má právo neodstraněné zařízení a 
vybavení odstranit na náklady a riziko Provozovatele a následně prodat. Výtěžek z prodeje náleží po 
odečtení nákladů Vlastníka Provozovateli. Smluvní strany se mohou dohodnout při podpisu
předávacího protokolu podle bodu 4. tohoto článku Smlouvy i jinak. ’ '

6. Provozovatel se zavazuje poskytnout Vlastníkovi nezbytnou součinnost a poskytnutí potřebných 
informací, aby nebylo narušeno další provozování Vodohospodářského majetku po zániku této 
Smlouvy. ' '

'■ Na konci smluvního období je Provozovatel povinen umožnit dalším oprávněným uchazečům o 
provozování v rámci koncesního řízení prohlídku Vodohospodářského majetku a poskytnout všechny 
relevantní informace. ' "

8. Provozovatel se zavazuje, že zajistí plnění svých povinností i po ukončení této Smlouvy, zejména 
uzavře své finanční závazky, dokončí zpracování majetkové a provozní evidence, zpracuje roční 
zprávu o provozování, vypořádá závazky ve vztahu k vodohospodářské bilanci, správním úřadům a 
České inspekci životního prostředí apod.

9 . Vlastník má právo zmocnit převzetím Vodohospodářského majetku jinou osobu, např. i nového 
provozovatele, který uspěl v koncesním řízení na provozování Vodohospodářského majetku po 
ukončení této Smlouvy.

10. Ukončením této Smlouvy přecházejí práva a povinnosti ze smluv o odvádění odpadních vod
uzavřených s odběrateli na Vlastníka. Provozovatel je povinen nejpozději 2 (slovy: dva) měsíce před 
ukončením provozu podle této Smlouvy předat Vlastníkovi: ...................................

- aktuální databázi odběratelů včetně údajů potřebných pro uzavírání smluv o odvádění odpadních
vod, zejména identifikaci odběratele a dosavadní platební podmínky, ‘

- vzor smlouvy o odvádění odpadních vod s odběrateli v souladu s požadavky ZVaK.

Článek XVII
Škody na Vodohospodářském majetku a omezení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou na Vodohospodářském majetku v důsledku 
okolností vylučujících odpovědnost podle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Odstranění těchto 
škod Provozovatel zajistí po dohodě s Vlastníkem, přičemž náklady na odstranění těchto škod budou 
hrazeny Vlastníkem.

2 Provozovatel neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé v důsledku přerušení dodávky elektrické 
energie nebo z důvodu, pro který jsou Vlastník nebo Provozovatel oprávněni odvádění odpadních vod 
přerušit nebo omezit podle ZVaK.

3. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé krádeží a úmyslným poškozením třetími osobami na 
jednotlivých zařízeních Vodohospodářského majetku bez trvalé obsluhy, u kterých jsou učiněna ze
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5.

ctranv Provozovatele opatření k zabezpečení předmětného zařízení a pachatel prokazatelně překonal 
a r ! » «  dané zařízení. Provozovatel je povinen neprodlené po zjistom 
škodných událostí zajistit ohlášení spáchání trestného činu ci přestupku poškozovaní ciz 
příslušným orgánům činným v trestním řízení a vznik škody Vlastníkovi.

4 Pokud bv příčinou nedodržení platných vodoprávních povolení byla činnost třetí osoby, veškere 
, £ d )  4kSd a je d n a n é  sankce bude uplatňovat VŮČI této třetí osobě výhradně Provozovatel. ..........

Vlastník se zavazuje, že sjedná a bude udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěni 
Vodohospodářského majetku proti zničení, ztrátě, poškození nebo ubytku v potřebném rozsa u.̂

6. Provozovatel se zavazuje k veškeré součinnosti při řešení pojistné události dle bodu 5. tohoto článku

Smlouvy. „
7 Provozovatel se zavazuje svým jménem a na svůj účet sjednat pojištění odpovědnosti škody 

vzniklé třetím osobám v souvislosti s provozováním Vodohospodářského majetku v rozsahu 
minimálně *10 mil. Kč (slovy: deset milionů korun) a zavazuje se udržovat takové pojištěni po ce

dobu trvání této Smlouvy. __ _
o prnvn7 ovatel se zavazuje nahradit škodu, která Vlastníkovi vznikne v souvislosti s tím že proti němu 

' bude vznesen jakýkoliv nárok na základě § 19 odst. 3 koncesního zákona. Provozovatel se zejmesna 
zavazuie nahradiUakoukoliv škodu, která Vlastníkovi vznikne v důsledků nároku na náhradu škody 
životě zdraví nebo majetku odběratele, který bude vznesen vůči Vlastníkovi, a který vyplyva neb 
jakkoliv souvisí s provozem Vodohospodářského majetku Provozovatelem avšak s PriPa ■
oři ktervch škodu způsobil svým úmyslným jednáním Vlastník nebo byla škoda způsobena poruš 
povlňhostl Vlastníků vyplývajících z .é .o  Smlouvy, a ,o v rozsahu, v|akém  byla vznikla Skoda takto

způsobena. _v „ ,
Q provozovatel se dále zavazuje nahradit Vlastníkovi škodu vzniklou v důsledku úspěšného uplatněni SX ňa náhradu, Ik o d y n a  majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby včetně zaměstnanou

0 ^ 0  p L T e X p S o s tí Vlastníka vyplývajících z této Smlouvy, a v rozsahu, v jakém byla vznikla 

škoda takto způsobena.
-m šknriv vzniklé třetím osobám provozem Vodohospodářského majetku hradí Provozovatel, s výjimkou 
1° ' DňDadů kdv byla škoda Způsobena úmyslným jednáním Vlastníka nebo porušením povinnost, 

Vlastníka vyplývajících z této Smlouvy a v rozsahu, v jakém byla vznikla škoda takto způsobena.

11 Provozovatel se zavazuje neprodleně písemně oznámit Vlastníkovi jakoukoli pojistnou událos^ ke 
' které došlo na Vodohospodářském majetku v souvislosti s plněním povinnosti dle teto■Smícu ■ 

Každé oznámení musí obsahovat popis příslušné pojistné události, specifikaci a rozsah poskoze , 
popřípadě další informace, vyžádá-li si je Vlastník.

Článek XVIII 
L ib e ra čn í u d á lo s ti

1 Jestliže v důsledku Liberační události nemůže Provozovatel splnit některý ze svých zavazku podle 
S = p ^ d n ě  provozovaný Vodohospodářský majetek se stane nedostupný^ ma 
Provozovate7praPvo uplatnit u Vlastníka dočasné zproštění plnění některých povinnost, podle teto 
ominuw Bez zbytečného odkladu sdělí Provozovatel Vlastníkovi podrobnosti k Liberační události, 
upřesn V p o ld o vT h l C  z plněni této Smlouvy a.sdélí způsob, jak odstraní následky způsobené 
Liberační událostí i termín odstranění těchto následku.

s Vlastníkem.

20



3. Náklady vyvolané Liberační událostí spojené s obnovením provozu Vodohospodářského majetku a 
plněním této Smlouvy nese Provozovatel.

4. V důsledku Liberační události nemá Provozovatel právo požadovat jakékoliv kompenzace nebo 
prodloužení doby provozování.

5. Úlevy z plnění této Smlouvy v důsledku Liberační události je omezeno jen na dobu trvání Liberační 
události.

6. Smluvní strana, které ke splnění povinnosti podle této Smlouvy brání Liberační událost, je povinna 
neprodleně písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o začátku a konci trvání Liberační události,

7. V případě sporu ohledně práv a povinností spojených s Liberační událostí, budou Smluvní strany 
postupovat podle Článku XII této Smlouvy.

Článek XIX
Vyšší moc

1. Nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak, neodpovídají Smluvní strany za splnění svých 
povinností podle této Smlouvy, jestliže částečnému nebo úplnému splnění takové povinnosti brání 
událost Vyšší moci. To neplatí, jestliže k události Vyšší moci dojde teprve v době, kdy povinná 
Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti.

2. V případě události Vyšší moci se lhůta ke splnění povinnosti podle této Smlouvy prodlužuje o dobu 
trvání události Vyšší moci.

3. Smluvní strana, které ke splnění povinnosti podle této Smlouvy brání událost Vyšší moci, je povinna 
neprodleně písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o začátku a konci trvání události Vyšší moci.

4. Za odstranění důsledků události Vyšší moci na Vodohospodářském majetku zodpovídá Vlastník, který 
rozhoduje o způsobu odstranění následků a hradí i náklady s tímto spojené. Provozovatel je povinen 
poskytnout Vlastníkovi přiměřenou součinnost dle jeho pokynů.

Článek XX 

Sankce

1. Pokuty uložené Vlastníkovi za správní delikty podle Hlavy Vlil ZVaK hradí Provozovatel, pokud na něj 
byla práva a povinnosti související se správním deliktem převedena touto Smlouvou. V ostatních 
případech hradí pokuty uložené Vlastníkovi za správní delikty podle Hlavy Vlil ZVaK Vlastník.

2. Dopustí- li se Provozovatel Selhání monitorovacího systému definovaného v příloze č. 1 této 
Smlouvy, který slouží pro vyhodnocování plnění výkonových ukazatelů, je Vlastník oprávněn 
požadovat od Provozovatele úhradu smluvní pokuty ve výši hodnoty 12 (slovy: dvanácti) pokutových 
bodů za každou událost. Za Selhání monitorovacího systém lze pokutovat vícekrát v průběhu jednoho 
roku až do výše 10ti násobku bodů za každou událost.

3. Dopustí- li se Provozovatel záměrného zkreslení vstupu do Monitorovacího systému nebo výstupu 
z něj, je Vlastník oprávněn požadovat od Provozovatele úhradu smluvní pokuty ve výši 100 (slovy: 
jedno sto) smluvních pokutových bodů a současně postupovat ve smyslu Článku XV bod 2. této 
Smlouvy, kdy je Vlastník oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu závažného porušení Smlouvy. 
Tato pokuta nemůže být udělena vícekrát během jednoho roku.

4. Poruší-li Provozovatel povinnost předložení roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského 
majetku k 31.3., je Vlastník oprávněn po Provozovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 
(slovy: deseti) pokutových bodů s tím, že se zvyšuje o 0,05 pokutového bodu za každý den prodlení. 
Uplatněním smluvní pokuty nezaniká povinnost Provozovatele předložit tuto zprávu v náhradním 
termínu, který Vlastník určí a to ve lhůtě maximálně 90 (slovy: devadesáti) dnů. Poruší-li Provozovatel
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povinnost předložení čtvrtletní zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku v termínu 
daném touto Smlouvou, je Vlastník oprávněn po Provozovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 2 (slovy dva) smluvní pokutové body s tím, že se zvyšuje o 0,01 pokutového bodu za každý 
den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká povinnost Provozovatele předložit tuto čtvrtletní 
zprávu v náhradním termínu, a to maximálně do dalších 20 (dvaceti) dnů.

5. Poruší-li Provozovatel jakoukoliv povinnost podle této Smlouvy pokud za porušení povinností podle 
této Smlouvy není uvedena výše sankce přímo v této Smlouvě nebo jejích přílohách, a v přiměřené 
době nesjedná nápravu ani po výzvě Vlastníka, je Vlastník oprávněn po Provozovateli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši hodnoty 0,005 pokutového bodu za každý den prodlení.

6. Splatnost smluvních pokut vztahujících se k výkonovým ukazatelům kvality vodohospodářských 
služeb a vyčíslené v roční zprávě o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku je 30 (slovy: 
třicet) dnů, ode dne kdy Provozovatel předá Vlastníkovi tuto roční zprávu, ostatní sankce podle této 
Smlouvy jsou splatné na základě faktury -  daňového dokladu vystaveného Vlastníkem se splatností 
30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů.

7. Při nesplnění výkonových ukazatelů nebo jiných zákonných povinností Provozovatele nejsou dotčeny 
veřejnoprávní sankce, které jsou udělovány Provozovateli v souvislosti s platnými právními předpisy.

8. Bude-li uplatněna veřejnoprávní sankce za porušení zákonné povinnosti Provozovatele, budou 
uplatněna následující pravidla:

- bude-li smluvní pokuta vyšší než veřejnoprávní sankce, zaplatí Provozovatel Vlastníkovi pouze 
rozdíl mezi výší smluvní pokuty a veřejnoprávní sankcí;

- bude-li smluvní pokuta nižší než veřejnoprávní sankce, zaplatí Provozovatel pouze veřejnoprávní 
sankci;

- uhradí-li Provozovatel smluvní pokutu dříve než mu bude uložena sankce veřejnoprávní, vrátí 
Vlastník smluvní pokutu podle výše uvedeného pravidla Provozovateli.

Článek XX!
Práva duševního vlastnictví

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě kdy je k provozování Vodohospodářského ~s e:<u nezbytné 
upravit licenční práva duševního vlastnictví, učiní tak formou bezplatné nevýhrac" cecce časově 
omezené maximálně na dobu trvání této Smlouvy.

2. Vlastník je oprávněn získat bezúplatné právo duševního vlastnictví k výstupů" <teré vznikají 
v průběhu provozování, a které Provozovatel zajišťuje na základě této Smlouvy, např k výstupům 
provozní evidence podle ZVaK, využití dokumentace a technických podkiac. souvisejících 
s provozováním Vodohospodářského majetku.

3. Provozovatel je oprávněn získat bezúplatné právo duševního vlastnictví k výstupů" souvisejícím 
s identifikací Vodohospodářského majetku, např. k výstupům majetkové evidence, využitím 
dokumentace a technických podkladů týkajících se Vodohospodářského majetku.

4. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany 
postoupit jakákoliv práva duševního vlastnictví, která vyplývají z této Smlouvy třetím osobám, 
s výjimkou případů uvedených v této Smlouvě.

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout odškodnění za veškeré škody, které vzniknou v důsledku 
nároků třetích osob v souvislosti s užíváním práv podle bodu 1. tohoto článku Smlouvy.
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Článek XXII
Finanční záruka

'■ í f m r ?  pK°čdš  ,é,°  í “ 0 2  vias,n,ko''i “ < ^

• ^ i ? i , “» ? ? S L .r j x ”3 „ t r s , = ; t r s . , ~ s s

Článek XXIII
Ujednání přechodná a závěrečná

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do "31 1 9  onoc; i _
účinnosti k 1.1.2016. ’ ' ' *^25. Ustanoveni teto Smlouvy nabývají

2.

6 .

7.

8.

uali20va' Vřbrané p™kk iastl B a c  pň“ y *  5

p ó s ^ V la ín ík o v "? 1 te c S o V eneboé o í,» ^  zadan?. « » n ik e m , při jejich zadáni Provozovatel
rozhoduje, pokud by by/neopráv^ěně^výhodněrk^011 “  0 niCb Sp° 'd = * - * « »

p S - ~ H S Ť ,S s
M S 5 S ? “  2 ,é'°  Sm'0UVy PřeCháZei1’ P° kUd ,d« dh <»»"•« nevylučuje, ha právu,

23



9’ n n S n fm ín 6, d°jde ^  f 1?"? z! vaznych předpisů, zavazují se Smluvní strany společně posoudit povahu změny závazných předpisu, tj. zda se jedná o:

fiífk n i- z£7 azny,ch predpisui  v důsledků které musí být během doby provozování učiněny 
jakékoliv Investice nebo Technické zhodnocení nebo dochází k nezbytnému navýšení 
provozmch nakladu provozovatele i po důsledné aplikaci Zavedené odborné praxe se snahou 
vyhýbat se navýšeni těchto nákladů (dále jen „Kvalifikovaná změna předpisů“);

b) jakoukoliv jinou změnu závazných předpisů, kromě Kvalifikované změny předpisů (dále ien 
„Obecná změna předpisů“). - M J

9'1 tn0™ 1°  bLí  posouzena změna ^vazných předpisů, Smluvní strany projednají stejným způsobem 
to zn. konzultaci, zejména následující: ’

a)
b)

nezbytné změny provozování Kanalizace, které nastanou v důsledku takové změny; 

zda je třeba jakýmkoliv způsobem změnit tuto Smlouvu a v případě, že ano, do kdy taková
změna bude provedena a kdo ji navrhne;

c)

d)

e)

f)

g)

zda bude třeba Provozovateli poskytnout zproštění ve vztahu k některým závazkům 
Provozovatele vyplývajícím z této Smlouvy;

zda v přímém důsledku implementace Obecné změny předpisů či Kvalifikované změny předpisů 
dojde ke zvýšeni nakladu (investičních i provozních) či nedosažení výnosů Provozovatele;

jaké investice jsou nutné pro implementaci Obecné změny předpisů či Kvalifikované změnv 
předpisu učinit ci jaké budou ušetřeny; y

jaka povoleni budou potřeba pro implementaci Obecné změny předpisů či Kvalifikované změny 
preapisu, 3

srovnání, jakým způsobem Obecná změna předpisů či Kvalifikovaná změna předpisů ovlivňuje 
ceny, ktere si uctují jíní dodavatelé služeb. H

9.2 Smluvní strany se v rámci výše uvedených jednání pokusí dohodnout na způsobu, kterým může 
p™ ozovate minimalizovat negativní důsledky Obecné změny předpisů či Kvalifikované změny 
předpisu (pokud takové negativní důsledky nastanou). y

9.3 V případě jakékoli změny závazných předpisů, jejichž ustanovení jsou zakotvena v této Smlouvě
jsou Smluvní strany povinny změnit či doplnit tuto Smlouvu tak, aby tato Smlouva odpovídala 
prislusne změně závazných předpisů. uupuviuaia

9,4 n řpH n^raatel -nes® vešteré náklady na provádění změn v důsledku Obecných změn předpisů za 
předpokladu, ze Obecná změna předpisu nepředstavuje Kvalifikovanou změnu předpisů.

9.5 Vlastník nebo odběratelé (dle rozhodnutí Vlastníka) nesou veškeré náklady (investiční I provozní) na 
prováděni změn v důsledku Kvalifikovaných změn předpisů. P ' na

Článek XXIV
Změny Smlouvy

1. Jakékoliv doplňky změny a úpravy Smlouvy mohou být provedeny formou dodatků a to pouze 
pisemne a musí byt podepsany Smluvními stranami. Dodatky smluv budou číslovány vzestupnou

2. Smlou^  Je Povinna uzavřít Smluvní strana tehdy, jedná-li se o změnu Smlouvy
° bf C" e £raVníCh předpisů’ pokud se dotýkaj f záimů Smluvních stran, a dále 

z jinych_ objektivně důležitých skutečností, které však jsou mimo vůli Smluvních stran. Pokud se

ČlánTuXII této Smlouvy n° U °  Zmenach ve Smlouvě’ bude 0 tomto sporu rozhodnuto postupem podle

3
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Článek XXV
Přílohy Smlouvy

Samostatnými 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10 

Příloha č. 11

přílohami této Smlouvy jsou tyto dokumenty:

- Definice pojmů

- Seznam Vodohospodářského majetku -  kanalizační síť

- Seznam Vodohospodářského majetku -  ČOV

- Minimální výše pachtovného

- Finanční nástroje

- A. Platební mechanismus - text
- B. Základní modul (v elektronické podobě)
- C. Vyrovnávací nástroj (v elektronické podobě)
- D. Soutěžní formulář (v elektronické podobě)

- Základní ukazatele při provozu a stanovení smluvních pokutových bodů

- Demonstrativní výčet technických činností Provozovatele

- Vzor čtvrtletní a roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku

- Vzor protokolu o technickém stavu Vodohospodářského majetku při jeho předání

- Plán financování Obnovy

- Prognóza objemů vypouštěných odpadních vod

Článek XXVI 
Podpisy Smlouvy

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních v jazyce českém, přičemž Vlastník a Provozovatel 
obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy dohodly Smluvní strany 
svobodně, nikoli v tísni a na důkaz toho připojují svoje podpisy:

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sh., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů:

Vlastník potvrzuje, že koncesní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Moravská 
Třebová č. 144/Z/220615 ze zasedání konaném dne 22. 6. 2015

Za Vlastníka: Za Provozovatele:

V Moravské Třebové dne 23. 6. 2015

..................................... 
......... .............................

V Moravské Třebové dne: 23. 6. 2015

....................................... ........................... 
..........................................................................
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Příloha č. 1 koncesní smlouvy

Definice pojmů

Kanalizace Kanalizace ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 ZVaK v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 2 této Smlouvy včetně výčtu připojovacích řadů 
a přípojek ve vlastnictví Vlastníka, nebo v tom, který se stane součástí 
pachtu a provozování v souladu s touto Smlouvou do jejího ukončení.

V odohospodářský 
majetek

Znamená Vlastníkem propachtovaný majetek, který bude používán 
Provozovatelem za účelem odvádění a čištění odpadních vod.

Technické
zhodnocení

Výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební .úpravy, 
rekonstrukce a modernizace Vodohospodářského majetku ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů.

Obnova Realizace takových opatření, která odstraňují částečné nebo úplné 
morální a fyzické opotřebení, čímž se zajistí zachování původních 
užitných hodnot hmotného i nehmotného majetku. Údaje o Obnově 
budou v Plánu financování Obnovy, jakož i při jejich vykazování, 
uváděny za agregované skupiny dle majetkové evidence MZe ČR. 
Obnova je realizována ve formě Investic, Oprav nebo Technického 
zhodnocení a pro účely daňové a účetní je vždy ve vazbě na konkrétní 
inventární předmět vedený v majetku Vlastníka.

Oprava Činnost, která není Technickým zhodnocením ani Údržbou, kterou se 
odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození 
Vodohospodářského majetku, za účelem uvedení do předchozího nebo 
provozuschopného stavu. (Uvedením do provozuschopného stavu se 
rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů 
nebo technologií -  pokud tím nedojde k Technickému zhodnocení).

Investice Pořízení nové Kanalizace popřípadě jejích částí, dále movitých věcí, 
pozemků a staveb provozní povahy nebo jinak související s provozem 
Kanalizace.

Údržba Pravidelně opakované činnosti péče o Vodohospodářský majetek, 
kterými se zpomalí proces jeho fyzického opotřebení a odstraňují se 
drobné závady bránící řádnému provozu (obnovují se užitné vlastnosti 
majetku).

Plán preventivní 
Údržby

Soupis opatření preventivní údržby Vodohospodářského majetku 
zpracovaný v souladu s požadavky provozních řádů a požadavky 
sledovaných výkonových ukazatelů.

Havárie Jakákoliv neplánovaná událost, která způsobí ztrátu funkčnosti 
Kanalizace, přičemž dojde k přerušení nebo omezení odvádění 
odpadních vod, ohrožení života, ohrožení zdraví, ohrožení majetku a 
ohrožení životního prostředí. Jedná se o stav Kanalizace, po kterém je 
možný pouze omezený, nouzový nebo žádný provoz v postiženém 
místě a v úsecích navazujících, případně je doprovázený únikem média 
do podloží nebo ovzduší či do vodoteče s případným následným 
porušením statiky a životního prostředí.

Porucha Znamená náhlé, nepředvídatelné a podstatné zhoršení technického 
stavu či funkčnosti Kanalizace, přičemž tento stav či ztráta funkčnosti 
není Havárií.
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Liberační událost

Událost Vyšší moci

Selhání 
monitorovacího 
systému

Monitorovací
systém

Znamena jatoukdi7™ 7ž7u^dern ý d ^ ^
Ze porusem, ndabst nebo okolnost nebyly způsobeny pLozovatelem
- znečistění životního prostředí, které nezpůsobil Provozovatel nebo 

živelní pohroma, pokud se nejedná o událost Vyšší moci

■ S J„“ S X vatele veřejných s,užeb- s lu k  síťových

'  “ lizas r „ i b „ ^ izace nebo obs,užné komunika“
- výluka nebo úmyslné zdržování práce, či jiná neshoda v souvislosti 

s pracovněprávními vztahy uvnitř Provozovatele, pokud se tyto
^  -  celý obor vodovodů a

- výskyt archeologických nálezu nebo přítomnost jakýchkoliv 
----kulturních pamatek na pozemku Kanalizace.
Znamena překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání 
J ve splněni její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat že by 

I povinna strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo

Sedvídila z ílU ď ?  í v V-d0M “2aVření lé,° Sml0UVy ,Ut0 Pfekážkup edvidala. Za Událost Vyssi moci může být považována také změna
v T r h r ř T ’ která bezprostřednč s°uvisí s provozováním 
Vodohospodářského majetku nebo která brání Smluvním stranám ve 

jjplnem povinností stanovených touto Srnlrmvrm 
Případ kdy: ---------

'  T T e l S l e d °Vání " bezchybné zaznamenání všech 
dat potiebnych k vyhodnocení výkonových ukazatelů uvedených ve
Smlouvě a jejich přílohách, tj. data nelze použít pro stanovení 
výkonových ukazatelů;

- Provozovatel znemožnil jakýmkoliv způsobem přístup Vlastníka
v'sdcono1C1 potřebných k vyhodnocení souladu skutečných 
výkonových ukazatelů dosažených Provozovatelem s výkonovými 
ukazateli uvedenými ve Smlouvě, případě jejích přílohách

- Provozovatel chybně vyhodnotil jednotlivé výkonové ukazatele;

- Provozovatel chybně vyhodnotil jednotlivé smluvní sankce 
^ -Jg tah u p c i^ ek v ^onovým ukazatelům či monitoringu

‘ S S T S ’  VZáV8Zné S,rUk,Uře- Ví- Chronických 

" emailem)^ k°mUnikace v reálném (telefonem, SMS zprávou,

- písemné komunikace v listinné podobě většinou pouze po řešení
mimořádné situace, 1 rcsem

- zpřístupnění definovaných podkladů ze strany Provozovatele (jak 
v pisemne, tak v elektronické podobě),

- zpřístupnění provozovaných prostorů a zařízení,
- právo Vlastníka vyzývat Provozovatele k jednání
- evidence v elektronické a tištěné podobě
- zpřístupnění evidence v prostorách Provozovatele.
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Plán Obnovy Soupis plánovaných činností spočívajících v Obnově 
Vodohospodářského majetku v konkrétním kalendářním roce. Plán 
obnovy sestavuje Vlastník.

Plán financování 
Obnovy

Doklad o zajištění financování Obnovy Vodohospodářského majetku, 
zpracovaný ve smyslu ZVaK a zejména přílohy č. 18 prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu.
Míra opotřebení Vodohospodářského majetku je stanovena jako podíl 
stáří infrastruktury (skutečné doby užívání) a předpokládané 
(teoretické) doby životnosti Vodohospodářského majetku dle 
následujícího vzorce:
míra opotřebení = ((výchozí rok - rok pořízení)/teoretická životnost)
xlOO (%) '
kde:
- výchozí rok.......rok, kdy je opotřebení vypočítáváno,
- rok pořízení.......rok, kdy byl Vodohospodářský majetek uveden do

provozu,
- teoretická životnost.......doba životnosti (předpokládaná) stanovená

dle údajů dodavatele a expertních názorů.
Kvalifikovaná 
změna předpisů

Změna závazných předpisů, v důsledku které musí být v době platnosti 
Koncesní smlouvy učiněny jakékoliv Investice nebo Technické 
zhodnocení, nebo dochází k nezbytnému navýšení provozních nákladů 
Provozovatele, se snahou vyhýbat se navýšení těchto nákladů.

Obecná změna 
předpisů

Jakákoliv jiná změna závazných předpisů, kromě Kvalifikované změny 
předpisů.

Doba provozování Období, po které je Provozovatel povinen provozovat Kanalizaci podle 
této Smlouvy a obě Smluvní strany plnit ostatní povinnosti stanovené 
Smlouvou týkající se provozování a které začíná dnem zahájení 
provozování a končí dnem skončení.

Den vypořádání Den, kdy mezi Smluvními stranami nebudou existovat žádné existující 
spory či nevypořádaná práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy, 
nejdříve však 1 (slovy: jeden) rok po dni skončení povinnosti 
provozování Provozovatelem, nebude-li mezi Smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak.

Zavedená odborná 
praxe

Použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se 
Závaznými předpisy a vynaložení takového stupně dovedností, péče, 
pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně 
očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby 
zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných 
podmínek, včetně použití obecně rozšířených standardů, postupů, 
metod a procedur.

Závazné předpisy znamená:

a) právní předpisy právního řádu České republiky;

b) příslušné právně závazné pokyny, rozhodnutí, Povolení, ČSN 
Normy, metodiky a jiné předpisy, kterými je Vlastník a/nebo 
Provozovatel vázán za předpokladu, že jsou veřejně dostupné nebo, 
že jejich existence byla oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé 
Smluvní straně; a

c) jakýkoliv vynutitelný předpis Evropské Unie vztahující se 
k předmětu a účelu Smlouvy.
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<s smlouvě o nájmu, provozování, 
správě tohoto majetku a jeho rozvoji. 
.Zařízení pronajaté provozovateli"

Příloha č. 1
I N V E N T U R N Í s e s t a v a

provozovaného majetku k 31. 12. 2013
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Příloha č.2 Koncesní smlouvy

inv.číslo název ~ ~ ~ ~-------~------------- ----- -------------------rv. p.c.

1738 Kanalizace pro REHAU 176 m
1739 Kanal. splašková pro REHAU PVC 1100 - 336 m 
1475 Kanalizace Bezručova č.41-45 DN300-97m 
1377 Kanalizace Západní MT 200-57m
1413 Kanalizace Holandská+splašková Sportovní 597m 
1422 Kanalizace 48 BJ ul.Hoiandská 500-800/669m 
2032 Kanalizace prům.zóna Svitavská DN500 - 280m

v roce 2013 snížení o 111843,- Kč převod části firmě ATEK

2020 Kanalizace Hřebečská - 1 .etapa
1442 Kan.síť Bezručova mezi č. 19-21 DN500 -137m
1443 Kan. přípojky DN150-7400m/ 925ks
1444 Kan. příp. Dr.Jánského č.8,10,12,14 DN200-67m
1445 Kan.síť Dr.Jánského č. 16-30,36 DN200-500/67m
1449 Kan. přípojka Dr.Jánského č.32,34 DN200-60m
1450 Kan. přípojka 16BJ Tovární č. 14-16 DN200-22m 
1453 Kan.síť a příp.Tovární č.p.17-20 DN400-116m 
1456 Kan.síť zatrubnění náhonu KRAS DN80/500-175m 
1458 Kan.síť Nádražní 11, VHOS, a.s. DN 300-69m 
1461 Kan. přípojky DN150/300-119m
1463 Kan.síť K.Čapka č.p.36-38, DN200 - 23m
1464 Kan.síť Nové Sady 2x6bj. č.60-82 DN300-217m 
1466 Kan. přípojka. 6bj. Bezručova 6.21 DN150-59m
1468 Kan.síť M. Třebová DN200-300/231m
1469 Kan.síť Dr.Jánského č. 15-25,27-37 DN400-201m
1473 Kan. přípojka Sluneční čp.13 DN300-18m
1474 Kan.síť Západní,Jiráskova DN300/400-405m 
1479 Kan.síť Jirásk.,B.Němcové,Západní DN150-606m 
1481 Kan.síť Jiráskova II.ZŠ DN300-148m
1483 Kan.síť Západní M.T. 200/300-191m
1378 Kan. příp. Nerudova 300/400-109m
1379 Kan. Tyršova-Nová DN300-360m
1380 Kan.síť Jevíčská MT 324m
1391 Kan. přípojka MT DN 200/300-21 Im
1392 Kan.síť Dr.Jánského DN200/500-870m

28.2.1997 1 503 143,00
28.2.1997 1 133 225,00

1.1.1974 35 634,00
1.1.1978 19 654,00

31.12.1989 1 248 769,00
1.10.1992 800 948,00

30.11.1999 2 111 653,00

1.8.1998 2 103 274,40
1.1.1959 263 838,00
1.1.1957 779 384,00
1.1.1960 8 947,00
1.1.1960 267 581,00
1.1.1967 12 506,00
1.6.1960 5 126,00
1.1.1969 41 511,00
1.1.1971 269 479,00
1.1.1971 29 625,00
1.1.1972 36 113,00
1.1.1972 5 749,00
1.1.1972 63 937,00
1.1.1972 10 715,00
1.1.1973 67 466,00
1.1.1974 73 301,00
1.1.1974 4 868,00
1.1.1974 351 373,00
1.1.1974 376 294,00
1.1.1976 81 385,00
1.1.1977 95 643,00
1.1.1978 78 819,00
U.1979 112 035,00
1.1.1979 64 625,00
1.1.1969 75 506,00
1.1.1974 840 078,00

1

^ohlašuji, že fyzická inventura pronajatého m ajetku byla provedena

DNE; .........

ato inventumLaestava upřesňuje m ajetek, který firma VHOS, a.s.

Zástu...... . .
Moravská Třebová provozuje.

Zástupce provozovatele:



Příloha č. 1
ke smlouvě o nájmu, provozování, 
správě tohoto majetku a jeho rozvoji. 
„Zařízení pronajaté provozovateli"

I N V E N T U R N Í S E S T A V A
provozovaného majetku k 31. 12. 2013

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

1393 Kan. přípojka Svitavská DN 200-7lm 
1395 Kan. pro 32BJ”C" Západní 22-26 DN200-55m 
1398 Kan. přípojka 6 BJ Pod Hamry 2 
1400 Kanalizace Západní III DN300/600 
1402 Kan. příp. Západní 125/300-493m
1406 Kanalizace ul.Nerudova
1407 Kanalizace ul.Panenská
1415 Kan.splaš. 48bj Holandská kam.DN200-96m
1416 Kan. Jiráskova rekonstrukce DN500-800 / 669m 
1418 Kan.+ šachty 1/35 - obchvat Nové Sady
1424 Kan.obchvat 1/35 ul.Jevíčská DN800 - 37m
1425 Kan."D"317 Jevíčská obchvat 1/35 DN500 - 25m
1426 Kan."D"318 Jevíčská obchvat 1/35 DN300-70m 
1523 Kanal. přípojky ul..Nádražní VHOS, a.s.
1584 Kan.příp.Cejchovní ,ČSA-divadlo DN200-300/50m
1585 Kan.stoka Gorazdova - Cihlářova 
1372 Kan.řad Cihlářova, Marxova DN300
1577 Kan. Hvězdní-Cejchovní DN200-400/ 288m 
1625 Kan.řad břeh řeky Třebůvky DNI 100- 417m 
1627 Kan.splašk. Cejchovní DN 200-400 /288m 
1666 Kan.řad Bránská DN300-400 / 186m 
1446 Kan. náměstí východ ČSA-potok 326m
1740 Kan. Poštovní 70 m
1741 Kan. Cejchovní 193 m
1743 Kan. Ztracená 60 m
1744 Kan. Pivovarská 40 m
1749 Kan.Gorazdova nad býv.Hedvou 18- 311 m 
1751 Kan.Komenského,Olomoucká po potok -724m
1753 Kan.za slabozrakou k Lanškrounské-240m
1754 Kan. zbytek Olomoucké po potok - 355 m
1755 Kan. Lázeňská 405 m
1756 Kan.Na Strání,Textilní až Nová - 93 m
1757 Kan. Panenská 256 m
1758 Kan. Jánská, Olivetská Hora 196 m
1759 Kan.Údolní šach.č.1063 -po potok přes BR-528m
1760 Kan.Nové sady- stará zástavba RD/330m
1761 Kan. Třešňová alej 250 m

1.1.1973
1.1.1982
1.1.1983
1.1.1983
1.1.1983
1.1.1977
1.1.1978 

31.12.1989
1.1.1990

1.12.1991
1.12.1992
1.12.1992
1.12.1992
18.6.1993
23.8.1993
29.9.1993
1.12.1993
7.5.1993 
1.1.1995
1.1.1993 

22.7.1996
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919
1.1.1919

26 396,00 
22 884,00 
43 144,00

1 117 450,00 
228 486,00 
317 381,00 
133 811,00
54 204,00

2 168 000,00
39 817,00 

148 507,00 
65 970,00 

101 904,00 
153 000,00 
480 805,00 

3 203 391,00 
1 964 455,00 
1 586 343,00
1 974 890,00 

486 320,00
2 476 460,00 

295 969,00
63 552,00 

175 222,00 
54 473,00 
36 315,00 

282 351,00 
657 307,00 
217 892,00 
322 298,00 
367 692,00 
193 951,00 
232 418,00 
177 945,00 
479 362,00 
299 601,00 
226 970,00

2

Prohlašuji, že fyzická inventura pronajatého majetku byla p-c vedena

DNE: ................. ¿ £ \£ í!!.l.......................

T...... ............. ............ ................. . . .............. . . ... . .  firma Vt-CS a.s Moravská Třebová provozuje.

.. ..................................................Zá......... . . . .................... ........... . . . . . . . . .
..... ................................................................... 

............... ............... ...........
■••. ............. .......... . . . .......... ............ . . .....

.................... .............................................
.....................................................................

I



ke smlouvě o nájmu, provozování,
správě tohoto majetku a jeho rozvoji. 
„Zařízení pronajaté provozovateli"

Příloha č. 1 I N V E N T U R N Í  S E S T A V A
provozovaného majetku k 31. 12. 2013

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

1762 Kan. Polní od šachty č. 1063 316 m 1.1.1919 286 891,00
1763 Kan. Lidická 129 m 1.1.1919 117 117,00
1766 Kan. autobus.nádraží od šachty č.982-978/121m 1.1.1919 109 854,00
1767 Kan. Krátká 73 m 1.1.1919 66 275,00
1769 Kan. Tichá 35 m 1.1.1919 31 776,00
1770 Kan. Piaristická 212 m 1.1.1919 192 471,00
1775 Kan. Kostelní náměstí 70 m 1.1.1919 75 822,00
1776 Kan. zatrubnění pod Kras-HAKA 471 m 1.1.1919 427 612,00
1778 Kan. zatrubnění pod zámkem/mlýn/ 300 m 1.1.1919 272 365,00
1779 Kan. Svitavská po šachtu ě. 174 355 m 1.1.1919 345 389,00
1780 Kan. Brněnská 412 m 1.1.1919 374 047,00
1781 Kan. Josefská otevř.kanál až po potok 403m 1.1.1919 365 876,00
1782 Kan. Josefská 411 m 1.1.1919 373 139,00
1783 Kan. Lanškrounská k ul.Na Strání 734m 1.1.1919 666 385,00
1784 Kan. ul. Horní, Vodní 258 m 1.1.1919 234 234,00
1785 Kan. Jevíčská po šachtu č.323 45 m 1.1.1919 40 855,00
1786 Kan. Dukelská po šachtu č.658 290 m 1.1.1919 263 286,00
1787 Kan.Tovární- rod.domky PVC 250 55 m 1.1.1919 141 140,60
1788 Kan. ul. Míru 100m 1.1.1919 90 788,00
1789 Kan.Dukelská/Údolní-Třešňová alej/130m 1.1.1919 118 025,00
1790 Kan. Ulička /Svitavská-Údolní/ 301m 1.1.1919 273 272,00
1791 Kan. K.Čapka po ul. Bezručova 406 m 1.1.1919 368 600,00
1792 Kan.Západní-stará/šach. č.603-254/ 13 lm 1.1.1919 118 933,00
1793 Kan. Pod Hamry 149 m 1.1.1919 135 274,00
1447 Kan. Sluneční 349m 1.1.1934 244 411,00
1795 Kan. Tyršova 250 m 1.1.1934 175 014,00
1796 Kan. Zahradnická 420 m 1.1.1934 294 023,00
1797 Kan. Palackého od šachty č.902 - 332 m 1.1.1934 232 418,00
1799 Kan.Lanškrounská Nádražní-potok - 130m 1.1.1934 91 007,00
1800 Kan. ul. 9. Května 322 m 1.1.1934 225 418,00
1801 Kan. Bezručova 304 m 1.1.1934 212 817,00
1802 Kan. J.K.Tyla po šachtu č.603 442 m 1.1.1934 309 424,00
1803 Kan.Svitavská od šachty č,174-612/1026m 1.1.1934 718 256,00
1804 Kan. Nádražní 636 m 1.1.1934 445 235,00
1805 Kan. Garážní po šachtu ě.916 147 m 1.1.1934 102 907,00
1733 Kanal.stoka "B" 1889 m 28.2.1997 26 344 199,00
1734 Kanal.stoka "B-7" 59 m 28.2.1997 797 183,00

Prohlašuji, že fyzická inventura pronajatého majetku byla provedena

DNE: .................... ^**7



ke smlouvě o nájmu, provozování,
správě tohoto majetku a jeho rozvoji.
„Zařízení pronajaté provozovateli"

Příloha č. 1 I N V E N T U R N Í  S E S T A V A
provozovaného majetku k 31. 12. 2013

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

1735 Kanal.stoka "B-9" 788 m 28.2.1997 10 647 114,00
1736 Kanal.stoka "Et-11" 418 m 28.2.1997 5 647 870,00
1987 Kanal.stoka park u muzea kamenina DN200-168m 30.12.1992 368 760,00
1988 Kanal.před pozemkem"TS" DN 300 BET.-127m - - 115 300,00
1907 Kan. splašk. ČSA,Ztracená DN3 00-500/263m 15.12.1997 3 178 021,00
1911 Kanal.stoka Komenského-Olomoucká 347m 1.1.1998 5 348 589,00 ‘
1923 Kan.přípojka 36 BJ ul. Jiráskova DN300-60m 1.1.1998 179 348,00
2010 Kanalizace Olomoucká+odlehč.komora 271 m 1.5.1999 6 305 475,80
2007 Kanalizace ul. Farní 31.12.1997 1 177 025,00
2015 Kan. ul.Nerudova-Panenská PVC 300- 82m 31.8.1997 439 799,60
2031 Kan.splaš.prům.zóna Svitavská DN300,500/413m 18.11.1999 1 717 433,00
2021 Kan.splašk. Hřebečská- 1.etapa 1.8.1998 1 059 269,40
2041 Kan.ul.Údolní bytovka-stoka DN300-114m 20.12.1999 99 650,00
2043 Kan.ul.Marxova-Ztracená PVC 300 -182m 19.5.2000 871 839,40
2303 Kan.stoka M.T.-Boršov "A,B,C,D"DN150-400/260m 30.6.1976 419 450,00
2359 Kan.stoka B8,B8-1 Kníž.louka PVC300-400/591m 1.1.2001 783 827,00
2247 Kanalizace Dr.Loubala PVC DN300-137,8 m 31.12.2003 550 872,00
2331 Kan. ul.Nerudova I.etapa PVC DN300-214,6m 31.12.2004 1 858 336,00
2254 Kan.náměstí T.G.Masaryka PVC DN 300-364m 31.12.2003 3 974 503,20
2294 Kan. k 32 bj. Hřebečská 162 871,85
2271 Kan.ul.Mlýnská,Josefská DN 500 65m 1.12.2003 533 624,20
2382 Kan.splašková Treboplast PVC 300 -185m 18.11.2005 419 168,27
2383 Kanalizace Treboplast PVC 300 - 81m 18.11.2005 465 335,04
2394 Kan. splašková ATEK PVC 300-100m+3rev.šachty 30.9.2005 263 278,00
2395 Kanalizace ATEK PVC 300-143m+5ks šachet 30.9.2005 462 534,00
2407 Kan.síť Lanškrounská,Olomoucká,Jevíčská 1621m 30.6.2006 24 917 733,50
2388 Kan.Sušice PVC DN300- 33m 15.9.2006 281 205,50
2428 Kanalizace Protechnik DN300 120 m+spadiště+3š 29.9.2006 525 182,60
2449 Kanalizační stoka sběrový dvůr PP 315 -91 m 31.12.2007 452 649,00
2468 Kanalizační stoka B8-1 šachty před domem c.o.48 31.12.2008 422 155,00
2508 Kan.stoka ul.Mánesova DN 250-500 374m 31.12.2009 4 684 985,00
2513 Kan.stoka ul.Míru DN 300 149m 31.12.2009 1 133 561,00
2526 Kan.stoka Sluneční l.eta. epolypr.DN 600 106m 31.12.2009 1 608 276,00
2527 Kan.stoka Sluneční 2.eta.Superlit.DN 600 139m 31.12.2009 2 119 707,00
2516 Kan.stoka ZTV ul.Na Písku PVC DN 250-300 293m 31.12.2009 1 099 692,00
2503 Kan.stoka z obřadní síně ul.Nerudova parkov. 31.12.2009 592 762,00
2506 Kan.stoka ul.J.K.Tyla DN400-600 244m 31.12.2009 1 846 344,91

Prohlašuji, že fyzická inventura pronajatého majetku byla provedena

DNE: ..................... .....................................

Tato ¡ n v fa jp í  s e s tra g p ře s p i^  majetek, který firma VHOS, a.s. Moravská Třebová provozuje.

.............. ...............................



ke smlouvě o nájmu, provozování,
správě tohoto majetku a jeho rozvoji.
„Zařízení pronajaté provozovateli"

Příloha č. 1 I N V E N T U R N Í S E S T A V A
provozovaného majetku k 31. 12. 2013

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

1547 Kanalizace 3X16BJ Sušice DN200-400 / 261m
1548 Kanalizace ul.Sušice ZTV pro rodinné domky
1798 Kan. Sušice 1 186 m

2669/2 Kanalizace-infrastruktura ul.Strážnického 
2708OMM Odvedení kanalizačních vod ul.Nádražní 
27110MM Přeložka kanalizace Č.4 Lanškr.-Sušice 
27610MM Kanalizace na stráni - stav.část ČS 
27620MM Kanalizace na stráni - technolog.část ČS 
27630MM Kanalizace na stráni včetně 8 šachet

1.1.1981 164 109,00
1.1.1983 501 143,00
1.1.1934 830 265,00

31.8.2012 744 028,28
31.12.2012 3 277 290,68

2.1.2013 457 405,80
27.6.2013 102 844,15
27.6.2013 539 384,45
27.6.2013 1 201 079,94

Prohlašuji, ze fyzická inventura pronajatého majetku byla provedena

DNE: ......................

Tato injvi
....

...............

......... . . ... . . . . . ... ................. ....... . ......a VHOS, a.s. Moravská Třebová provozuje.

Zástu...... ............



ke smlouvě o nájmu, provozování, 
správě tohoto majetku a jeho rozvoji. 
„Zařízení pronajaté provozovateli''

Příloha č. 1

Příloha č. 3 Koncesní smlouvy

i n v e i m t u r n í  s e s t a v a
provozovaného majetku k 31. 12. 2013 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ČOV Moravská Třebová
1875 Provozní budova SO-2004
1871 Přívodní stoka "A" na ČOV 3515 m
1872 Beton, žlab - propoj stok "A" a "B"
1873 Příjezdová komunikace SO-2002
1890 Objekt průtokové dráhy SO-2014
1891 Kanalizace DN300-546,4m V ČOV SO-2015
1892 Vodovod DN80V ČOV SO-2016
1893 Vozovky a zpevněné plochy SO-2018 
1897 Přípojka pitné vody SO-2023

12/2004 Motorová sekačka VIKING 17.300,-Kč 
2483 Přistroj pro měření průtoků - odtoku
1874 Objekt česlí a ČS SO-2003
1806 Čerpadlo EMU typ FA 253-475
1807 Čerpadlo EMU typ FA 251-267
1809 Drapák štěrku a písku DPS
1810 Strojní technologie ČS
2046 Čerpadlo FLYGHT typ NP3127 NP
1811 Česle TZP SCČ-M 1 OOOx 1000x3
1812 Česle TZP SCČ-M 1000x1000x3
1814 Kompresor typ PKS 50
1815 Stavidlo s el. typ STE-B-0006
1816 Stavidlo s el. typ STE-B-0006
1817 Vírový lapák písku typ LPVV
1818 Vírový lapák písku typ LPVV
1820 Stroj.technologie mech.předčištění
1876 Vírový lapač písku SO-2005
1877 Vírový lapač písku SO-2005
1878 Dešťová zdrž SO-2006
1879 Biologická jednotka Č. 1 SO-2007 
1881 Biologická jednotka Č.3 SO-2007 
1883 Budova dmýcharny SO-2008
1833 Kladkostroj Z 200R, nosnost 125kg
1840 Čerpadlo 80 GFHU - SJ
1841 Čerpadlo 80 GFHU - SJ
1842 Čerpadlo EMU FA 82/120

30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996 
31.12.2004

1.9.2009
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996 

1.11.2001
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996
30.11.1996

3 144 420,16 
37 820 000,00 
2 350 000,00 
1 350 000,00
5 060 000,00 
1 668 000,00

540 000,00 
1 633 000,00 

790 000,00 
0,00 

46 900,00
6 260 000,00 

448 000,00 
352 600,00 
458 000,00 
408 645,00 
141 750,00 
298 420,00 
298 420,00
75 634,00 

212 800,00 
238 900,00 

52 400,00 
52 400,00 

502 648,00 
335 000,00 
335 000,00 

2 075 000,00 
10 214 324,00 
10 214 324,00 

974 669,41 
17 567,00 
29 450,00 
29 450,00 
85 394,00

Prohlašují, že fyzická inventura pronajatého majetku byla provedena

DNE: ........................

....... .......... 

..................
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a.s. Moravská Třebová provozuje. 

. .........................................................................Zástup. . . . ................... .
. . . . . . . . ....... .............................................................................. . . . ........... . .



Příloha č. 1

ke smlouvě o nájmu, provozování,
správě tohoto majetku a jeho rozvoji.
„Zařízení pronajaté provozovateli"

I N V E N T U R N Í s e s t a v a
provozovaného majetku k 3 1 . 12 2011 

m ěsto  m o r a v sk á  Tř eb o v á

1843 Čerpadlo EMU FA 82/120
1862 Čerpadlo 80 GFHU-SJ
1863 Čerpadlo 80 GFHU-SJ
1864 Čerpadlo 50 GFHU-SJ
1865 Čerpadlo 50 GFHU-SJ
2594 Plechový přístřešek
1860 Čerpadlo 40-NVD-170 4 kW
1898 Přípojka VN+trafo 630 kVA/22kV SO-2025 

27130USB Vstupní ČS a mechan.předěištění 
27140USB Dešťová zdrž 
27150USB Aktivační nádrže - 2ks 
27160USB Dosazovací nádrž - 2ks

o ! ! I ? USB Kal°Vá Č6rpací technika v8. vzduchotechniky
27180USB Kalové hospodářství OSS, deponie kalu
27190USB Kyslíková stanice
2720OUSB Trubní rozvody- sítě v ČOV
2721OUSB í raíostanice-úprava
27220USB Povodňová ČS
27230USB Komunikace a zpevněné plochy
27240USB Oplocení
27250USB Venkovní osvětlení
27260USB Vstupní ČS
27270USB Pračka písku-mechanické předčištění 
27280USB Vyplachovací klapka - dešťová zdrž 
27290USB Dmýchadla v budově dmýcharny 3ks 
2730OUSB Aktivační nádrže - mýchadla + perovz

D°Sazovací nádrže 2ks vč.pojízdných mo 
JiUUSB Kalová čerpací stanice - 5ks čerpadel 

27330USB Strojní zahuštění kalu - zahušťovač 
27340USB Kalové hospodářství OSS - systém 
27350USB Strojní odvodnění kalu - odstředivka 
27360USB Distribuce kalu - 2 šnekové dopravníky 
27370USB Chemické hospodářství - zás. na síran 
27380USB Povodňová ČS - 3 čerpadla 
27390USB Mikrosíťová filtrace - 2 mikrosíta 
2740OUSB Provozní rozvod silnoproudu 
27410USB Měření a regulace - - rozvaděče a dispečink

Prohlašuji, že fyzická Inventura pronajatého majetku byla

DNE: .....  ¿ / /

30.11.1996 85 394,00
30.11.1996 29 450,00
30.11.1996 29 450,00
30.11.1996 15 630,00
30.11.1996 15 630,00
31.10.2011 1,00
30.11.1996 32 700,00
30.11.1996 870 000,00

1.1.2013 296 023,37
1.1.2013 372 943,93
1.1.2013 7 880 909,17
1.1.2013 13 212 575,60
1.1.2013 3 066 232,29
1.1.2013 11 732 107,79
1.1.2013 127 501,46
1.1.2013 3 290 613,27
1.1.2013 19 550,50
1.1.2013 420 233,18
1.1.2013 1 920 862,88
1.1.2013 512 498,00
1.1.2013 1 310 594,37
1.1.2013 9 795,23
1.1.2013 1 664 302,60
1.1.2013 520 117,33
1.1.2013 1 210 526,79
1.1.2013 3 789 851,09
1.1.2013 4 605 208,17
1.1.2013 1 469 389,73
1.1.2013 1 947 126,28
1.1.2013 4 709 506,12
1.1.2013 2 363 041,15
1.1.2013 773 133,71
1.1.2013 271 909,74
1.1.2013 823 660,30
1.1.2013 2 854 139,34
1.1.2013 2 800 103,68
1.1.2013 3 276 096,39

provedena



Příloha č. 1

ke smlouvě o nájmu, provozování,
správě tohoto majetku a jeho rozvoji.
„Zařízení pronajaté provozovateli"

I N V E N T U R N Í S E S T A V A
provozovaného majetku k 31. 12. 2013

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

27420USB Dřevěný přístřešek pro zakrytí mikrosíť
1.1.2013 45 000,00

330 968 900,60

Prohlašuji, že fyzická inventura pronajatého majetku byla provedena

DNE:

VHOS, a.s. Moravská Třebová provozuje.

Zástupce ............
..........



Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová

Příloha č. 4 koncesní smlouvy

Minimální výše pachtovného

Tab: Pachtovné pro roky 2016-2025

Minimální výše pachtovného 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(tis. Kč)

(částky uvedeny ve stálých cenách roku 2015)
14 535 15 778 17 141 18 593 19 312 19 590 19 870 20 151 20 416 20 617



Příloha 5
Platební Mechanismus 

Část A



1. POVAHA A ÚČEL PŘÍLOHY Č. 5

1.1 Tato Příloha č. 5 k této Smlouvě obsahuje závazná pravidla Platebního Mechanismu (dále 
jen „Pravidla“). Po formální stránce tvoří Přílohu č. 5 k této Smlouvě následující části:

o Části A této Přílohy č. 5 ke Smlouvě je následující smluvní text uvedený níže

o Části B této Přílohy č. 5 ke Smlouvě je Model (pouze elektronická verze) a

o Části C této Přílohy č. 5 ke Smlouvě je Nástroj (pouze elektronická verze).

1.2 Model a Nástroj tak, jak jsou vymezeny níže, představují aplikace vytvořené v prostředí MS 
EXCEL sledující naplnění pravidel pro akceptací vodohospodářských projektů financovaných 
z EU nastavených v Příloze č. 7 OP ŽP (Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro 
Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007-2013“) u tzv. „oddílného 
modelu“, předložené Evropské komisi 6. srpna 2007. Vyplnění Modelu je závaznou podmínkou 
pro čerpání prostředků z OP ŽP, Nástroj je doporučován Ministerstvem životního prostředí ČR 
jako vzorové řešení splnění Podmínek Přijatelnosti.1

1.3 Kromě procesu pravidelné aktualizace dle čl. 3.4 níže a periodického přezkoumání dle čl. 10 
níže, smí být Model a Nástroj změněn pouze pokud jedna Smluvní Strana poukazuje na 
objektivní výpočetní nedostatek nebo na rozporuplné promítnutí ustanovení Smlouvy a zvlášť 
části A této Přílohy č. 5 ke Smlouvě; v tomto případě může být účinnost změny buď okamžitá, 
nebo od kalendářního roku následující po kalendářním roce, ve kterém byla tato úprava 
učiněna, ale nikoliv zpětně. V případě změny tohoto typu, Smluvní Strany sepíšou protokol o 
provedení změn, který bude obsahovat mj. identifikací původních a upravených Modelu a 
Nástroje, metody a technického postupu Smluvních Stran při přesunu dat mezi verzemi 
Modelu a Nástroje.

1.4 Změny dle předchozího článku 1.3 podléhají schválení obou Smluvních Stran; pokud jedna 
Strana se změnou nesouhlasí, Smluvní Strany postupují dle článku dle čl. XII Smlouvy 
(Podrobnější pravidla pro řešení Sporů mezi Smluvními Stranami). V případě rozporu mezi 
Modelem, Nástrojem a ustanoveními části A této Přílohy č. 5 ke Smlouvě, mají ustanovení této 
Přílohy č. 5 ke Smlouvě přednost.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Definice

Níže uvedené definice mají následující významy, pokud není výslovně v ustanoveních této 
přílohy, případně jiných částí Smlouvy uvedeno jinak:

2.1.1 „Aktuální“, bez kvalifikujících slov, znamená aktuální v době aplikace Pravidel -  např. 
v době, kdy jsou nastavené ceny pro stočné podle Pravidel;

2.1.2 „Capex“ znamená Investiční náklad nebo náklady;

2.1.3 „CKO“ znamená příslušný cenový kontrolní orgán, odpovědný za zjišťování shody se 
Zákonem o Cenách, zejména dle § 14 odst. 2 tohoto zákona;

1
Obě aplikace jsou oficiálně zveřejněny Ministerstvem životního prostředí na webových stránkách www.opzp.cz.
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2.1.4 „ČSH“  znamená čistou současnou hodnotu dle běžně chápaného významu tohoto 
pojmu ve finančních profesích;

2.1.5 „Druhé Období Cenové Fixace“ znamená období mezi šestým a desátým rokem 
Doby Provozování;

2.1.6 „ISC“ znamená index spotřebitelských cen, vydávaný a zveřejňovaný ČSÚ;

2.1.7 „Model“ znamená:

(a) pro První Období Cenové Fixace verzi 11.0.11 „Finančního modelu pro vlastníky a 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury“ uveřejněného na ■ stránkách 
Ministerstva životního prostředí ČR, www.opzp.cz. jehož vyplněná verze tvoří 
Část B (Model (pouze elektronická verze)) této Přílohy č. 5 ke Smlouvě; a dále

(b) pro Druhé Období Cenové Fixace finanční model dohodnutý mezi oběma 
Smluvními Stranami na základě Modelu dle písm. (a) tohoto článku v době 
Periodického Přezkoumání před Druhým Obdobím Cenové Fixace;

2.1.8 „Nástroj“ znamená:

(a) pro První Období Cenové Fixace verzi 11.0.11 „Vyrovnávacího nástroje pro tvorbu 
cen pro vodné a stočné“ uveřejněného na stránkách Ministerstva životního 
prostředí ČR, www.opzp.cz, jehož vyplněná verze tvoří Část C (Nástroj (pouze 
elektronická verze)) této Přílohy č. 5 ke Smlouvě; a dále

(b) pro Druhé Období Cenové Fixace verzi tohoto vyrovnávacího nástroje 
dohodnutou mezi oběma Smluvními Stranami na základě Nástroje dle písm. (a) 
tohoto článku v době Periodického Přezkoumání před Druhým Obdobím Cenové 
Fixace;

2.1.9 „Neindexovaný“, vztahující se na hodnotu, znamená hodnotu vyjádřenou v cenách 
Výchozího Roku před jakoukoliv cenovou indexací;

2.1.10 „Nominální“, v případě odkazu na hodnotu, znamená hodnotu vyjádřenou za použití 
skutečných (běžných) cen odpovídajících době, ke které se hodnota vztahuje;

2.1.11 „Nová Infrastruktura“ znamená infrastrukturní Majetek, který je nově pořízený, 
rekonstruovaný nebo je na něm provedeno Technické Zhodnocení Vlastníkem, a který 
má věcný vliv na provozní náklady Provozovatele (a nezahrnuje tedy Smluvní Investici 
Provozovatele);

2.1.12 „Objem Vody Dodané“ znamená pro účely těchto Pravidel objem prodané vody 
v roce t, dle evidence Provozovatele;

2.1.13 „Odhad“ (druhá část procesu Vyrovnání) má význam uvedený v čl. 4.1 níže\

2.1.14 „Opatření Ministerstva Zemědělství“ znamená příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů;

2.1.15 „Qpex“ znamená provozní náklad nebo náklady včetně přidělených odpisů;

2.1.16 „Periodické Přezkoumání“ nebo „Cenové Přezkoumání“ znamená komplexní 
přezkoumání cen pro stočné mezi jednotlivými Obdobími Cenové Fixace;

2.1.17 „Platební Mechanismus“ znamená mechanismus popsaný v Části A této Přílohy č. 5 
ke Smlouvě, který podrobně upravuje finanční toky mezi Vlastníkem a Provozovatelem 
a strukturu finančních toků mezi Provozovatelem a Odběrateli na základě Smluv 
s Odběrateli (zejména cen pro stočné), včetně Části B (Model (pouze elektronická
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verze)) této Přílohy č. 5 ke Smlouvě a Části C (Nástroj (pouze elektronická verze)) této 
Přílohy č. 5 ke Smlouvě (viz definice Modelu a Nástroje);

2.1.18 „Požadovaný Příjem Provozovatele“ má význam uvedený v čl. 3.2 níže;

2.1.19 „Provozní Majetek“ znamená majetek Provozovatele přidělený Smlouvě v rámci 
nabídky Provozovatele v Koncesním Řízení, aktualizován každoročním Vyrovnáním dle 
čl. 7.5 níže;

2.1.20 „První Období Cenové Fixace“ znamená období prvních 5 (slovy: pěti) let Doby
Provozování; . '

2.1.21 „Reálný“, když se vztahuje k hodnotě, znamená: (I) když je stanovena ex-post, 
nominální hodnotu redukovanou ISC příslušným pro daný rok (relativní k Výchozímu 
Roku), a (II) když je stanovena ex ante, hodnotu, která se očekává, že po navýšení 
předpovídaným ISC oproti Výchozímu Roku, dává výslednou Nominální hodnotu;

2.1.22a „ReHoK“ znamená regulatorní hodnotu kapitálu Provozovatele spojenou s touto 
Smlouvou tak, jak je vyčíslená v Modelu a Nástroji; prvky ReHoK jsou Provozní Majetek 
Provozovatele a pracovní kapitál Provozovatele (viz podrobnější vymezení v čl. 3.2.3 
níže)]

2.1.22b „ReHoM“ znamená regulatorní hodnotu majetku Provozovatele spojenou s touto 
Smlouvou tak, jak je vyčíslena v Modelu a Nástroji; ReHoM je tvořen Provozním 
Majetkem Provozovatele;

2.1.23 „Skutečnost“ (první část procesu Vyrovnání) má význam uvedený v čl. 4.2 níže]

2.1.24 „VaPMaK“ (vážené průměrné náklady kapitálu) znamená výnosnost povolenou 
Provozovateli, jak je stanovena Ministerstvem životního prostředí ČR. Pro První Období 
Cenové Fixace je použita aktuálně platná hodnota ke dni 1.1.2014 ve výši 7% - slovy: 
sedm procent2. Pro Druhé Období Cenové Fixace, výše VaPNaK vyplývá z obecně 
platných cenových předpisů. V případě, že obecně platné cenové předpisy neurčují výši 
VaPNaK má se za to, že výše VaPNaK vyplývá z doporučení Ministerstva životního 
prostředí ČR. Pokud Ministerstvo životního prostředí ČR výši VaPNaK nedoporučuje, 
nebo doporučuje ji nejednoznačně nebo neaktuálně, má se za to, že výši VaPNaK určí 
Smluvní Strany dohodou, popř. řešením dle čl. XII Smlouvy (Podrobnější pravidla pro 
řešení Sporů mezi Smluvními Stranami)]

2.1.25 „Výchozí Rok“ znamená rok uvedený v Modelu, jehož konec třetího čtvrtletí definuje 
cenovou úroveň, ke které jsou vyjádřeny budoucí „reálné“ (viz výše) náklady a ceny, 
přičemž platí, že Výchozím Rokem je rok předcházející prvnímu roku Prvního Období 
Cenové Fixace, tedy rok před Dobou Provozování a Výchozím Rokem pro Druhé 
Období Cenové Fixace je poslední rok Prvního Období Cenové Fixace;

2.1.26 „Vyrovnání“ znamená proces Odhadu a Skutečnosti, prováděné každý rok v říjnu;

2.1.27 „Vyrovnání Ex Post“ má význam uvedený v čl. 4 níže.

2.1.28 „Den Uplynutí“ znamená poslední den období deseti let ode Dne Zahájení 
Provozování;

2 Dokument „Metodika nastavení historických a regulačních VaPNaK", viz www.opzp.cz.
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2.1.29 „Den Zahájení Provozování“ znamená předem určený termín, který je stanoven dle 
smlouvy čl. II bod 2 na 1.1.2016. Od tohoto termínu je Provozovatel povinen a 
současně oprávněn zahájit Provozování Kanalizace a plnit ostatní související povinnosti 
stanovené Smlouvou;

2.2.30 „Den Předčasného Skončení“ znamená den dle čl. XV této Smlouvy, kdy skončí 
povinnost a oprávnění Provozovatele Provozovat Kanalizace a další práva, o kterých se 
má za to, že současně s Provozováním Kanalizací skončí při předčasném ukončení 
Smlouvy, tj. dříve než Dnem Uplynutí, přičemž Smluvní Strany se mohou v konkrétním 
případě písemně dohodnout, že Dnem Předčasného Skončení bude jiný den;

2.2.31 „Den Skončení“ znamená Den Předčasného Skončení či Den Uplynutí, podle toho, 
který z těchto dnů nastane dříve;

2.1.32 „Nájemné“ znamená ve smyslu Koncesní smlouvy “Pachtovné".

2.2 Matematické symboly

2.2.1 Čísla v dolních indexech členů vzorce mají následující význam, pokud není uvedeno 
jinak:

(a) jediné číslo v indexu členu vzorce odkazuje na rok Období Cenové Fixace, kde 
index "1" odkazuje na první rok Období Cenové Fixace. Např. "X2" znamená 
hodnotu X ve druhém roce Období Cenové Fixace;

(b) když v indexu jsou dvě čísla oddělená čárkou, první číslo určuje Období Cenové 
Fixace a druhé číslo odkazuje na rok v rámci tohoto Období Cenové Fixace. 
Např. "X13" znamená hodnotu X ve třetím roce Prvního Období Cenové Fixace;

(c) když je index "t" použit pro indexaci hodnoty, t odkazuje jak na Období Cenové 
Fixace tak na rok uvnitř Období Cenové Fixace. Např.: Jestliže Xt znamená X2,i, 
pak Xt-2 znamená XM (za předpokladu pětiletého Období Cenové Fixace); a

(d) dolní index “0” označuje Výchozí Rok.

2.2.2 Symbol „stříšky" ("A") nad písmenem v členu rovnice ukazuje hodnotu, která byla pro 
účely tohoto Platebního Mechanismu předpovězena nebo jinak stanovena v příslušném

minulém Cenovém Přezkoumání, nebo v rámci Koncesního Řízení. Např.: Val 
odkazuje na prognózovanou nebo jinak stanovenou hodnotu pro účely tohoto 
Platebního Mechanismu v příslušném Cenovém Přezkoumání, a Val odkazuje na 
hodnotu při Odhadu (viz čl. 4.1 níže).

2.2.3 Pruh nad písmenem (Valt ) označuje hodnotu týkající se roku t, která byla zjištěna 
v průběhu roku t+1 jako skutečnost za rok t, a která byla předmětem „Celkového 
vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné“ dle 
platných právních předpisů, pokud se daná položka objevuje ve zmíněném vyúčtování.

2.3 Obecná ustanovení vztahující se k nastavení cen pro stočné

2.3.1 Pokud není uvedeno jinak, jakákoli prognózovaná hodnota pro stanovení cen pro 
stočné musí, v době provedení takovéto prognózy, představovat nejlepší odhad, ke 
kterému se dospělo na odůvodnitelném základě (zejména na základě skutečných 
hodnot v minulém časovém období nebo dle veřejně dostupných analogických hodnot) 
a nesmí být odhadován se záměrnými odchylkami směrem nahoru nebo dolu.
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2.4 Konvence hotovostního toku

2.4.1 Pokud není uvedeno v těchto Pravidlech jinak, následující konvence platí pro účely 
diskontovaných peněžních toků: u peněžních toků realizovaných během určitého roku 
se předpokládá jejich výskyt na konci takového roku.

2.5 Požadovaná průkaznost přidělení nákladů

2.5.1 Provozovatel je povinen do 3 (slovy: tří) měsíců po dni uzavření této Smlouvy předložit 
Vlastníkovi písemnou informaci (a dále pak ji udržovat aktuální) o způsobu přiděleni 
provozních nákladů (popis metodických postupů) a Provozního Majetku včetně odpisů 
této Smlouvě v rámci celkového účetnictví Provozovatele, a to:

(a) mezi položky podléhající věcnému usměrňování cen a ostatní položky 
(neregulovanou činnost);

(b) mezi jednotlivými provozními smlouvami Provozovatele ve smyslu Zákona o 
Cenách;

(c) mezi jednotlivými položkami nákladů, řazených podle Opatření Ministerstva 
Zemědělství.

2.5.2 Provozovatel musí spolu s písemnou informací dle čl. 2.5.1 výše doložit správnost jím 
uvedeného způsobu přidělení nákladů a Provozního Majetku dle čl. 2.5.1 výše 
prostřednictvím kladného stanoviska Experta

3. POŽADOVANÝ PŘÍJEM PROVOZOVATELE

3.1 Definice

3.1.1 Toto jsou významy matematických symbolů používaných v článcích 3, 4 a 5 těchto 
Pravidel:

(a) „CEt ... úspěšnost výběru pohledávek za rok t, rovnající se: částky skutečně 
inkasované + částky fakturované a stanovená v Modelu;3

(b) „ISC“ ... index spotřebitelských cen;

(c) „ Qt ... prognózované množství vody, které má být dodáno v roce t (prognóza je 
provedena Vlastníkem v rámci Koncesního Řízení pro První Období Cenové 
Fixace a při Cenovém Přezkoumání pro Druhé Období Cenové Fixace);

(d) „RRt“ ... Požadovaný Příjem Provozovatele, tj. požadovaný roční příjem (před 
diskontováním) pro rok t, včetně všech úprav, které jsou přenášeny z 
předchozího roku;

(e) »Vt ... variabilní náklady na krychlový metr vody dodané, stanovené pro rok t pro 
účely Požadovaného Příjmu Provozovatele pro rok t;

„Částka skutečně inkasovaná“ zde znamená částku kdykoliv inkasovanou Provozovatelem ve vztahu k dané 
pohledávce (tzn. rovná se částce fakturované ve vybraném hospodářském roce mínus později odepsané 
nedobytné pohledávky za faktury vystavené v tomto hospodářském roce), související s neplacenou fakturou 
(byť pouze zčásti) za Stočné, bez ohledu na to, kdy dochází k její úhradě nebo částečné úhradě.
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3.2

(f) „Ct“ ... druhá část procesu Vyrovnání (dále jen „Odhad“) spočívající v aktualizaci 
odhadu všech relevantních hodnot na základě skutečnosti za první tři čtvrtletí 
aktuálního roku, prováděná ke konci října roku t;

(g) „W," ... první část procesu Vyrovnání (dále jen „Skutečnost“) spočívající 
v upravení Odhadu z předchozího roku o skutečné výsledky, známé k datu 
Skutečnosti na konci října roku t+1;

(h) „C °pex“ ... Odhad prováděný pro provozní náklady na základě opakovaného

odhadu všech relevantních hodnot na konci října roku t (podobné symboly se 
používají i pro ostatní komponenty); .

(i) „ Wtopex “ ... Skutečnost provozních nákladů jako výsledek skutečných hodnot pro

rok t nejpozději na konci října roku t+1 (podobné symboly se používají i pro 
ostatní komponenty);

(j) „Nt“ ... Reálné Nájemné za rok t 

Požadovaný Příjem Provozovatele

3.2.1 Reálný Požadovaný Příjem Provozovatele RRt za rok t určený v Modelu je dán 
součtem:

(a) Nájemného Nt -  placeno Provozovatelem Vlastníkovi, stanoveno Vlastníkem 
zvlášť pro oblast stočného dle čl. 3.4 níže (viz i či. V Smlouvy);

(b) Provozních nákladů -  viz čl. 5 a 6 těchto Pravidel včetně přidělených odpisů;

(c) Odpisů - rozdíl mezi odpisy Provozního Majetku Provozovatele zvýšenými o 
úpravu pro změnu ISC a Nominálními odpisy Provozního Majetku Provozovatele

(d) čistého výnosu (příspěvek k zisku po zdanění) -  ReHoK x VaPNaK;

(e) daně z příjmu právnických osob -  jedná se o Reálnou daň z příjmů 
právnických osob odhadovanou k platbě v roce t ve vztahu ke Smlouvě (přidělení 
dle zisku všech smluv Provozovatele);

(f) následujících úprav, které budou aplikovány z předchozích roků (viz čl. 4 
Pravidel);

- na provozní náklady tak, jak stanoví čl. 5 a 6 níže, tzn. C°^ex + W °^x ;

- na daň tak, jak stanoví čl. 4.4.2 níže, tzn. Cf™ +Wtd_a2n ;

- na výnos z ReHoM tak, jak stanoví odst. 4.4.3 níže, tzn. Cvtyb0S + Wtv̂ os ;

- na odpisy tak, jak stanoví čl. 4.4.4 níže, tzn. C°‘f ' sy + Wt°_flsy ;

- na objem tak, jak stanoví čl. 4.4.5, tzn. C°b{em + W °bf m ;

- z důvodu opravy odhadu vývoje ISC skutečným vývojem ISC tak, jak stanoví 
čl. 4.4.6 níže, tzn. C /ff +W//_S2C ;

- z důvodu dělení případných úspor v provozních nákladech tak, jak stanoví
čl. 9; '

(g) výše sjednaného vzdání se zisku Provozovatelem -  ve výši zakotvené 
v Modelu (se záporným znaménkem);
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3.2.2 Prvky dle čl. 3.2.1, písm. (a), (c), (d) a (e) výše Požadovaného Příjmu Provozovatele 
jsou určeny ex ante v Modelu, prvek (b) je určený ex ante v Nástroji a zaznamenán 
v Modelu. Požadovaný Příjem Provozovatele se počítá zvlášť pro stočné.

3.2.3 Pracovní kapitál Provozovatele se počítá jako součet zásob Provozovatele souvisejících 
se Smlouvou (buď přidělených nebo jinak určených), a to jako prognóza stavové 
veličiny k 31. prosinci daného roku, a následující hodnoty:

{RR, x 90/365)-(PN, x 15/365)

kde PNt znamená provozní náklady Provozovatele související se Smlouvou. Pracovní 
kapitál Provozovatele je stanoven jako hodnota ex ante a není dále pak upraven 
v Nástroji, kromě úpravy v rámci Periodického Přezkoumání a z důvodu změn ex ante 
hodnot v Modelu (např. navýšení Nájemného, viz čl. 3.4 níže).

3.2.4 Požadovaný Příjem Provozovatele nezahrnuje náklady Provozovatele související 
s odváděním a čištěním odpadních vod se zvýšeným znečištěním (tj. znečištěním ve 
větší koncentraci nebo s jiným charakterem než odpadní voda od domácností), pokud 
Provozovatel účtuje jednotlivým Producentům za náklady související se zvýšeným 
znečištěním. Pokud Provozovatel účtuje jednotlivým Producentům za náklady 
související se zvýšeným znečištěním, je povinen je oddělit od provozních nákladů dle čl.
3.2.1 (b) výše a účtovat je přímo relevantním Producentům na základě smluvně 
sjednané ceny mezi Provozovatelem a každým Producentem. Provozovatel musí 
v tomto případě poskytnout písemně informace o:

(a) charakteru a výše vzniklých vícenákladů souvisejících s odváděním a čištěním 
odpadních vod se zvýšeným znečištěním);

(b) způsob účetního oddělení těchto nákladů od provozních nákladů dle čl. 3.2.1
(b) výše;

(c) způsob rozúčtovámí těchto nákladů mezi producenty; a

(d) výše cen účtovaných jednotlivým Producentům za náklady související se 
zvýšeným znečištěním.

3.3 Indexace cen pro stočné během Období Cenové Fixace

3.3.1 Tabulka 1 níže stanovuje přístup k indexaci jednotlivých položek provozních nákladů a 
nakládání s nimi. Reálné hodnoty pro položky, které mají být indexovány indexy jinými 
než ISC, jsou vypočteny následovně:

a Reálná hodnota dané položky v roce t (tak, jak je zahrnuta do Požadovaného Příjmu) 

je dána součinem Neindexované položky a / (reo/.

Hodnota indexů použita v jednotlivých letech je hodnota pravidelně zveřejněna k 31. 
říjnu; v případě nominálních mezd a indexů stavebních děl se jedná o hodnoty za 
druhé čtvrtletí, u ostatních indexů se jedná o hodnotu za září.
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3.3.2 Skutečná cena pro stočné4 * na rok t je určena následovně: násobí se Reálný

Požadovaný Příjem Provozovatele hodnotou ISCt / IŠ C 0, kde použitá hodnota Ě C t

v jednotlivých letech je vždy (jednou ročně při výpočtu ceny pro nadcházející rok) 
vypočítána k 31. říjnu roku t na základě skutečné hodnoty ISC ke konci třetího čtvrtletí 
roku ř-1, obvykle zveřejněné k 31. říjnu roku t-1 a prognózy vývoje ISC prognózovaného 
v pravidelné zprávě České národní banky o inflaci, a výsledek se dělí hodnotou
fó x č E ,) .6

4 Pokud se předpokládá využití vyrovnávací platby, pojem „skutečná cena“ by měl být nahrazen pojmem
„skutečná cena ... před úpravou o Vyrovnávací Platbu“.

To nejsou nové odhady Q a CE; jsou to stejné odhady roku t provedené při Cenovém Přezkoumání.
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Tabulka 1: Zacházení s položkami provozních nákladů a přístup k indexaci

Položka z povinného 
formuláře výpočtu 
nákladů6

Zacházení Index, který bude použit

1. Materiál

1.1 surová voda 
podzemní a povrchová

Náklady dle objemu s promítnutím 
(čl. 5.4)

Žádný -  cena s plným promítnutím 
nákladů

1.2 pitná voda převzatá 
a odpadní voda 
předaná k čištění

Náklady dle objemu s promítnutím 
(čl. 5.4)

Žádný -  cena s plným promítnutím 
nákladů

1.3 chemikálie Náklady dle objemu s promítnutím 
(čl. 5.4)

Žádný -  cena s plným promítnutím 
nákladů

1.4 ostatní materiál Fixní přístup ex ante -  Fixní pevně 
dané náklady (čl. 5.3)

Index cen průmyslových výrobců 
(index 7004 podle sekce a subsekce 
CZ-CPA, kód BCDE = ÚHRN, 
určovaný ČSÚ)

2. Energie

2.1 elektrická energie Náklady dle objemu indexované (čl. 
5.4)

Index cen elektřiny (index Elektřiny, 
přenosu, rozvodu -  součást ICPV 
7004, podle sekce, subsekce, oddílu 
a skupiny CZ-CPA, kód D351, 
určovaný ČSÚ)

2.2 ostatní energie 
(plyn, pevná a kapalná 
paliva)

Fixní přístup ex ante -  Fixní pevně 
dané náklady (čl. 5.3)

Složený cenový index energie (index 
Elektřina, Plyn, Pára, Klimatiz. - 
součást ICPV 7004, podle sekce, 
subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA, 
kód D35, určovaný ČSÚ)

3. Mzdy

3.1 přímé mzdy Fixní přístup ex ante -  Fixní pevně 
dané náklady (čl. 5.3)

ISC zvýšený o jeden procentní bod, 
nebo tempo růstu nominálních mezd 
podle toho, co je nižší

3.2 ostatní osobní 
náklady

Fixní přístup ex ante -  Fixní pevně 
dané náklady (čl. 5.3)

ISC zvýšený o jeden procentní bod, 
nebo index nominálních mezd podle 
toho, který je nižší

6 Strukturováno dle Opatření Ministerstva Zemědělství.
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Tabulka 1: Zacházení s položkami provozních nákladů a přístup k indexaci

Položka z povinného 
formuláře výpočtu 
nákladů6

Zacházení Index, který bude použit

4. Ostatní přímé 
náklady

4.1 odpisy Nejsou provozními náklady -

4.2opravy 
infrastrukturního 
majetku (havarijní)

Fixní přístup ex ante -  Fixní pevně 
dané náklady (čl. 5.3)

Indexy cen stavebních děl v oboru 
vodovodů a kanalizací (Použity 
indexy cen stavebních děl kód CZ- 
CC 2223 pro vedení kanalizace 
místní trubní, kód CZ-CC 2222 pro 
vedení vody místní trubní -  určovány 
ČSÚ)

4.3 nájem
infrastrukturního
majetku

Nejsou provozními náklady “

4.4 prostředky obnovy
infrastrukturního
majetku

Nejsou provozními náklady “

5. Provozní náklady

5.1 poplatky za 
vypouštění odpadních 
vod

Fixní přístup ex ante -  Fixní pevně 
dané náklady (čl. 5.3)

Indexace dle změn ve 
skutečných Reálných zákonných 
sazbách.

5.2 ostatní provozní 
náklady externí

Fixní přístup ex ante -  Fixní pevně 
dané náklady (čl. 5.3),

Index cen průmyslových výrobců 
(použit index viz výše u položky 1.4)

5.3 ostatní provozní 
náklady ve vlastní režii

Fixní přístup ex ante -  Fixní pevně 
dané náklady (čl. 5.3),

Index cen průmyslových výrobců 
(použit index viz výše u položky 1.4)

6. Finanční náklady Nejsou provozními náklady

7. Finanční výnosy Nejsou provozními náklady

8. Výrobní režie bez 
odpisů

Fixní přístup ex ante -  Fixní pevně 
dané náklady (čl. 5.3)

ISC

9. Správní režie bez 
odpisů

Fixní přístup ex ante -  Fixní pevně 
dané náklady (čl. 5.3)

ISC

3.4 Nájemné

3.4.1 Výši (Nominálního) Nájemného pro nadcházející rok určí Vlastník, a to vždy nejpozději 
k 30. září. Reálné Nájemné se počítá dělením Nominálního Nájemného faktorem
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— 7ISCt / ISC0. Vlastník nesmí určit Reálnou výši Nájemného nižší, než je výše

obsažená v Modelu, kterým je Část B tohoto Platebního Mechanismu. Pokud Vlastník 
nepředá Informace o výši Nájemného do konce září, má se za to, že výše Reálného 
Nájemného je ve výši obsažené v Modelu, kterým je Část B tohoto Platebního 
Mechanismu, nebo ve výši Reálného Nájemného za aktuální rok, podle toho, co je 
vyšší. Reálné Nájemné pro první rok Prvního Období Cenové Fixace je ve výši uvedené 
v Modelu, kterým je Část B tohoto Platebního Mechanismu.

3.4.2 Provozovatel zadá Reálné Nájemné ve výši dané Vlastníkem do Modelu a 
aktualizované výstupy z Modelu zadá do Nástroje, a tím spočítá ceny pro stočné na 
nadcházející rok. Tyto ceny předá Provozovatel Vlastníkovi po provedení Vyrovnání dle 
dalších článků níže nejpozdějl do 5. listopadu daného roku, spolu s vyplněným 
Modelem a Nástrojem, na základě kterých jsou tyto ceny vypočteny.

3.4.3 Vlastník může do 14. listopadu daného roku určit jinou výši Nájemného (ovšem vždy při 
respektování podmínky včl. 3.4.1 výše). Pokud nepředá informace Provozovateli o jiné 
výši Nájemného resp. Hodnoty obnovujících oprav do 14. listopadu, má se za to, že 
výše Nájemného zůstává ve výši původně určené dle čl. 3.4.1 výše.

3.4.4 Do 30. listopadu daného roku předloží Provozovatel Vlastníkovi konečné ceny pro 
stočné na nadcházející rok, spolu s vyplněným Modelem a Nástrojem, na základě 
kterých jsou tyto ceny počítané.

3.5 Znovuprognózování

3.5.1 Při výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné dle čl. 3.4.2 výše může Provozovatel 
případně aktualizovat ex ante hodnoty následujících proměnných (pokud tyto hodnoty 
nebyly nějakým způsobem použité pro výpočet ceny, která byla skutečně uplatněna) 
podle vlastního uvážení:

(a) všechny cenové indexy kromě ISC (který je aktualizován podle jiných pravidel, viz čl.
3.3.2); ' '

(b) všechny objemy odpadní vody;

(c) všechny ceny za odpadní vodu převzatou anebo předanou;

(d) všechny náklady chemikálií;

(e) počet přípojek; a

(f) předpokládané náklady nové infrastruktury (tj. PNn/ dle čl. 6.3, nikoliv PNSi), pokud 
ještě cena pro stočné nebyla tvořena a uplatněna s využitím těchto údajů.

Při této aktualizaci, Provozovatel předloží spolu s Modelem a Nástrojem krátkou 
průvodní zprávu, která mj. prezentuje předchozí a nové hodnoty daných proměnných 
spolu s vysvětlením, proč dochází k aktualizaci dané hodnoty a způsob stanovení nové 7

7 Podle standardního nastavení Platebního mechanismu, tato hodnota je známá pouze až po zveřejnění ISC za třetí čtvrtletí, tj. ke 
konci října (viz čl. 3.3.2). Proto je potřeba mít mechanismus (viz čl. 4.3.4), který umožňuje Vlastníkovi upřesnit výši Nájemného až 
po zveřejnění těchto údajů. Alternativně je možné měnit postup tak, aby rozhodujícím datem pro určení cenové úrovně nebyl 
konec třetího čtvrtletí, ale konec druhého čtvrtletí.
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hodnoty. Pokud Vlastník nesouhlasí s návrhem Provozovatele, Provozovatel musí 
ponechat původní hodnoty u těch hodnot, které Vlastník rozporuje. Úpravy dle tohoto 
článku budou předloženy na Státní fond životního prostředí ČR v podobě minimálně 
kopie výše zmíněné průvodní zprávy a konečné verze Nástroje a Modelu (v elektronické 
podobě).

4. VYROVNÁNÍ EX POST

4.1

4.2

Celkový přístup k Vyrovnání Ex Post

4.1.1 Během každého kalendářního roku t Doby Provozování dle Smlouvy bude prováděno 
ke konci října jedno Vyrovnání skládající se ze dvou částí:

(a) první část procesu Vyrovnání v roce t je prováděna na základě skutečných 
hodnot roku t -1 poskytnutých Provozovatelem („Skutečnost"). Hodnoty 
používané k výpočtu této části Vyrovnání jsou nazývány „skutečnými" hodnotami;

(b) druhá část procesu Vyrovnání v roce t je prováděna na základě nejnovější 
prognózy Provozovatele hodnot příjmů za rok t („Odhad"). Hodnoty používané 
k výpočtu této části Vyrovnání jsou nazývány „znovu-prognózované hodnoty".

4.1.2 Placené úroky z dlužné částky budou vypočteny na základě Urokdatum definovaného jako 
průměr jednoroční pražské mezlbankovní nabídkové sazby (PRIBOR) během 365 dnů 
před datem specifikovaným v dolním indexu plus 1%, vyjádřeno jako desetinné číslo 
mínus změna Indexu Spotřebitelských Cen za posledních 12 měsíců (AISC) vyjádřená 
jako desetinné číslo, definovaná jako:

ÁlSCt '  ISCt 
'ŠCM

-1 x 100

Průměr se počítá jako prostý průměr denních údajů zveřejněných na www.cnb.cz (nebo 
ekvivalent). V případě nahrazení české koruny Eurem, používá se obdobný výpočet na 
základě EURIBOR (Euro mezlbankovní nabídkové sazby), na základě údajů 
zveřejněných na www.eurlbor.org (nebo ekvivalent).

Skutečnost

4.2.1

4.2.2

Pokud Skutečnost WM > 0, potom bude hodnota WM přidána k Odhadu (viz čl. 4.3 níže) 

roku t spolu s úroky, vypočtenými jako WM x j ( l  + U rok3] řljen )2 - 1  j.

Pokud WM < 0, potom:

(a) pokud i  0,05, Wt_i bude přidána k Odhadu roku t spolu
ARf_? -  Nájemnéř_? 

s úroky, vypočtenými jako Wt_f x j ( l  + U rokn Hjen )2 - 1 j;

(b) pokud 0,05, WM bude přidána k Odhadu roku t spolu
ARt-1 -  Nájemnéř_7 

s úroky, vypočtenými jako Wt x { ( l + U rok31říjen +  0,04)2 - 1 } .
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4.3 Odhad

4.3.1 Druhá část Vyrovnání -  Odhad, společně s přidáním Wt-i (úročeným viz čí. 4.2 výše), 
bude jako součet těchto dvou položek použit tak, jak uvádí čl 3.2.1 výše ke změně cen 
nastavených pro rok t+1. Úrok z dlužné částky se bude v tomto případě rovnat

Ct x Urok31 fjjen .

4.4 Prvky Vyrovnání

(a) Odhad Cřje definována jako:

c t = c ° pex + c ,dan + c ; ynos + c ,odpisy yjobje + c isc
t

(b) Skutečnost WM je definována jako:

=  W ° P ex +  W tdan +  f f r m o s  +  ffy  odpisy +  j y  objem +  y y lS C

4.4.1 Prvky Vyrovnání provozních nákladů jsou následující:

Qopex

kde

ç  fixní q  variabilní w°pex = w;lxni + wt/  variabilní

ç  fixni  ex ante ç  promit. castecne promit. ç o p e x  počet přípojek

y y  fixní   yyexante y y  promit. y y  castecne promit. _j_ y y  opex počet přípojek

Jednotlivé položky (včetně variabilních nákladů) jsou definovány v čl. 5 níže.

4.4.2 Vyrovnání ex post pro Daně je definováno na základě standardních symbolů:

C(an = (dant -  dánt ), Wtdan = (dant -  dant )

kde daňt je Reálnou (nikoliv Nominální) daní z příjmů právnických osob odhadovanou 
k platbě nebo skutečně placenou Provozovatelem (podle kontextu) v roce t.

4.4.3 Vyrovnání ex post pro výnos z ReHoM je definováno na základě standardních symbolů:

Cjynos = (ReHoMi _ ReHoM , ) X VuPNaK , Wjynos = 0

4.4.4 Vyrovnání ex post pro odpisy je definováno na základě standardních symbolů -  viz čl.
7.5.1 níže).

4.4.5 Vyrovnání ex post pro objem je definováno na základě standardních symbolů:

C °biem = R R t x ' Q t - Q '

Q,
, W tobjem = R R t r Q , - Q d

Q,

kde RRt je Požadovaný Příjem Provozovatele za rok t tak, jak definuje čl. 3.2.1 výše a 
jak se používá pro nastavení cen v roce t.

4.4.6 Vyrovnání ex post z důvodu opravy odhadu vývoje ISC skutečným vývojem ISC je 
definováno na základě standardních symbolů:
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c ; bL =
i s c t

IŠ Č i

r  n  '
R R t x ^

Ot
Nt W tlsc = R R t x í  Q t - Q t ) X IŠCt)o

I S C , }

kde RRt je Požadovaný Příjem za rok ř tak, jak definuje čl. 3.2.1 výše a jak se používá 
pro nastavení cen v roce t a ISCt znamená skutečnou hodnotu ISC ke konci třetího 
čtvrtletí roku t (obvykle zveřejněné k 31. říjnu roku t).

4.5 Vliv legislativních změn

4.5.1 Kvalifikované Změny Předpisů mohou dle čl. XXIII Smlouvy vést ke změně provozních a 
investičních nákladů Provozovatele a ke změně v Požadovaném Příjmu, jakož i ke 
změně jiných parametrů jeho provozování, které představují vstupní data Modelu. 
Takové změny mají pokud možno být promítnuty do ex ante hodnot v Modelu pro 
nadcházející rok v souladu s čl. XXIII Smlouvy, nikoliv prostřednictvím vyrovnání ex 
post. Pokud ovšem nebyly hodnoty upraveny ex ante v Modelu před tím, než došlo 
k jejich skutečnému dopadu, Provozovatel má nárok na zahrnutí dodatečné položky do 
relevantního Vyrovnání (Odhad nebo Skutečnost). Výše této dodatečné položky 
podléhá taktéž procesu popsanému v čl. XXIII Smlouvy.

4.5.2 Pokud je z důvodu změny právních předpisů nutné přeřadit náklady z jedné nákladové 
položky do druhé, přeřazené náklady budou indexované nadále původním indexem, jak 
ex ante, tak ex post, na základě ex ante prognózy podílu přeřazených nákladů. Výpočet 
ceny pro stočné se zohledněním těchto změn je předkládán v termínu dle čl. 3.4.2. 
výše.

4.5.3 V případě, že se Vlastník domnívá, že přeřazení nákladů mohlo mít vliv na zvýšení ceny 
pro stočné, může Vlastník od Provozovatele požadovat doložení výpočtu ceny pro 
stočné se zohledněním původních zařazení výdajů do nákladových položek v Nástroji a 
to jak ex ante, tak i ex post v termínu dle čl. 3.4.3. V případě, že se prokáže 
nevýhodnost přeřazení nákladů pro Vlastníka resp. odběratele, je Provozovatel povinen 
do jednoho týdne upravit kalkulaci cen s přeřazenými náklady zpracovanou dle čl. 4.5.2, 
tak, aby nedošlo k znevýhodnění Vlastníka resp. odběratelů.

5. PROVOZNÍ NÁKLADY U STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY

5.1 Způsob zacházení s jednotlivými kategoriemi provozních nákladů je stanoven viz Tabulka 1 viz 
čl. 3.3 výše.

5.2 Nastavení vycházející z čl. 5.1 výše je neměnné po celou Dobu Provozování.

5.3 Fixní pevně dané náklady

5.3.1 Fixní pevně dané náklady jsou zpracovány následujícím způsobem:

(a) Hodnoty provozních nákladů jsou zahrnuty do Požadovaného Příjmu 
Provozovatele v Reálných hodnotách na základě prognózy očekávaného vývoje 
příslušného cenového Indexu. V Prvním Období Cenové Fixace jsou tyto hodnoty 
stanoveny dle nabídky Provozovatele v rámci Koncesního Řízení. V Druhém 
Období Cenové Fixace jsou tyto hodnoty nastaveny v rámci Periodického 
Přezkoumání, viz čl. 10 níže.

(b) Nebude prováděna žádná úprava Požadovaného Příjmu Provozovatele v

15



nastávajícím roce v rámci jednoho Období Cenové Fixace nebo v jakémkoli 
následujícím roce tohoto Období Cenové Fixace na základě toho, zda skutečně 
dosažené Reálné náklady Provozovatele jsou vyšší nebo nižší než hodnoty 
zahrnuté v požadovaném příjmu podle odstavce a), vyjma situace dle odstavce c) 
anebo na základě Periodického Přezkoumání. Provádí se pouze vyrovnání 
z důvodu indexace:

(c) V té míře, do které Provozovatel neprovádí činnosti požadované pro údržbu dle 
Smlouvy tj. např. běžná údržba uskutečňovaná méně často než je specifikováno

ve Smlouvě), musí provádět Vyrovnání Dle Skutečnosti, kde se Wtex ante rovná

odhadovaným úsporám nákladů (v Reálných cenách), které jsou způsobeny 
neprováděním dané činnosti, násobené faktorem 1,25. V případě, že 
Provozovatel nesouhlasí s výší tohoto Vyrovnání Dle Skutečnosti, může zahájit 
kroky vedoucí k řešení dle čl. XII Smlouvy (Podrobnější pravidla pro řešení Sporů 
mezi Smluvními Stranami).

5.4.1 Matematické symboly

(a) „  \7f "... variabilní náklady za metr krychlový dodané pitné nebo vyčištěné 

odpadní vody, stanovené ex ante na rok ř;

(b) „  Qt “  prognózované množství dodané pitné nebo odpadní vody za rok t;

(c) ,,ĚLt “  ... prognózované náklady elektrické energie na čerpání metru krychlového 

vody za rok f v Reálných hodnotách;

(d) „E L“, „E L t “.... indexované náklady elektrické energie na čerpání krychlového 

metru vody za rok ř, v Reálných hodnotách, definováno jako

kde / představuje ex post index ceny elektrické energie (index Elektřiny, přenosu, 
rozvodu -  součást ICPV 7004, podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA, 
kód D351 -  určován ČSÚ);

(e) „ ČHt “ ... prognózované náklady na chemikálie na metr krychlový upravované

nebo čištěné vody za rok ř, v Reálných hodnotách;

8 Popsaný postup je relevantní jak pro náklady dle objemu s promítnutím (surová voda podzemní a povrchová; 
pitná voda převzatá a odpadní voda předaná k čištění; a chemikálie), tak i pro náklady dle objemu indexované 
(elektrická energie).

kde I, a /Jsou definované v čl. 3.3.1.

5.4 Náklady dle objemu
Provozní náklady závislé na objemu jsou zpracovány následujícím způsobem:8

F l -  Ě L ____ -_____
ř 0 ISCt/IS C 0
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(f) „ŘWt “ ... prognózované náklady za surovou, podzemní nebo převzatou vodu za 
metr krychlový za rok t, v Reálných hodnotách;

(9) nft ■ ■■ prognózovaný nebo stanovený koeficient,9 který je pro pitnou vodu rovný:

objem pitné vody k realizaci nebo vody upravené

objem dodané vody

a pro odpadní vodu je definován s hodnotou jedna, s tím, že ve složce Stočného 
je počítáno na místo objemu dodané vody s objemem vyčištěné vody.

5.4.2 \7t je určeno následovně:

Ýt =(ĚLt +ČH, +ŘWt)x if/t

5.4.3 Hodnota \?t x 0 t je zahrnuta v Požadovaném Příjmu Provozovatele podle čl. 3 výše a je 
zahrnuta v Požadovaném Příjmu Provozovatele za rok t Období Cenové Fixace.

Vt je určena následovně:

Vt =(EL, +CHt +RWí)xi/>l

Vt je určeno následovně:

Vt = (ELt + CHt + RW]) x \pt

5.4.4 Pro účely čl. 4.4.1 výše jsou C“ ' a w tvariabilnl určeny následovně:

C“ / = (Qf x Vt) - ( 0 t xÝt ) w tvariabilni ={Qt xVt )- {Q ( xVt )

5.4.5 Pro případ, kdy náklady za elektřinu mají být promítány do ceny v režimu úpravy dle

skutečnosti, ELt a ELt jsou definovány nikoliv jako indexovaná Reálná hodnota ex ante,

ale jako skutečná Reálná hodnota ex post (tj. kolik skutečně stála elektřina za m3 pitné 
vody k realizaci nebo odpadní vody vyčištěné).

6. PROVOZNÍ NÁKLADY U NOVÉ INFRASTRUKTURY

6.1 Nová Infrastruktura pro První Období Cenové Fixace se skládá zejména:

6.1.1 z Investičního Programu 1 - projekt „Město Moravská Třebová -  projekt odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ - připojení zbývajících částí Udánek a 
Boršova.

Dále dílčí rozšíření sítí převážně na základě iniciativy jednotlivých soukromých 
investorů, případně jiný Investiční Program pro Druhé Období Cenové Fixace"

1/V.t je klasický poměrový ukazatel nefakturované vody.
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6.1.2 z Investičního Programu 2 -  neexistuje žádný relevantní Investiční Program v prvním 
Období Cenové Fixace, může ovšem vzniknout v důsledku Periodického Přezkoumání 
(viz čl. 10 této Přílohy ke Smlouvě)

6.1.3 z Investičního Programu 3 -  neexistuje žádný relevantní Investiční Program v prvním 
Období Cenové Fixace, může ovšem vzniknout v důsledku Periodického Přezkoumání 
(viz čl. 10 této Přílohy ke Smlouvě)

6.1.4 z Investičního Programu 4 -  neexistuje žádný relevantní Investiční Program v prvním
Období Cenové Fixace, může ovšem vzniknout v důsledku Periodického Přezkoumání 
(viz čl. 10 této Přílohy ke Smlouvě) •

6.2a U Nové Infrastruktury z Investičního Programu 1 (rozšíření sítí) vstupují provozní náklady 
do Platebního Mechanismu následujícím způsobem:

6.2a.1 Výše provozních nákladů souvisejících s jednou novou přípojkou (u všech nákladových 
položek dle Tabulky 1) jsou oceněny v rámci Koncesního Řízení (pro První Období 
Cenové Fixace) nebo při Periodickém Přezkoumání (pro Druhé Období Cenové Fixace).

6.2a.2 Růst počtu přípojek je prognózován Vlastníkem na celé První Období Cenové Fixace. 
Na Druhé Období Cenové Fixace bude provedena znovuprognóza v rámci 
Periodického Přezkoumání.

6.2a.3 Hodnoty ČCt x ČNt , tak jak jsou sjednány smluvními Stranami v Modelu ex ante, mají 
být zahrnuty v neindexovaných formách v požadovaném příjmu podle článku 3 výše a 
budou použity k určení prognózovaných cen v roce í, kde ČCt jsou prognózované 
provozní náklady vázané na počet přípojek pro rok t Období Cenové Fixace a CN, je 
prognózovaný počet přípojek na konci roku t.

6.2a.4 Jestliže v některém roce Období Cenové Fixace existuje nesoulad mezi ČNt a znovu- 
prognózovaným nebo skutečným průměrným počtem přípojek (CNt); musí být 
provedeno Vyrovnání požadovaného příjmu pro nadcházející rok podle článku 4 výše. 
Za tímto účelem

Qopex počet přípojek = q q  ̂ x |(CA/ř X / f ) -  (Č N t X /, ) } a

w ° pexpocetpripoJek = č c t x (cKTt -  C N t )x i t .

kde /,  a I, jsou definované v čl. 3.3.1.

6.2b U Nové Infrastruktury z Investičního Programu 2, 3 a 4 (investice do objektů) vstupují provozní 
náklady do Platebního Mechanismu následujícím způsobem:

6.2b. 1 Pro tuto Novou Infrastrukturu bude s následujícími fixními nákladovými položkami 
zacházeno v režimu úprava dle skutečnosti (čl. 6.2b.3 níže) (číslování dle Opatření 
Ministerstva Zemědělství):

(a) 1.4 ostatní materiál;

(b) 2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva);

(c) 3.1 přímé mzdy;

(d) 3.2 ostatní osobní náklady

(e) 4.2 opravy infrastrukturního majetku (havarijní);

(f) 4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod;
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(g) 4.5 ostatní provozní náklady externí;

(h) 4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii.

6.2b.2 Pro Novou Infrastrukturu bude s následujícími variabilním i nákladovými položkami
zacházeno v režimu úprava dle skutečnosti (čl. 6.2b.3 níže), (číslování dle Opatření
Ministerstva Zemědělství):

(a) 2.1 elektrická energie (položka ELt).

6.2b.3 Úprava dle skutečnosti

(a) S nákladovými položkami podléhajícími přístupu Úpravy dle skutečnosti se 
zpočátku zachází jako s náklady promítanými do ceny podle čl. 6.2b.4 a 6.2b.5 
níže.

(b) Jakmile je zaveden dostatečný informační systém pro měření, záznam, analýzu a 
hlášení údajů ohledně této nákladové položky takovým způsobem, že lze získat 
spolehlivou základnu dat (při věnování zvláštní pozornosti potřebě sledovat 
náklady spojené s Novou Infrastrukturou odděleně od nákladů souvisejících s 
existující infrastrukturou Vodovodů a Kanalizací), budou nákladové údaje 
získávány nejméně jeden celý rok.

(c) Po tomto ročním sledování nákladů se pro vybranou nákladovou položku přemění 
regulační režim na metodu ex ante (pro fixní náklady dle čl. 5.3 výše, pro 
variabilní dle 5.4.1(d) výše), a to počínaje 1. lednem daného roku a bude 
pokračovat po zbytek aktuálního Období Cenové Fixace. Jako počáteční hodnota 
bude použita právě určená základna (upravená dohodnutým indexem, aby byla 
v souladu s provozními náklady stejně jako prognóza při posledním Cenovém 
Přezkoumání). K úpravě této počáteční hodnoty dojde pouze za předpokladu, že 
existují jasné a přesvědčivé důvody k očekávání změn.

(d) Jestliže existuje nesoulad v jakémkoli roce Období Cenové Fixace mezi 
odhadnutou hodnotou podle čl. 6.2b.4(a) níže („odhad promítnutí nákladu“) a 
vyrovnanou hodnotou ex ante podle čl. 6.2b.3(c) (poté co byla stanovena), musí 
být provedena vyrovnání Požadovaného Příjmu Provozovatele podle čl. 3.2 a 4 
výše pro následující rok na základě přístupu uvedeného v čl. 5.3 a 5.4 výše.

(e) S nákladovou položkou bude nakládáno metodou ex ante ve všech budoucích 
Obdobích Cenové Fixace.

6.2b.4 Fixní náklady s promítnutím jsou zpracovány následujícím způsobem:

(a) Hodnoty položek provozních nákladů s promítnutím a odhad jejich budoucího 
vývoje jsou zahrnuty do Požadovaného Příjmu Provozovatele v Neindexovaných 
hodnotách, spolu s prognózou vývoje příslušného cenového indexu, na základě 
prognózy Provozovatele.10

(b) Jestliže existuje v jakémkoli roce Období Cenové Fixace nesoulad mezi 
prognózovanou hodnotou po indexaci, a znovuprognózovanou hodnotou nebo 
skutečnou hodnotou (nebo opodstatněnou hodnotou podle odstavce 6.2b.4(c) 
níže), musí být provedeno Vyrovnání podle čl. 4 výše. Za tímto účelem:

Ačkoliv Vlastník stanovil minimální výši těchto hodnot (stejně pro všechny uchazeče) v rámci Koncesního řízení 
za uceiem nezkresleného srovnání cenových nabídek, pokud Provozovatel je navýší ve své nabídce (viz Část 
B Přílohy c. 14 (Finanční modely a procesy Vyrovnání) ktéto Smlouvě), takto upraveně prognózy nahrazují
n r n n n r m  i X/lcacfníko 3 J
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c r m  = { o Pe x r m  x / , )_  ( o p é x r "  x / , )} a 

W " " "  = (dpěxp“ - -  O p e x )x /,

kde / ř a /Jsou definované v čl. 3.3.1.

(c) Jestliže skutečné náklady přesahují odhadované náklady, M/Jrom/ř- podléhá

přezkoumání opodstatněnosti dle čl. 8 níže. Pro účely výpočtu Wtpromit musí být

použita hodnota určená jako opodstatněná namísto hodnoty skutečně vydaných 
provozních nákladů, jestliže hodnota určená jako opodstatněná je nižší než 
hodnota skutečně vydaná.

6.2b.5 Variabilní náklady s promítnutím jsou zpracovány dle čl. 5.4 (v případě elektrické 
energie dle čl. 5.4.5).

6.3 Nové Infrastruktury specifikované v ČI. 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 výše vstupují provozní 
náklady do Požadovaného Příjmu Provozovatele následujícím způsobem:

6.3.1 v rámci Koncesního Řízení Provozovatel ocenil všechny nákladové položky související 
jak se stávající infrastrukturou, tak i s Novou Infrastrukturou. Dále dle hodnot původně 
nastavených Vlastníkem v rámci Koncesního Řízení anebo dle postupu popsaného v čl.
6.2.4 výše pro aktualizaci, je v Nástroji dáno jednotné procento dokončení Nové 
Infrastruktury, z pohledu jejího odhadovaného vlivu na provozní náklady Provozovatele.

6.3.2 Výše ex ante hodnot je spočítána jako vážený průměr provozních nákladů stávající 
infrastruktury a provozních nákladů Nové Infrastruktury dle procenta dokončení Nové 
Infrastruktury. Pokud je předpokládané procento dokončení v roce t označeno jako tt, 
provozní náklady stávající infrastruktury označené jako PNSI a provozní náklady Nové
Infrastruktury označené jako PNm pak ex ante výše provozních nákladů je počítána ve 
výši:

TTt X P N NI + (1 - TTt) X P N S|.

6.3.3 Vyrovnání probíhá pak standardně (viz čl. 4 výše) ovšem s využitím nových hodnot ex 
ante spočítaných dle postupu v čl. 6.3.1 a 6.3.2 výše.

6.3.4 Předpokládaný harmonogram realizace investic Vlastníka do Nové Infrastruktury je stanoven 
Vlastníkem v Nástroji spolu s vlivem těchto Investic na provozní náklady jako výsledek 
Koncesního řízení (pro První Období Cenové Fixace) nebo dle výsledku Periodického 
Přezkoumaní (pro Druhé Období Cenové Fixace) -  tj. hodnoty PNni a PA/S/.

6.3.5 Pokud dochází ke změně v harmonogramu realizace investic do Nové Infrastruktury oproti 
předpokladu v Nástroji, postupuje se takto: při Odhadu je předpokládaný harmonogram 
realizace investic do Nové Infrastruktury upraven v Nástroji dle aktuálního odhadu Vlastníka 
V tomto procesu dochází pouze ke změně načasování předpokládaných změn v provozních 
nákladech v souvislosti s mírou realizace investic do Nové Infrastruktury (vyjádřeno jako % 
plného vlivu dané investice po dokončení její realizace), nikoliv ke změně výše těchto 
předpokládaných změn po dokončení realizace těchto investic. Pokud Provozovatel s úpravou 
Vlastníka nesouhlasí, může zahájit kroky vedoucí k řešení dle čl. XII Smlouvy (Podrobnější 
pravidla pro řešení Sporů mezi Smluvními Stranami).
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7. INVESTIČNÍ NÁKLADY

7.1 Matematické symboly a definice

7.1.1 Matematické symboly pro tento článek 7 jsou následující:

(a) „ReHoMt“ ... ReHoM ke konci roku ř;

(b) „ In v f ... investiční výdaje roku t, snížené o jakékoliv dotace;

(c) „Odpisyt“ ... roční odpisy upravené o inflaci (např. ve stálých cenách podle 
odpisového plánu v nominálních cenách), účetní odpisy v případě Provozního 
Majetku Provozovatele (přidělené dle čl. 2.5 výše);

(d) „A “-■ ■ odprodej majetku (zbytková účetní hodnota);

(e) „O P “... ostatní prvky ReHoK, které nejsou předmětem Vyrovnání, jimiž je 
pracovní kapitál.

7.1.2 V tomto článku, pokud není uvedeno jinak, jsou uvedeny všechny hodnoty související 
s náklady a výnosy v Reálné hodnotě. Indexace všech prognózovaných položek pomocí 
ISC je nutná k jejich porovnání se skutečnými, Nominálními hodnotami. V důsledku toho 
dochází k „automatické valorizaci“ odpisů a dalších prvků dle vývoje ISC.

7.1.3 V procesu výpočtu výše ReHoM ex ante, investiční činnost Provozovatele ovlivní 
hodnotu ReHoM ex ante v souladu s následující rovnicí (vedle tohoto vlivu je i vliv 
pracovního kapitálu, viz čl. 3.2.3 výše):

ReHoM, = ReHoM!_j + Invt -  Odpisy\ -  A, ,

kde t se rovná 1,1 až 1,5 a rovnice je následně aplikována na každý rok stávajícího 
Období Cenové Fixace. Výše ReHoM ex ante je zakotven v Modelu.

7.2 Určení investičního programu Provozovatele pro První Období Cenové Fixace

7.2.1 Finanční vyjádření investičního programu Provozovatele v oblasti Provozního Majetku 
pro dosažení požadavků uvedených Vlastníkem ve Smlouvě pro První Období Cenové 
Fixace vyplývá z nabídky Provozovatele v rámci Koncesního Řízení.

7.3 Určení investičního programu Provozovatele pro Druhé Období Cenové Fixace

7.3.1 Investiční program Provozovatele v oblasti Provozního Majetku pro dosažení 
požadavků uvedených Vlastníkem ve Smlouvě pro Druhé Období Cenové Fixace 
vyplývá z nabídky Provozovatele v rámci Koncesního Řízení.

7.4 Výpočet odpisů

7.4.1 Prognózy odpisů (ex ante) jsou vždy součásti Modelu. Ke sledování ex post odpisů, 
potřebných pro Vyrovnání, slouží Provozovateli Nástroj, do kterého se zadají skutečné 
investice a související odpisy pro účely Vyrovnání ex post dle čl. 7.5 níže.

7.5 Pozdější úpravy ReHoM

7.5.1 ReHoM je upravena v průběhu daného Období Cenové Fixace následující rovnicí 
(odkazy na proměnné v letech před prvním rokem Doby Provozování by měly být 
Ignorovány). Úpravy jsou prováděny na konci roku t, jehož cena vychází z dat roku 
předchozího:
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ReHoMt = ReHoMt_i + lnvt -  Odpisy, - Á t + C{™ -  C ° fsy -  + W,_2 x (1 + VaPNaK)

kde:

C f í  = m in^/nv^-/V7VM )o ] /2 ;

^odpisy _  m in ̂ O d p isy  -  O d p isy  M )oJ/ 2 ;

C;:', = min[(/l,., -  A ,-\ J0] / 2 -
a hodnoty C představují nejlepší odhad v říjnu roku t-1, tzn. na základě údajů za devět 
měsíců a odhadu zbývajících tří (dle čl. 4.1.1 výše), a:

wt_2 = wln_l-w°fsy -WtA2 

kde:

W jn_v2 = [min(/ňvř- 2  Jnvt_2)~ min(/n vř_2 Jnv t_2)]/ 2;

^odpisy = [m i n(odp/sy ř_2, Odpisy ř_2) -  m i n (Odpisy ř_2, Odpisy t_2)]/ 2;

WtA2 = [min(ý\ř r2 -  At-2) - min(>\f_2 -  At_2)]l2 ;

a hodnoty W jsou skutečné hodnoty (dle čl. 4.1.1 výše) prorok 

t-2.
Pro účely čl. 7.5.1 jsou všechny odpisy zahrnuty do výpočtů; pro účely čl. 4.4.4 se 
rovnají Cf a Wt nule.

7.5.2 Výše ReHoK je pak definována takto:

ReHoK, -  ReHoM , +  (OP, -  ÓPt^  ).

8. PŘEZKOUMÁNÍ OPODSTATNĚNOSTI

8.1 Přezkoumání opodstatněnosti nákladů (jakéhokoliv typu) znamená následující:

8.1.1 Provozní náklady budou považovány za neopodstatněné pouze, pokud a do té míry že.

(a) Provozovatel nejednal uváženě a v souladu se Zavedenou Odbornou Praxí na 
základě všeho toho, co věděl nebo měl vědět v době, kdy bylo učiněno 
rozhodnutí (na základě kterého náklady vznikly), bez výhody časového odstupu; 

a
(b) žádný rozumný Provozovatel by nepokládal náklady za opodstatněné a v souladu 

se Zavedenou Odbornou Praxí v době, kdy bylo učiněno rozhodnutí je utratit.

8.1.2 Jestliže skutečné náklady v dané položce překračují prognózované náklady o více nez 
25% (slovy:dvacet pět procent), může Vlastník od Provozovatele vyžadovat důkaz o 
opodstatněnosti nákladů. V případě, že bude Vlastník tento důkaz požadovat, 
Provozovatel musí předložit zprávu obsahující vysvětlení potřeby provozních nákladu 
včetně popisu alternativních možností řešení vzniklé potřeby, a v případě, že to je
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relevantní, také vysvětleni jak dané položky pořídil, a to včetně příslušných cenových 
porovnání.

8.1.3 Jestliže skutečné náklady vdané položce nepřekračují prognózované náklady o více 
než 25% (slovy: dvacet pět procent), pak se náklady pokládají za opodstatněné, a 
důkazní břemeno o neopodstatněnostl padá na Vlastníka (a/nebo CKO). Pro provedení 
přezkoumání má Vlastník nebo jím pověřená osoba právo vyžádat si od Provozovatele 
jakékoli informace, které mohou rozumně požadovat a oprávněně potřebovat. Vlastník 
musí Provozovateli dát příležitost komentovat jeho zprávu.

8.1.4 Jestliže Provozovatel nesouhlasí se stanoviskem Vlastníka ve vztahu k opodstatněné 
výši nákladů podle odst. 8.1.2 nebo 8.1.3 výše, může zahájit kroky vedoucí k řešení dle 
čl. XII Smlouvy (Podrobnějšípravidla pro řešení Sporů mezi Smluvními Stranami).

9. DĚLENÍ UŽITKŮ Z ÚSPOR V NÁKLADECH

9.1 Rozsah a definice úspor v nákladech, které mají být děleny

9.1.1 Děleny mají být pouze úspory ve fixních, pevně daných provozních nákladech.

9.1.2 Úspory v nákladech v daném roce jsou definovány jako rozdíl mezi skutečnými a 
prognózovanýml náklady jako součet všech položek fixních provozních nákladů za daný 
rok (v Reálných hodnotách), jak je stanoveno v čl. 5.3 výše. Odkaz na úspory v 
nákladech jako procento znamená úspory v nákladech dělené prognózovanými fixními 
provozními náklady za daný rok (násobeno 100, aby výsledek byl v podobě procenta).

9.1.3 V případě, že skutečné náklady jakékoli položky pevných nákladů v dané nákladové 
kategorii jsou větší, než byly prognózované, podléhá tento rozdíl přezkoumání 
opodstatněnosti, tak jak je uvedené v čl. 8 výše.

9.2 Progresivní dělení úspor v nákladech

9.2.1 Úspory v nákladech budou děleny mezi Odběrateli a Provozovatelem následovně:

(a) Do výše prvních 5% (slovy: pěti procent) prognózovaných nákladů včetně, úspory 
v nákladech musejí být rozděleny v poměru 80:20 (slovy: osmdesát ku dvaceti) 
mezi Provozovatele a Odběratele.

(b) Nad 5% (slovy: pět procent) a do 10% (slovy: deseti procent) včetně, úspory v 
nákladech musejí být rozděleny v poměru 50:50 (slovy: padesát ku padesáti) 
mezi Provozovatele a Odběratele.

(c) Nad 10% (slovy: deset procent), úspory v nákladech musejí být rozděleny v 
poměru 20:80 (slovy: dvacet ku osmdesáti) mezi Provozovatele a Odběratele.

9.3 Platba užitků z úspor v nákladech Odběratelům

9.3.1 Úspory v nákladech vztahující se k roku t musejí být indexovány ISO ke konci roku t a 
zahrnuty do Vyrovnání v roce t + 1, tj. ke snížení ceny pro stočné v roce t + 2. Toto dílčí 
Vyrovnání má stejný charakter jako W°pex ale podléhá vždy úročení ve výši

tj. nepřispívá k potencionálně vyššímu úročení dle čl. 4.2.2, písm. (b) výše.

10. PERIODICKÉ PŘEZKOUMÁNÍ
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10.1 Definice

10.1.1 Pro účely článku 10 a v souladu s přístupem stanoveným v čl. 2.2.1, písm. (a) výše rok 
5 (slovy: pátý) znamená poslední rok stávajícího Období Cenové Fixace, rok 4 (slovy: 
čtvrtý) předposlední rok a rok 1 (slovy: první) první rok následujícího Období Cenové 
Fixace.

10.1.2 „Aktualizace" znamená proces aktualizace Modelu na konci daného Období Cenové
Fixace a je součástí Periodického Přezkoumání. Tento proces zahrnuje poskytování 
nových dat pro nadcházející Období Cenové Fixace. Může také zahrnovat opravy 
jakýchkoliv technických chyb a nedostatků v samotném Modelu. .

10.2 Data pro nadcházející Období Cenové Fixace

10.2.1 Pravidla pro určení vstupních dat do Modelu jsou různá pro následující typy vstupních 
dat:

(a) fixní pevně dané provozní náklady (dle čl. 5.3) včetně relevantních provozních nákladů 
Nové Infrastruktury v tomto režimu dle čl. 6.2b.3 (c);

(b) fixní náklady s promítnutím (dle čl. 6.2b.4) včetně relevantních provozních nákladů 
Nové Infrastruktury v tomto režimu dle čl. 6.2b.3 (a);

(c) provozní náklady dle objemu Indexované (dle čl. 5.4 -  položka 2.1 elektrická energie), 
včetně relevantních provozních nákladů Nové Infrastruktury v tomto režimu dle čl 
6.2b.3 (c);

(d) provozní náklady dle objemu s promítnutím (dle čl. 5.4 -  položky 1.1 surová voda 
podzemní a povrchová, 1.2 pitná voda převzatá a odpadní voda předaná k čištění a 1.3 
chemikálie);

(e) hodnota psí (dle čl. 5.4);

(f) úspěšnost výběru pohledávek (dle čl. 3.3.1 (a));

(g) plánované investice Provozovatele do Provozního Majetku (dle čl. 7.1.1);

10.2.2 Následující pravidla platí při určení hodnot těchto různých vstupních dat do Modelu pro 
nadcházející Období Cenové Fixace (číslování sleduje čl. 10.2.1, takže čl. 10.2.2 (a) 
platí pro typ údajů uvedený v čl. 10.2.1 (a) atd.). Všechny hodnoty v peněžních 
jednotkách jsou určeny v Neindexovaných hodnotách Výchozího roku končící se 
Období Cenové Fixace a následně upraveno o ISC (případně jinými cenovými indexy 
dle Tabulky 1) pro nový Výchozí rok ke konci října roku 5.

(a) Výše provozních nákladů tohoto typu je určena dle (i) původní prognózy nebo (ii) 
skutečnosti za stávající Období Cenové Fixace v závislosti na tom, která z hodnot bude 
nižší. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že data se pro účely tohoto čl. 
10.2.2(a) počítají následovně: Faktor X  je počítán jako poměr skutečných nákladů 
k prognózovaným nákladům, počítaným na základě původně prognózovaných nákladů 
a skutečného počtu přípojek, vše za rok 4. Pokud faktor X  je vyšší než 1, jeho výše je 
upravena na 1. Výše provozních nákladů tohoto typu pro Druhé Období Cenové Fixace 
(bez případného vlivu uvažovaných investičních programů) jsou počítány jako původně 
prognózované náklady pro První Období Cenové Fixace ale s novým odhadem počtu 
přípojek ke konci roku 5, násobené faktorem X. Náklady na přípojku dle čl. 6.2a jsou 
počítány jako původně prognózované hodnoty pro První Období Cenové Fixace 
násobené faktorem X.
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(b) Výše provozních nákladů tohoto typu je určena dle prognózy Provozovatele.

(c) Výše provozních nákladů tohoto typu je určena dle (i) původní prognózy nebo (ii) 
skutečnosti za stávající Období Cenové Fixace v závislosti na tom, která z hodnot bude 
nižší. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že daty se pro účely tohoto čl. 
10.2.2(c) rozumí průměrné jednotkové (I) prognózované nebo (ii) skutečné náklady za 
dobu čtyř let stávajícího Období Cenové Fixace (tj. nikoliv hodnoty jednotlivých položek 
v roce 4).

(d) Výše provozních nákladů tohoto typu je určena dle prognózy Provozovatele pro 
nadcházející Období Cenové Fixace.

(e) Hodnota psí je určena dle (i) původní prognózy nebo (ii) skutečnosti za stávající Období 
Cenové Fixace v závislosti na tom, která z hodnot bude nižší. Pro vyloučení 
pochybností se výslovně sjednává, že hodnota psí pro účely tohoto čl. 10.2.2 (e) rozumí 
průměrnou hodnotu psí za dobu čtyř let stávajícího Období Cenové Fixace (tj. nikoliv 
hodnotu v roce 4).

(f) Úspěšnost výběru pohledávek je určena dle (i) původní prognózy nebo (ii) skutečnosti 
za stávající Období Cenové Fixace v závislosti na tom, která z hodnot bude vyšší. Pro 
vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že Úspěšnost výběru pohledávek pro 
účely tohoto čl. 10.2.2 (f) rozumí průměrnou hodnotu za dobu čtyř let stávajícího Období 
Cenové Fixace (tj. nikoliv hodnotu v roce 4).

(g) Investice Provozovatele do Provozního majetku vyplývá z nabídky Provozovatele 
v rámci Koncesního Řízení 10.2.3 „Původní prognóza“ v předchozím článku 10.2.2 
znamená vždy prognózu za stávající Období Cenové Fixace upravenou na základě:

(a) změny rozsahu infrastruktury během stávajícího Období Cenové Fixace v 
souladu s čl. 6; a

(b) změny během stávajícího Období Cenové Fixace vyvolané Kvalifikovanou 
Změnou Předpisů dle čl. 4.5.

10.2.3 Data používaná pro nadcházející Období Cenové Fixace budou aktualizována dle již 
dostupných údajů o nadcházejícím Období Cenové Fixace dle pravidel uvedených v čl. 
10.3 níže.

10.2.4 Provozovatel je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných iniciovat zvýšení 
jednotlivých nákladových položek nebo úpravu jiných vstupů do Modelu v neprospěch 
Vlastníka nebo Odběratelů za podmínek a dle pravidel uvedených v čl. 10.4 níže.

10.2.5 Platí, že pravidlo dle čl. 10.2.2 (a) pro provozní náklady typu specifikovaného v čl.
10.2.1 (a) bude uplatněno pro agregovanou hodnotu všech relevantních položek dle 
Opatření Ministerstva Zemědělství, nikoliv pro každou položku samostatně.

10.3 Aktualizace dat pro nadcházející Období Cenové Fixace

10.3.1 Vlastník poskytne Provozovateli následující data k Aktualizaci do konce listopadu roku 4 
a je zodpovědný za jejich řádnou prognózu pro nadcházející Období Cenové Fixace:

(a) investiční program Vlastníka;

(b) platby Nájemného požadované Vlastníkem;

(c) (případně po konzultaci s Provozovatelem) množství dodané vody a odváděné 
odpadní vody; a
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(d) jakékoliv další požadavky Vlastníka na Provozovatele, ať již v rámci výkonových 
ukazatelů uvedených v Příloze č.6 Smlouvy (Výkonové ukazatele a Smluvní 
Pokuty) nebo ve vztahu k jakékoliv jiné záležitosti dle Smlouvy.

10.3.2 Provozovatel je zodpovědný za prognózu následujících vstupů:

(a) položky provozních nákladů, do té míry, že podléhají promítnutí do cen pro 
stočné; a

(b) daň z příjmů právnických osob.

10.3.3 Pokud Provozovatel bude prokazatelně schopen odhadovat objemy 
dodávaných/odváděných vod s přesností lepší než 0,1% na období jednoho roku, 
Vlastník může do konce roku 4 předložit návrh změn Platebního Mechanismu tak, aby 
Provozovatel v Druhém Období Cenové Fixace nesl riziko poptávky v průběhu 
kalendářního roku.

10.3.4 Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna k Aktualizaci do konce listopadu roku 4 
navrhnout opravy technických chyb nebo nedostatků Modelu.

10.3.5 Provozovatel zaktualizuje Model za použití dat poskytnutých Vlastníkem dle čl. 10.3.1 
výše, jeho vlastních vstupních dat a navržených oprav dle čl. 10.3.2 do konce února 
roku 5.

10.3.6 Další postup Smluvních stran je upraven v čl. 10.5 níže.

10.4 Mimořádné změny nákladových položek

10.4.1 Provozovatel je za podmínek uvedených v tomto čl. 10.4 oprávněn v případech 
zvláštního zřetele hodných navrhnout Vlastníkovi zvýšení jednotlivých nákladových 
položek nebo úpravu jiných vstupů do Modelu v neprospěch Vlastníka nebo Odběratelů 
oproti hodnotě dle čl. 10.2.1 výše upravenou dle čl. 10.2.2 výše a případně 
aktualizovanou dle čl. 10.3.

10.4.2 Smluvní Strany sjednávají, že mezi uznatelné objektivní důvody k navýšení jednotlivých 
nákladových položek (resp. změně jiných vstupů do Modelu v neprospěch Vlastníka 
nebo Odběratelů) patří:

(a) neplnění relevantních smluvních povinností Vlastníka ve stávajícím Období Cenové 
Fixace, zejména neplnění Investičního Plánu Vlastníka;

(b) vznik nových požadavků na rozsah, kvalitu nebo charakter Provozování 
Vodovodů a Kanalizací, ať z důvodu Kvalifikované Změny Předpisů nebo 
z důvodu jiných požadavků Vlastníka dle čl. 10.3.1 (d); a

(c) vznik nové skutečnosti („novostí" je nutno rozumět výskyt od posledního 
Periodického přezkoumání), která objektivně znamená, že i při uplatnění 
Zavedené Odborné Praxe Provozovatel nemohl ovlivnit vývoj dané nákladové 
položky v rozsahu původně předpokládaném, avšak pouze za předpokladu, že 
riziko výskytu takové skutečnosti nenese dle Smlouvy Provozovatel.

10.4.3 Smluvní Strany sjednávají, že mezi uznatelné objektivní důvody k navýšení jednotlivých 
nákladových položek (resp. změně jiných vstupů do Modelu v neprospěch Vlastníka 
nebo Odběratelů) nepatří zejména:

(a) chyba, neúplnost, nepřesnost nebo jiná vada původní prognózy pro stávající Období 
Cenové Fixace způsobená Provozovatelem;
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(b) zjištění, že skutečný vývoj dané nákladové položky byl jiný než prognózovaný 
z důvodu pochybností o správnosti výběru používaného indexu dle Tabulky 1.

10.4.5 Provozovatel je v případě jeho tvrzení, že existují takto uznatelné objektivní důvody 
povinen předložit Vlastníkovi do konce února roku 5 písemnou zprávu obsahující 
požadované navýšení (příp. jinou změnu v neprospěch Vlastníka nebo Odběratelů) 
příslušné položky nebo více položek dle čl. 10.2 výše a objektivní uznatelné důvody ke 
takové změně.

10.4.6 Další postup Smluvních stran je upraven v čl. 10.5 níže.

10.5 Procesní postup ■

10.5.1 V případě aktualizace dle čl. 10.3 výše a/nebo mimořádného zvýšení dle čl. 10.4 výše 
budou vést Smluvní Strany jednání s cílem dohodnout se na aktualizovaném Modelu do 
konce května roku 5 na základě zásad stanovených ve čl. 10.2 až 10.4 výše.

10.5.2 V případě, že se Vlastník a Provozovatel nemohou dohodnout na aktualizovaném 
Modelu a/nebo mimořádném zvýšení nákladových položek do termínu stanoveném v čl.
10.5.1 výše, je Provozovatel oprávněn do konce července roku 5 zahájit postup 
stanovený dle čl. XII Smlouvy (dále jen „Postup pro vyřešení sporu“). V případě, že 
Provozovatel do konce července roku 5 Postup pro vyřešení sporu nezahájí, použijí se 
pro nadcházející Období Cenové Fixace data dle čl. 10.2 (vyjma čl. 10.2.4) a čl. 10.3 
výše.

10.5.3 V případě aplikace postupu k vyřešení sporu dle čl. 10.5.2 budou Smluvní Strany, třetí 
osoby určené Smluvní Stranami k vyřešení sporu, popř. jiné osoby nebo soud dodržovat 
pravidla uvedená v čl. 10.2 až 10.4 výše.

10.5.4 V případě, že Procesním postupem dle tohoto čl. 10.5 (včetně Postupu pro vyřešení 
sporu) nebude konečným způsobem dosaženo konečných vstupů do Modelu pro 
nadcházející Období Cenové Fixace do jednoho měsíce před začátkem nadcházejícího 
Období Cenové Fixace, použijí se do doby dosažení konečných vstupů data dle čl. 10.2 
(vyjma čl. 10.2.4) a čl. 10.3 výše. V případě, že konečné vstupy do Modelu budou jiné, 
než ty skutečné používané dle tohoto ustanovení, bude mezi Smluvními stranami 
realizováno finanční vyrovnání. Finanční vyrovnání musí být realizováno nejpozději do 
Dne Uplynutí nebo do tří let po vyřešení sporu, podle toho, co nastane dříve; v případě, 
že je konečné rozhodnutí dle Postupu pro řešení sporu vydáno méně než jeden rok 
přede Dnem uplynutí či po Dni uplynutí, musí být finanční vyrovnání provedeno 
nejpozději do jednoho roku po vydání konečného rozhodnutí dle Postupu pro řešení 
sporu. Částka vyrovnání bude úročena na základě průměru jednoroční pražské 
mezibankovní nabídkové sazby (PRIBOR) během každých relevantních 365 dnů, 
zvýšené o jeden procentní bod.

11. FINANČNÍ VYROVNÁNÍ PO DNI SKONČENÍ

11.1 Definice

11.1 „Konečné Vyrovnání“ znamená částku splatnou Vlastníkem Provozovateli na základě 
ex post srovnání s využitím konečných skutečných údajů (analogicky k postupu v čl. 4.2 
výše) po Dni Skončení. Pokud je Konečné Vyrovnání záporné, znamená to, že 
Provozovatel tuto částku dluží Vlastníkovi.
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11.2 Vyrovnání během posledního roku v případě skončení Smlouvy na konci kalendářního 
roku

11.2.1 Ustanovení čl. 4.3 výše definuje pravidelné roční ex post Vyrovnání prováděné na 
základě odhadu Provozovatele ke konci října daného roku. Pokud je toto Vyrovnání 
(Odhad) kladné, což znamená, že Vlastník platí Provozovateli, potom bude přenesené 
do Konečného Vyrovnání (bez úročení). Pokud je toto Vyrovnání (Odhad) záporné, 
potom bude placeno Provozovatelem Vlastníkovi ve výši dle čl. 4.3 výše ale bez 
úročení, spolu s Nájemným za měsíc listopad.

11.3 Vyrovnání během posledního roku v případě skončení Smlouvy jindy, než na konci 
kalendářního roku

11.3.1 Ustanovení čl. 4.3 výše definuje pravidelné roční ex post Vyrovnání prováděné na 
základě odhadu Provozovatele ke konci října daného roku. V případě skončení Smlouvy 
jindy, než na konci kalendářního rokuse provede k tomuto dni obdobné Vyrovnání. Je 
třeba určit faktor R, kterým se toto Vyrovnání upraví. Faktor R je definován jako poměr 
počtu dní od začátku daného kalendářního roku ke skončení k celkovému časovému 
fondu (365,25 dní v roce).

R = r l  365,25

kde:

R je faktor pro úpravu Vyrovnání

rje  počet dní od začátku roku do Dne Skončení

365,25 je roční časový fond

11.3.2 Faktorem R se následně dělí zjištěné ex post hodnoty (kromě v oblasti investičních 
výdajů) a získají se tak jejich Roční Ekvivalenty. Po provedení všech Vyrovnání s těmito 
ekvivalenty se výsledná hodnota Cf násobí opět faktorem R, přidá se neupravené WM a 
vypočte se skutečná hodnota Vyrovnání ke Dni Skončení. Pokud je toto Vyrovnání 
kladné, což znamená, že Vlastník platí Provozovateli, potom bude přeneseno do 
Konečného Vyrovnání (bez úroků z dlužné částky). Pokud je Vyrovnání záporné, potom 
bude placeno Provozovatelem Vlastníkovi ve výši dle čl. 4.3 výše, ale bez úročení, 
spolu s Nájemným za poslední měsíc Provozování Kanalizace.

11.3.3 Součástí Vyrovnání ke Dni Skončení je zároveň část Vyrovnání roku t-1 (za 
předpokladu, že rok předčasného skončení je f), která nemohla být vzhledem ke 
zkrácení roku ř být plně realizována. Za použití proměnných z předchozího článku platí, 
že Vyrovnání ke Dni Skončení je navýšeno o:

(Cf., + Wt_2 + DU,.2) x (1 -  R)

kde:

DUt má záporné znamínko a představuje část případných dělených úspor náležící 
odběratelům dle čl. 9.

11.4 Konečné Vyrovnání po konci smluvního vztahu dle Smlouvy

11.4.1 Ustanovení čl. 4.2 definuje pravidelné roční Vyrovnání ex post prováděné na základě 
skutečnosti za daný rok (Skutečnost). Jakékoliv Vyrovnání tohoto typu, které nebylo 
promítnuto do ceny je přeneseno do Konečného Vyrovnání , vč. vracení části 
případných úspor na straně Provozovatele dle čl. 9.Pokud Smlouvaneskončí na konci
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kalendářního roku, Skutečnost za poslední kalendářní rok trvání Smlouvy se počítá 
obdobně jako Odhad dle čl. 11.3.1 výše.

11.4.2 Pokud je Konečné Vyrovnání záporné, což znamená, že platbu provádí Provozovatel ve 
prospěch Vlastníka, potom bude tato platba provedena během 30 dnů ode dne, kdy 
budou k dispozici skutečné hodnoty. Má se za to, že dokud nebude provedena tato 
platba, Provozovatel nepředal Vodovody a Kanalizace, jakož i další Majetek, který je 
předmětem užívání Provozovatele dle Smlouvy v souladu s ustanovením čl. III Smlouvy 
a neposkytl součinnost dle čl. XVI Smlouvy.

11.4.3 Pokud je Konečné Vyrovnání kladné, což znamená, že platbu provádí Vlastník ve 
prospěch Provozovatele, potom bude tato platba provedena po okamžiku, kdy se má za 
to, že Provozovatel splnil dle čl. XVI Smlouvy všechny své závazky podle předávacího 
postupu, ne však dříve než den následující po Dni Konečného Vypořádání.

11.4.4 Pokud poslední rok provozování nebo jeho části je označen jako ř, vyrovnání Ct a Wt, 
spolu s DUt vstupují do Konečného Vyrovnání bez úročení. Položky CM a DUt-i jsou 
úročeny jednoročním úrokem dle úrokové sazby k rozhodujícímu datu roku t se sazbou 
dle čl. 4.1.2; položka WM je úročena jednoročním úrokem dle úrokové sazby 
k rozhodujícímu datu roku t se sazbou dle čl. 4.2. Případné položky l/l/ř_2 x (1 - R) a 
DUt-2 x (1 - R) jsou úročeny obdobně ale s dvouročním úrokem.

11.5 Vyrovnání za první rok provozování v případě, že Den Zahájení Provozování nebude první 
den ledna

11.5.1 Za využití proměnných z čl. 11.3 výše (s rozdílem, že r  zde rovná se počet dnů od 
začátku kalendářního roku do Dne Zahájení Provozování) a matematických symbolů 
(viz čl. 2.2) lze definovat (^ '" ja k o  R xQ ^a  provést Vyrovnání provozních nákladů

pomocí Ročních Ekvivalentů a Vyrovnání objemu pomocí Kvazl Ex Ante objemu, a to 
následovně: Získaný Odhad C-, na konci října roku 1 je násoben faktorem R a použit 
v souladu s Pravidly k určení cen na rok 2. V říjnu roku 2 je obdobně zpracována 
Skutečnost W1 a její hodnota upravená opět faktorem R pak přidána k Odhadu C2, a to 
za účelem výpočtu cen pro rok 3.

11.6 Navýšení Konečného Vyrovnání o inflaci

11.6.1 Strany berou na vědomí, že Konečné Vyrovnání je navýšeno o Inflaci násobením 
Reálné hodnoty Konečného Vyrovnání následujícím Indexem: (ISCt l ISC0), kde rok ř je 
poslední rok Provozování.

12. AKTUALIZACE MODELU A NÁSTROJE PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY

12.1 Podmínky pro aktualizaci Modelu a Nástroje před uzavřením Smlouvy

12.1.1 Před uzavřením Smlouvy a nastavení částí B (Model) a C (Nástroj) tohoto Platebního 
mechanismu na základě výsledků Koncesního Řízení může Vlastník ve shodě s 
Provozovatelem aktualizovat prognózu těch hodnot, které nebyly předmětem nabídky 
Provozovatele v Koncesním řízení, a které byly původně nastaveny Vlastníkem
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(zadavatelem) v rámci Koncesního řízení shodně pro všechny uchazeče tak, aby bylo 
umožněno srovnatelné vyhodnocení jednotlivých nabídek uchazečů v Koncesním 
řízení. Položky Modelu a Nástroje, u jejichž hodnot je možné provést aktualizaci, jsou 
uvedeny v čl. 12,2.11

12.1.1a Před uzavřením Smlouvy je Vlastník oprávněn ověřit soulad s prognózovanýml cenami 
pro vodné a stočné v každém jednotlivém roce Doby Provozování oproti prognóze cen 
pro vodné a stočné v relevantní finanční analýze ve smyslu pravidel Operačního 
programu Životní prostředí pro programové období 2007-13, při zohlednění případně 
odlišných cenových úrovní Modelu a této finanční analýzy.V případě aktualizací dle čl.
12.2.5 níže, vč. úpravy časového rámce (změny Výchozího Roku), Vlastník musí splnit 
povinnost dle tohoto článku 12.1.1a s využitím Modelu a Nástroje s údaji 
aktualizovanými dle čl. 12.2.5.

12.2 Položky Modelu a Nástroje, které je možné aktualizovat před uzavřením Smlouvy

12.2.1 Provozní náklady uvedené v či. 10.2.1 (b) a čl. 10.2.1(d) a předpokládané náklady nově 
budované infrastruktury dle čl. 6.2b.4 a čl. 6.2b.5.

12.2.2 Změna počtu přípojek dle čl. 6.2a.2 a předpokládaný harmonogram realizace investic 
Vlastníka do Nové Infrastruktury dle čl. 6.3.4.

12.2.3 Prognózované objemy pitné vody dodané a odpadní vody odváděné a čištěné.

12.2.4 Ex ante hodnoty všech cenových indexů, tj. poskytnout nové prognózy dle posledních 
známých skutečností.

12.2.5 Časový rámec (Výchozí Rok) nastavený v Modelu a Nástroji pro podmínky realizace 
Koncesního Řízení, pokud tento neodpovídá aktuální skutečnosti. V případě změny 
Výchozího Roku dojde k posunu cenové úrovně, ke které jsou vyjádřeny Reálné 
náklady a ceny, a tudíž všechny takové hodnoty musí být zároveň upraveny 
jednorázově o relevantní změnu ISC mezi původním a novým Výchozím Rokem. U 
jednotlivých nákladových položek, kterým jsou přiřazeny specifické indexy (viz 
Tabulka 1 výše), musí dojít k úpravě jejich výše o změnu za dané období právě těchto 
Indexů namísto ISC.

Výši nájemného v Modelu je třeba aktualizovat pro jednotlivé roky platnosti provozní smlouvy 
tak, aby byla zachována konzistence s finanční analýzou.

Všechny aktualizace uvedené v čl. 12.2. je třeba v dostatečném předstihu předložit Státnímu 
fondu životního prostředí ČR.

Aktualizovat tak lze pouze položky s charakterem tzv. „plného promítání“ pro podmínky procesu Vyrovnání a 
cílem této aktualizace je snaha minimalizovat výši pozdějších meziročních Vyrovnání ex post prostřednictvím 
tohoto nastavení co nejpřesnější původní prognózy daných položek.
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Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro město Moravská Třebová

Příloha č. 6 koncesní sm louvy

Základní výkonové ukazatele při provozu kanalizace pro veřejnou potřebu 
ve vlastnictví města Moravská Třebová a stanovení smluvních pokutových 
bodů
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A. Výkonové ukazatele na úseku kvality základních služeb
1. Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVzl, OVzl)
iOVzl: Počet vzorků vypouštěných odpadních vod, které splňují požadavky 
vodoprávního rozhodnutí v poměru k celkovému počtu vzorků vypouštěných 
odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, a to v období 
jednoho kalendářního roku, vyjádřeno v procentech, (informativní ukazatel)
iOVzl = (ovl / ov2) x 100 [%]
OVzl: Rozdíl mezi celkovým počtem vzorků vypouštěných odpadních vod 
z čistírny odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím 
a počtem vzorků vypouštěných odpadních vod, které splňují požadavky 
vodoprávního rozhodnutí, a to v období jednoho kalendářního roku (smluvní 
ukazatel)
OVzl = ov2 -  ovl [počet]
ovl -  počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním 

rozhodnutím, které splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru 
maximální hodnoty (m), během jednoho kalendářního roku [počet],

ov2  -  celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod 
vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během jednoho kalendářního roku 
[počet].

Referenční hodnota (RH) = Nula nevyhovujících nebo neprovedených vzorků 
Poznámky:
- Postupy při odběru vzorků se řídí přílohou č. 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.

- Pokud vodoprávní rozhodnutí nezahrnuje četnost odběru vzorků vypouštěných odpadních 
vod, řídí se četnost přílohou č. 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Stanovení budou prováděna buď v rámci vlastních provozních laboratoří provozovatele, 
které splňují požadavky na akreditaci (dle ČSN EN ISO/IEC 17025) anebo akreditovanou 
laboratoří v rámci subdodávky.

- Elodnocené období je j eden kalendářní rok.

- Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje Smlouva (viz čl. VII 
bod 21. Smlouvy) podrobnější pravidla pro rozsah evidence nezbytné pro vyhodnocení 
výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, 
pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).

Stanovení smluvních pokutových bodů
Počet pokutových bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný kalendářní rok.

Dílčí pokutové body za daný kalendářní rok pro každou ČOV = OVzl x Vs,

kde Vč je počet bodů za každý nevyhovující nebo neprovedený vzorek, a to ve výši 1 ,0 .

2. Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)
¡OVz2: Celkový počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodu havárie 
v poměru k celkovému poětu přerušení odvádění odpadních vod z důvodu 
havárie, a to v období jednoho kalendářního roku (informativní ukazatel)
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Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro město Moravská Třebová

iOVz2 = (Lov4) / ov5 [hodiny/přerušení]

OVz2: Počet kanalizačních přípojek negativně ovlivněných havárií (během jedné 
havárie) násobený počtem hodin přerušení odvádění odpadních vod (během jedné 
havárie), které překročí referenční hodnotu (smluvní ukazatel)

OVz2 = ov3 x (ov4 -  RH) [-]
Výpočet se provádí pouze pro havárie, kde počet hodin pro obnovení odvádění odpadních vod 
přesahuje referenční hodnotu.

ov3 -  počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) 
[počet] .

ov4 -  počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodu havárie, během jedné havárie 
[hodiny]

ov5 -  celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodu havárie, během jednoho 
kalendářního roku [počet]

Referenční hodnota (RH):

-  Pro havárii u jedné přípojky (rodinný dům do 2 bytových jednotek.) -  do 56 hodin

-  Pro ostatní typy nemovitostí a více přípojek -  do 32 hodin 
Poznámky:

- Ukazatel se týká přerušení funkce odvádění odpadních vod u gravitační, tlakové a 
podtlakové kanalizace z důvodu havárie, která vznikla mimo pozemky odběratelů.

- Počet přípojek postižených přerušením funkce odvádění odpadních vod určí 
provozovatel kvalifikovaným odhadem. Pokud s tímto odhadem Zadavatel nesouhlasí, 
předpokládá se smluvně zakotvený postup pro řešení sporů.

- Doba přerušení odvádění odpadních vod se stanoví od okamžiku nahlášení přerušení a 
je ukončena okamžikem obnovení odvádění odpadních vod, přičemž za okamžik 
obnovení se považuje i zavedení náhradního odvádění odpadních vod. Okamžikem 
obnovení se rozumí termín potvrzení a to libovolnou cestou, např. e-mailem nebo faxem 
od Provozovatele Zadavateli.

- Ukazatel bude vyhodnocován pro každé přerušení odvádění odpadních vod.

- Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje Smlouva (viz či. VII 
bod 21. Smlouvy) podrobnější pravidla pro rozsah evidence nezbytné pro vyhodnocení 
výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, 
pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).

Stanovení smluvních pokutových bodů

Počet pokutových bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný kalendářní rok.
Dílčí pokutové body pro každé přerušení = OVz2 x V7,

kde Vyje počet bodů za jednu přípojku a jednu hodinu přerušení provozu kanalizační přípojky 
nad referenční hodnotou, a to ve výši 0 ,0 1 . * 3

Maximální počet bodů za jednu událost je 10.__________________

3. Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3)

iOVz3: Součet hodin pro všechna čerpadla na stokové síti a na nátoku na ČOV, 
kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, v poměru k celkovému počtu 
čerpadel, a to v období jednoho kalendářního roku (informativní ukazatel)
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iOVz3 = ov6 / ov7 [hodiny/čerpadlo]
OVz3: Rozdíl mezi počtem hodin, kdy byla čerpací stanice na gravitační stokové 
síti a nátoku na ČOV mimo provoz z důvodu poruchy, a referenční hodnotou
(smluvní ukazatel)

OVz3 = ov8 -  RH [hodiny]
Výpočet se provádí pouze pro období nefunkčnosti čerpací stanice na gravitační stokové síti a 
nátoku na ČOV, které přesahuje referenční hodnotu.
ovó - součet hodin pro všechna čerpadla na stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpací 

stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během jednoho kalendářního roku [hodiny]

ov7 - celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, ve správě 
provozovatele k referenčnímu datu, kterým se rozumí poslední den kalendářního roku 
[počet]

ov8  - hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti a nátoku na COV, kdy byla 
čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během jedné poruchy [hodiny]

Referenční hodnota (RH):
-  RH = 0 hodin - čerpací stanice na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV musí být 

schopna nepřetržitého provozu -  vztahuje se na čerpací stanice, které mají záložní 
čerpadlo s automatikou

-  RH = 4 hodiny -  vztahuje se na čerpací stanice, které mají záložní čerpadlo bez 
automatiky

-  RH = 8 hodin -  vztahuje se na ostatní čerpací stanice bez záložního čerpadla 

Poznámky:
- Nátokem na ČOV se myslí první čerpací stanice odpadní vody na ČOV (po toku vody).

- Ukazatel se vyhodnotí pro jednotlivé čerpací stanice na stokové síti.
- Doba poruchy čerpadel na stokové síti je sledována od okamžiku nahlášení havárie, 

pokud není čerpací stanice opatřena dálkovým přenosem informací s možností 
provázání na informační systémy provozovatele

- Poruchou čerpání se rozumí jakákoliv neplánovaná událost, která způsobí nefunkčnost 
čerpací stanice nebo čerpadla na stokové síti. (Provoz čerpací stanice může provozovatel 
zajistit i náhradním způsobem.)

- Ukazatel je definován pouze pro gravitační stokovou síť. Gravitační stokovou sítí se 
rozumí i čerpací stanice a výtlačná potrubí po celé délce sítě.

- Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje Smlouva (viz čl. VII 
bod 21. Smlouvy) podrobnější pravidla pro rozsah evidence nezbytné pro vyhodnocení 
výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, 
pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).

Stanovení smluvních pokutových bodů
Počet pokutových bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný kalendářní rok 

Dílčí pokutové body pro každou čerpací stanici = OVz3 x Vg,
kde Vg je počet bodů za každou hodinu nefunkčnosti čerpací stanice na gravitační stokové síti 
a nátoku na ČOV, a to ve výši 0,1.
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B- Výkonové ukazatele na úseku základní preventivní údržby
4. Revize kanalizace -  stokové sítě íi()Vz4t

iOVz4: Délka gravitační stokové sítě, kde byla provedena revize, v poměru 
k celkové délce gravitační stokové sítě, a to v průběhu jednoho kalendářního 
roku, vyjádřeno v procentech (informativní ukazatel)
¡OVz4 = (ov9/ovl0) x 100 [%]

OVz4: Rozdíl mezi požadovanou délkou gravitační stokové sítě, u které má být 
provedena revize (RH), a skutečnou délkou gravitační stokové sítě, kde byla 
provedena revize, a to v průběhu jednoho kalendářního roku, vyjádřeno 
v kilometrech (smluvní ukazatel)
OVz 4 = RH -  ov9 [km]

ov9 -  skutečná délka gravitační stokové sítě, u které byla provedena revize, během jednoho 
kalendářního roku [km]

ovlO -  celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu, 
kterým se rozumí poslední den kalendářního roku [km]

Referenční hodnota (RH) = 10lo/o z ovlO
Poznámky:

Z revizní povinnosti mohou být vyloučeny úseky gravitační stokové sítě, u nichž není 
technicky možné provést revizi nebo u nichž je revize proveditelná pouze za cenu 
extrémních nákladů.

- Za revizi se považují např. činnosti fyzické prohlídky průchozích profilů, prohlídky
kontrolních a manipulačních šachet a kamerové zkoušky.
Plán íevize Kanalizace lze v průběhu roku měnit pouze v případě, že změny budou 
odsouhlaseny oběma stranami. Důležité je, zda v ročním úhrnu bylo splněno vše, co 
bylo plánem dané.

- Hodnocené období je j eden kalendářní rok.

- Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje Smlouva (viz čl. VII 
bod 21. Smlouvy) podrobnější pravidla pro rozsah evidence nezbytné pro vyhodnocení 
výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, 
pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).

Stanovení smluvních pokutových bodů
Počet pokutových bodů za kalendářní rok = OVz4 x V9,

kde V9 je počet bodů za kilometr sítě pod referenční hodnotou, a to ve výši 1,0.

(Pokud je referenční hodnota menší nebo rovna ve srovnání se skutečnou délkou revidované 
sítě (ov9) v kilometrech, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.).

1 doplní dodavatel
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5. Čištění kanalizace -  stokové sítě (iOVz5t

iOVz5: Délka vyčištěné gravitační stokové sítě v poměru k celkové délce stokové
sítě, a to v průběhu jednoho kalendářního roku, vyjádřeno v procentech
(informativní ukazatel)

¡OVz5 = (ovil / ovl2) x 100 [%]

OVz5: Rozdíl mezi požadovanou délkou vyčištěné gravitační stokové sítě (RH) a
délkou vyčištěné gravitační stokové sítě, a to v průběhu jednoho kalendářního
roku, vyjádřeno v kilometrech (smluvní ukazatel)
OV z5 = RH -  ovil [km]

ovl 1 -  délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících 
obj ektů), během j ednoho kalendářního roku [km].

ovl2  -  celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících 
objektů), k referenčnímu datu, kterým se rozumí poslední den kalendářního roku 
[km].

Referenční hodnota (RH) = 2,3 [km] 
Poznámky:

V ročním plánu čištění Kanalizace by měly být zahrnuty minimální požadavky na 
čištění gravitační stokové sítě, zejména v návaznosti na určené kritické oblasti sítě, kde 
dochází k zanášení sítě a čištění je zde nutné. Nicméně v plánu čištění Kanalizace by 
měla být zahrnuta i určitá délka gravitační stokové sítě, kde by v budoucnu mohla 
vzniknout potřeba čištění. Roční plán čištění Kanalizace je schválen vlastníkem.

Čištění kanalizace zahrnuje všechny způsoby čištění, zejména za použití tlakového 
vozu, včetně čištění souvisejících objektů a odstraňování kořenů. Zahrnuje i kontrolu a 
případně odstranění závad menšího rozsahu na šachtách a souvisejících kanalizačních 
objektech.

Provozovatel by měl mít stanovenou smluvní povinnost pořizovat elektronickou 
fotodokumentaci činností, které jsou jinak těžce ověřitelné vč. uvedení automatické 
informace s datem pořízení každé fotografie.

- Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje Smlouva (viz čl. VII 
bod 21. Smlouvy) podrobnější pravidla pro rozsah evidence nezbytné pro vyhodnocení 
výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, 
pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).

Stanovení smluvních pokutových bodů
Počet pokutových bodů za kalendářní rok = OVz5 x V10,

kde Vio je počet bodů za kilometr sítě pod referenční hodnotou, a to ve výši 1,0.

(Pokud je referenční hodnota menší nebo rovna ve srovnání se skutečnou délkou čištěné sítě 
(ovl 1 ) v kilometrech, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.).
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6. Preventivní údržba významných zařízení (iPOVzl)

iPOVzl: Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních 
v poměru k celkovému počtu úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na 
významných zařízeních, a to v průběhu jednoho kalendářního roku, vyjádřeno 
v procentech, (informativní ukazatel)

iPOVzl = (poví / pov2) x 100 [%]

POVzl: Rozdíl mezi celkovým poětem úkonů požadovaných plánem preventivní 
údržby na významných zařízeních a poětem provedených úkonů preventivní 
údržby na významných zařízeních, a to v průběhu jednoho kalendářního roku
(smluvní ukazatel)

POV zl = pov2 -  poví [počet]

poví -  počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu 
preventivní údržby, během jednoho kalendářního roku [počet]

pov2  -  celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných 
zařízeních, během jednoho kalendářního roku [počet].

Referenční hodnota ukazatele (RH) = 0
Poznámka:

Počet úkonů preventivní údržby vychází z plánu Údržby významných zařízení.

Plán Údržby významných zařízení vypracuje provozovatel na základě požadavků 
provozních řádů a návodů k obsluze jednotlivých zařízení.

Významná zařízení jsou taková zařízení, která jsou důležitá pro plynulý chod výroby a 
dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Výčet významných zařízení určí 
z návrhu provozovatele vlastník.

Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje Smlouva (viz čl. 
VII bod 21. Smlouvy) podrobnější pravidla pro rozsah evidence nezbytné pro 
vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných 
dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).

Stanovení smluvních pokutových bodů
Počet pokutových bodů za kalendářní rok = POVzl x Vh,

kde Vii je počet bodů za nesplnění požadavků na revizi, a to ve výši 0 ,5 .

C. Výkonové ukazatele na úseku kvality služeb odběratelům (iPOVz2)
7. Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2)

iPOVz2: Celková doba na vyřízení stížností odběratelů v poměru k celkovému počtu 
evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou odvádění odpadních vod, a to 
v průběhu jednoho kalendářního roku (informativní ukazatel)
iPOVz2 = £pov4 / pov3 [dny/stížnost]
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POVz2: Rozdíl mezi skutečně dosaženou dobou na vyřízení každé stížnosti
související se odvádění odpadních vod a referenční hodnotou, a to v průběhu 
jednoho kalendářního roku (smluvní ukazatel)

POVz2 = pov4 -  RH [dny]
Výpočet se stanovuje pouze pro stížnosti vyřízené nad časovým limitem daný referenční 
hodnotou.
pov3 - celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou odvádění 

odpadních vod, k referenčnímu datu, kterým se rozumí poslední den kalendářního 
roku [počet]

pov4 - skutečně dosažená doba na vyřízení každé stížnosti související se službou odvádění 
odpadních vod [dny].

Referenční hodnota ukazatele (RH) = 30 kalendářních dnů 

Poznámky:
- Počátkem procesu vyřizování stížností se rozumí datum převzetí stížnosti, koncem 

procesu datum odeslání vyřízené stížnosti.
- Vyřízenou stížností se rozumí písemná odpověď (zaslaná doporučeně) o vyřešení, nebo 

postupu způsobu řešení.
- Hodnocené období j e j eden kalendářní rok.
- Pro úěely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje Smlouva (viz čl. VII 

bod 21. Smlouvy) podrobnější pravidla pro rozsah evidence nezbytné pro vyhodnocení 
výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, 
pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).

Stanovení smluvních pokutových bodů
Počet pokutových bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný kalendářní rok 

Dílčí pokutový bod pro každou stížnost = POVz2 x V12,
kde V12 je počet bodů za jednu stížnost a jeden den nad referenční hodnotou, a to ve výši 
0,005.
Pokud je doba vyřízení stížnosti delší než 90 dnů, potom se hodnota V12 zvyšuje 20 násobně, 
minimálně na výši 0 ,1 . ____________________________________________________

8. Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3)
iPOVz3: Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly 
vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako
neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, v poměru k celkovému počtu zamítnutých 
nebo nevyřešených stížností, vyjádřeno v procentech, a to během jednoho 
kalendářního roku (informativní ukazatel)

iPOVz3 = (pov5 / pov6) x 100 [%]
POVz3: Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly 
vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako
neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, a to během jednoho kalendářního roku
(smluvní ukazatel)

POVz3 = pov5 [počet]
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pov5 - počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo 
věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo 
nevyřešené, během jednoho kalendářního roku [poěet]

povó - celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností k referenčnímu datu, kterým 
se rozumí poslední den kalendářního roku [počet].

Referenční hodnota ukazatele (RH) = 0 neprávem zamítnutých nebo nevyřešených
stížností
Poznámky:
- Stanovení pokutových bodů sleduje počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených 

stížností, které byly vlastníkem shledány v daném hodnoceném období jako‘ neprávem 
zamítnuté nebo nevyřešené.

- Vlastník rozhoduje o tom, jakou stížnost považuje za neprávem zamítnutou nebo 
nevyřešenou a je vázán informační povinností vůči Provozovateli jednak v situaci, kdy 
on sám shledá stížnost jako neprávem zamítnutou a jednak v situaci, kdy stížnost byla 
shledána věcně příslušným kompetentním úřadem jako neprávem zamítnutá. 
Provozovatel poté uvede tuto stížnost v roční zprávě o provozování. Pokud provozovatel 
nesouhlasí s rozhodnutím vlastníka, postupuje se při řešení sporu dle ěl. 23 Smlouvy.

- Provozovatel musí informovat odběratele ve svém vyjádření k dané stížnosti o možnosti 
dovolání k vlastníkovi.

- Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje Smlouva (viz čl. VII 
bod 21. Smlouvy) podrobnější pravidla pro rozsah evidence nezbytné pro vyhodnocení 
výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, 
pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).

Stanovení smluvních pokutových bodů
Počet pokutových bodů za kalendářní rok = POVz3 x V13,

kde V13 je počet bodů za každou nevyřešenou nebo neprávem zamítnutou stížnost, a to ve
výši 5,0.

9. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4)
iPOVz4: Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentací přípojek 
v poměru k celkovému počtu vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci 
přípojek, vyjádřeno v procentech (hodnocené období je jeden kalendářní rok)
(informativní ukazatel)

iPOVz4 = (pov7 / pov8) x 100 [%]
POVz4: Rozdíl mezi skutečnou dobou pro vydání stanoviska nebo vyjádření 
k dokumentaci přípojek a referenční hodnotou (hodnocené období je jeden 
kalendářní rok) (smluvní ukazatel)

POVz4 = pov9 -  RH [dny]
Výpočet se stanovuje pouze pro stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek vydaná 
nad časovým limitem daným referenční hodnotou.
pov7 - počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během jednoho 

kalendářního roku [počet]
pov8  - celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek
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k referenčnímu datu, kterým se rozumí poslední den kalendářního roku [počet]

P°V9 " přípojek [dny]26110 PI°  kaŽdéh° stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci

Referenční hodnota ukazatele (RH) = 30 kalendářních dnů

Poznámky:

„Stanoviskem“ k dokumentaci přípojek se rozumí kladná nebo záporná odpověď  
vztahující se k zadanému požadavku.

¥
„Vyjádřením“ k dokumentaci přípojek se rozumí předání písemné informace o postupu 
resem zadaného požadavku. 1 1

Pokud bude zjištěno že požadavek byl řešen formou vyjádření, ačkoliv bylo možné
< stano! lskottk dokumentaci, bude tato situace posuzována jako „neprávem  

zamítnuta stížnost a bude s ní takto nakládáno.

!?°i ^  slfdování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje Smlouva (viz čl VII 
bod 21. Smlouvy) podrobnější pravidla pro rozsah evidence nezbytné pro vyhodnocení 
výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů 
pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).

Stanovení smluvních pokutových bodů

Počet pokutových bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný kalendářní rok.
Dílčí pokutový bod pro každé stanovisko nebo vyjádření = POVz4 x V [4,

kde VI4 je počet bodů za jedno stanovisko nebo vyjádření a jeden den nad referenční 
hodnotou, a to ve výši 0,01.

Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro město Moravská Třebová

1®’ Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace tiPOVz.SÍ

Z ° J Z\ P0Č*  0požděnýcvh stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace v 
P “  ™ k CeIk°yiemU poctu vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci
(informadvůTazató)0 '  (koénoc *  rok)

iPOVz5 = (povlO / povil) x 100 [%]

mezi sk“*e í“,ř «•»sazenou dobou pro vydání stanoviska nebo
J I " * k X Í ^ - C< ki“ allf  ce '« rete hodnotou (hodnocené období je jeden kalendami rok) (smluvní ukazatel)
POVz5 = poví2 -  RH [dny]

Výpočet se stanovuje pouze pro stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace vydaná 
nad časovým limitem daným referenční hodnotou.

povlO - počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, během 
jednoho kalendářního roku, kterým je poslední den kalendářního roku [počet]

p o v i l  - celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření kdokum entaci kanalizace 
k referenčnímu datu [počet]

p °v l 2 -  skutečně dosažená doba pro vydání každého stanoviska nebo vyjádření 
k dokumentaci kanalizace [dny], J
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Referenční hodnota ukazatele (RH) = 30 kalendářních dnů 
Poznámky:

'  "  r0ZUmí k'adné neb0 z iP °m á

'  ; « e Í „ i ^ “ k v ^ iZaCe SC r°ZUmí Pfcdání “  “ » “ <» ° 

- '=  t  -

pokud jsou tyto dokmnemy pro t f i S f t d S S S v S f  neZbyt"ýCh d0kUme“ Ů’ 
Stanovení smluvních pokutových bodů

Počet pokutových bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný kalendářní rok.
Dílci pokutový bod pro každé stanovisko nebo vyjádření = POVz5 x V15,

hodnotou^a to°ve výšTod)()5. ̂ edn° Stan0' 'Ísko "eb° ''yjádření a jeden den „ad referenční

11/11



Příloha č. 7 koncesní smlouvy

Demonstrativní výčet technických činností Provozovatele
Provozovatel je povinen v rámci plynulého a bezpečného provozování Vodohospodářského 
majetku provádět na svůj náklad následující technické činnosti (demonstrativní výčet):

Kanalizační sítě a související objekty a zařízení:

-  kontrola terénu nad potrubím,

- vytyčování a označování trasy potrubí v terénu,

- čištění kanalizačního potrubí včetně odstraňování ucpávek,

- kontrola, čištění a údržba šachet, odlehčovacích komor, výpustí a dalších objektů na 
kanalizační síti včetně nátěrů, protáčení a promazávání uzávěrů apod.,

- hubení hlodavců v rámci prováděných deratizaci města -  v rozsahu uvedeném v této 
příloze (7.1),

- zkoušky těsnosti stok a objektů, vyhledávání poruch a úniků odpadní vody, odstraňování 
havárií,

- kontrola jakosti vod vypouštěných do kanalizace, zjišťování původců vypouštěných 
závadných látek, zajišťování nápravných opatření,

- revize kanalizace průmyslovou kamerou,
- kontrola, provoz a údržba čerpacích stanic a dalších objektů včetně nátěrů, pozemků, 

oplocení, příjezdových cest, zvedacích zařízení a tlakových nádob apod.,

- kontrola, provoz a údržba technologie čerpacích stanic a dalších objektů v souladu 
s provozními řády, návody a pokyny výrobců, zabezpečování provozních hmot a jejich 
výměny,

- náhradní odvádění odpadních vod při odstávkách, poruchách a haváriích,

- nouzové odvádění odpadních vod za krizové situace v souladu s platnými předpisy,

- kontrola, provoz a údržba elektrozařízení,

- oprava čerpacích stanic a ostatních objektů včetně technologie, elektrozařízení, ochrany 
potrubí, řídicích systémů a příslušenství (komory, pozemky, oplocení, příjezdové cesty 
atd.),

- zajišťování revizí strojů, elektrických zařízení a vyhrazených technických zařízení v 
souladu s platnými předpisy,

- odstraňování havárií.

Čistírna odpadních vod a související objekty a zařízení

- kontrola, provoz a údržba čistírny odpadních vod a souvisejících objektů včetně pozemků, 
oplocení, příjezdové cesty, zvedacích zařízení, tlakových nádob apod.,

- kontrola, provoz a údržba technologie čistírny odpadních vod v souladu s provozními 
řády, návody a pokyny výrobců, zabezpečování provozních hmot a chemikálií a jejich 
výměny,

- odběry, rozbory a vyhodnocování jakosti odpadních vod a kalů,



- kontrola, provoz a údržba elektrozařízení,

- opravy čistírny odpadních vod včetně technologie, elektrozařízení, ochrany potrubí, 
příslušenství apod.,

- zajišťování revizí strojů, elektrických zařízení a vyhrazených technických zařízení 
v souladu s platnými technickými předpisy,

- odstraňování havárií.

Správní činností pří provozu vodohospodářské infrastruktury:

-  zpracování ročních zpráv o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku 
s vyhodnocením plánů údržby a obnovy za předchozí rok a s návrhy opatření ke zlepšení 
a nápravě nedostatků,

- zpracování monitorovacích zpráv o plnění výkonových ukazatelů,

- zajištění všech údajů a dokumentů, kterými provozovatel dokladuje plnění výkonových 
ukazatelů,

- správa, evidence a archivace dokladů, dokumentů, kanalizačních a provozních řádů, 
smluv, dokumentace, rozhodnutí a povolení veřejnoprávních úřadů a dalších dokladů a 
dokumentů,

- zpracování a vedení digitální evidence provozovaných inženýrských sítí a objektů, 
pořizování digitálních dat pro GIS,

- ochrana majetku a jeho zabezpečení.



Příloha 7.1

Rozsah a způsob provádění pravidelné deratizace

Provozovatel je povinen provádět hubení hlodavců formou pravidelné deratizace v tomto 
rozsahu:

I. Jarní cyklus - realizace duben aktuálního roku
*

A Komplexní deratizace .
• Plošná deratizace kanalizace - ošetření položením návnad - 1700 revizních šachet na 

kanalizační síti, včetně poškozených prostor kolem šachet
• Použitý deratizační prostředek Hubex L v dávce 200g na 1 ks šachty (nebo adekvátní 

náhrada)
• Ošetření ČOV Mor.Třebová -  12 ks jedových staniček včetně průběžného doplnění 

během celého aktuálního roku

B Kontrola a rederatizace
• Následuje cca 14 dní po provedení komplexní deratizace kanalizační sítě
• Kontrola stavu návnad, sběr uhynulých hlodavců
• Doplnění návnad, Hubex L v dávce 200g na 1 ks šachty (nebo adekvátní náhrada)
• Předpoklad ošetření 1000 -  1200 ks šachet

C Kontrola, sběr a doplnění návnad
• Následuje cca 14 dní po provedení rederatizace kanalizační sítě
• Kontrola stavu návnad, sběr uhynulých hlodavců
• Doplnění návnad, Hubex L v dávce 200g na 1 ks šachty (nebo adekvátní náhrada)
• Předpoklad ošetření 500 ks šachet.

II. Podzimní cyklus - realizace říjen aktuálního roku

A Komplexní deratizace
• Plošná deratizace kanalizace - ošetření položením návnad - 1700 revizních šachet na 

kanalizační síti, včetně poškozených prostor kolem šachet
• Použitý deratizační prostředek Hubex L v dávce 200g na 1 ks šachty (nebo adekvátní 

náhrada)
• Ošetření ČOV Mor.Třebová -  12 ks jedových staniček včetně průběžného doplnění 

během celého aktuálního roku

B Kontrola a rederatizace
• Následuje cca 14 dní po provedení komplexní deratizace kanalizační sítě
• Kontrola stavu návnad, sběr uhynulých hlodavců
• Doplnění návnad, Hubex L v dávce 200g na 1 ks šachty (nebo adekvátní náhrada)
• Předpoklad ošetření 1000 až 1200 ks šachet

C Kontrola, sběr a doplnění návnad
• Následuje cca 14 dní po provedení rederatizace kanalizační sítě
• Kontrola stavu návnad, sběr uhynulých hlodavců
• Doplnění návnad, Hubex L v dávce 200g na 1 ks šachty (nebo adekvátní náhrada)
• Předpoklad ošetření 500 ks šachet.
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Příloha č. 8 koncesní smlouvy

Vzor roční a čtvrtletní zprávy o stavu provozovaného 
Vodohospodářského majetku ve vlastnictví města

Moravská Třebová

Položka
---------- —

Čtvrtletní
zpráva

Roční
zpráva

Úvod
Provozovatel: X X
Adresa: X X
Datum vydání: X X
Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako 
správcem vodohospodářského majetku X

Stručný popis provozovaného majetku X
Majetková evidence X
Seznam platných provozních řádů X
Seznam platných kanalizačních řádů X
Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod X

Služba odvádění a čištění odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Výpis povolení k vypouštění odpadních vod -  číslo, datum platnosti: vydáno - 
platné do, parametry povolení X

Popis technologické čistící linky (plánovaná kapacita, skutečné hydraulické a 
biologické zatížení, jednotlivé stupně) a kalové koncovkv X

Množství vyčištěných odpadních vod - mrVdané období X
Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) -  t/rok X
Množství kalu hodnoceného jako nebezpečný odpad — t/rok X
Způsob nakládání s kaly X
Množství vyprodukovaného bioplynu - n r\ jeho vvužití X
Poruchy -  popis a počet poruch X
Počet ekvivalentních obyvatel (EO) dle skutečného zatížení X
Stoková síť

Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, 
dešťové nádrže, retenční nádrže) X

Počet napojených obyvatel X
Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky -  km X
Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - % X
Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % X
Stan site, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let) X
Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 rokv X
Vyhodnoceni poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v 
šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 rokv X

Celkový počet stálých průtokoměrů v síti X
Počet stálých zařízení na měření kvality X
Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) X

Objekty na stokové síti
—\7-------------------- ----------------------
Čerpací stanice
Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW)

i X

i
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Počet poruch a popis X

Odlehčovací komory
Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu 
(projektovaný a skutečný), počet přepadů

X

Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3 X

3oruchy -  počet, popis X

Počet přepadů X

Spojné, proplachovací nebo rozdělovači komory
Popis funkce, umístění X

Poruchy -  počet, popis X

Dešťové a retenční nádrže
Objem, rozměry, popis funkce X

Poruchy -  počet, popis X

Odběratelé, měření, balastní vody
Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území X

Počet napojených obyvatel X

Množství balastních vod přitékající na ČOV - m Vhod. X

Zdroje balastních vod X

Provozní činnosti
Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz X

Havárie -  statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a 
způsob odstranění havárie)

X

Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod) X

Ekonomické údaje

Výše ceny pro stočné - Kč/m' X

Fakturované stočné -  odpadní voda celkem — Kč (plus dohadná položka) X

Poplatky za vypouštění odpadních vod -  Kč X

Fakturované stočné — srážková voda celkem — Kč X

Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 
dnů, nad 180 dnů) -  Kč

X

Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu -  Kč

X

Spotřeba energie na vyčištění 1 írť odpadní vody -  Kč/m ' X

Služby údržby a oprav

Údržba

Stoková síť
Popis údržby provedené na stokové síti X

Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profdech v 
kanalizační síti během hodnoceného období

X

Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období X

Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě X

Čistírny odpadních vod
Popis prováděné pravidelné údržby na ČOV -  česle, primární sedimentace, 
aktivační nádrže, dosazovací nádrže, vyhnívací nádrže, kogenerační jednotky, 
kalolisy, odstředivky

X

Popis údržby prováděné na stavebních objektech ČOV X

Opravy
Průměrná délka opravy na stokové síti -  hod. X

Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období X

Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), 
celkem - výše nákladů, doba trvání

X
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Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, 
doba trvání X

Služby servisu odběratelům
Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům -  zákaznické centrum, call 
centrum, informační systém stížností X

Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení 
stížnosti X

Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem ČOV X

Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě 
(zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.) X

Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení kanalizací X
Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci X

Služba nakládání s běžnými odpady

Technicko-provozní údaje

Popis nakládání s odpady a jejich likvidace X
Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů) X
Množství zachycených shrabků - 1 X
Množství zachyceného štěrku a písku na lapácích ČOV - 1 X
Množství odseparovaných tuků a olejů v m3 X

Ekonomické údaje

Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů X

Služba zneškodňování odpadních vod na individuálním základě
Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti 
řešení zneškodňování odpadních vod na individuálním základě X

Struěný popis individuálních zdrojů odpadní vody -  odkud se provádí svoz, kdo 
jej provádí X

Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů 
(dopravci) X

Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na 
individuálním základě X

Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace 
odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních 
řádů tuto skutečnost popisujících

X

Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro 
provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě X

Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě

Množství odpadních vod na individuálním základě -  m3 X
Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, 
tržby a náklady X

Popis systému účetnictví pro samostatné vedení nákladů na službu likvidace 
odpadních vod na individuálním základě včetně metodik a směrnic pro stanovení 
podílu nákladů (zejména provozu ČOV) příslušejících pro cenu pro stočné a pro 
cenu za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě

X

Vztahy k odběratelům

Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních 
vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného 
období

X

Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace 
odpadních vod na individuálním základě X

Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění 
služby likvidace odpadních vod na individuálním základě X
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Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová

Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů

Odpadní voda

Kvalita základních služeb (odvádění)
Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVzl, OV zl)
Počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním 
rozhodnutím, které ve všech parametrech splňují požadavky platného 
vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během jednoho 
roku (počet)

X X

Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným 
vodoprávním rozhodnutím, během jednoho roku (počet) X X

Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)
Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) 
(počet) X X

Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé 
jedné havárie (hodiny) X X

Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během 
jednoho roku (počet) X X

Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)
Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, 
kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během jednoho roku (hodinv) X X

Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV ve správě 
provozovatele, k referenčnímu datu (počet) X X

Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy 
byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy 
(hodiny)

X X

Kvalita základní preventivní údržby
Revize kanalizace -  stokové sítě (iOVz4, OVz4)
Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla 
provedena revize, během jednoho roku (km) X X

Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu 
datu (km) X X

Čištění kanalizace -  stokové sítě (iOVz5, OVz5)
Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně 
souvisejících objektů), během jednoho roku (km) X X

Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně 
souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km) X X

Kvalita základní preventivní údržby
Preventivní údržba významných zařízení (iPOVzl, POVzl)
Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle 
plánu preventivní údržby, během jednoho roku (počet) X X

Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných 
zařízeních, během jednoho roku (počet) X X

Kvalita služeb odběratelům
Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)
Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou 
odvádění odpadních vod, k referenčnímu datu (počet) X X

Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou 
odvádění odpadních vod (dny) X X

Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)
Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem 
nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté 
nebo nevyřešené, během jednoho roku (počet)

X X

Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu datu 
(počet) X X
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Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová

Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)
Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během 
jednoho roku (počet)

X X

Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, k 
referenčnímu datu (počet)

X X

Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k 
dokumentaci přípojek (dny)

X X

Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace (iPOVz5, POVz5)
Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, během 
jednoho roku (počet)

X X

Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, k 
referenčnímu datu (počet)

X X

Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k 
dokumentaci kanalizace (dny)

X X

Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí
Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele -  ve formě tabulky X

Seznam všech výkonových ukazatelů a celkový poěet k nim příslušných bodů X

Aktuální stav pokutových bodů -  (vývoj za poslední 3 roky) X

Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených 
na vlastníka
Vlastník uplatnil ve smlouvě možnost dispozitivní úpravy dle zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a tedy provozovatel je 
povinen informovat o výkonu těchto práv a povinností na něj přenesených, a to 
následujícím způsobem, tj. poskytnutím níže uvedených informačních zpráv.
Počet a stručný popis zásahů do kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s 
ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka

X

Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické 
zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka

X

Seznam souhlasných stanovisek provozovatele k připojení na kanalizaci, seznam 
negativních stanovisek provozovatele k připojení na kanalizaci s ohledem na 
kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře

X

Seznam uzavřených písemných smluv s odběrateli X

Vzory informací podle § 8 odst. 6 ZVaK o skutečnostech v rozsahu dle § 36 odst. 
3 ZVaK, seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje Provozovatel 
provozování Kanalizace, včetně doložení času a způsobu realizace informační 
povinnosti včetně způsobu prezentace všech uváděných informací na www 
stránkách Provozovatele

X

Kopie zveřejnění úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu 
ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být 
zdůvodněn. Prokázání, že toto vyúčtování bylo zveřejněno v termínu do 30.4. 
v rozsahu a způsobem dle §36, odst.8 ZVaK a prokázání předání vyúčtování v 
termínu na Ministerstvo zemědělství ČR.

X

Systém řízení jakosti
Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti, pokud je  
provozovatel držitelem takových certifikátů

X

Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti X



Příloha č. 9 koncesní smlouvy

VZOR PROTOKOLU O TECHNICKÉM STAVU VODOHOSPODÁŘSKÉHO
MAJETKU PŘI JEHO PŘEDÁNÍ 

Datum předání m ajetku:........................................

Vlastník: město Moravská Třebová

Místo předání.............................................................  .

Osoby účastněné předání:

Za Vlastníka: JUDr. Miloš Izák, starosta města 

Za Provozovatele:................... . .......................

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název časti kanalizace/COV
Rok pořízení
Vlastník
Druh stavby
Inventární číslo
Pořizovací cena
Zůstatková hodnota
Předávaná dokumentace

POPIS STAVU 
Lokalizace stavby (objektu):

Stručný technický popis: ..  ....  .

Výhrady provozovatele k technickému stavu: "

Návrh na odstranění vad, nesrovnalostí, opatření k nápravě, likvidace: 

Odhad nákladů a stanovení priority:

PODPISY:

PŘÍLOHY:



Tabulka plánu financování obnovy kanalizace Moravská Třebová

..................................................................

Poř.č. Majetek podle skupin 
pro vybrané údaje 
majetkové evidence

Hodnota majetku 
v reprodukční 
pořizovací ceně 
jako součet všech 
příslušných položek 
uvedených ve 
vybraných údajích 
majetkové 
evidence (VÚME)

(mi!. K č  na 2 des. m ísta)

Vyhodno
cení stavu 
majetku 
vyjádřené 
v %v opo
třebení

Teoretická doba 
akumulace 
Finančních 
prostředků 
v počtu roků

Délka 
potrubí 
v roce 
schválení 
plánu

(v  km)

Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizac
Podle seznamu jmenovitých akcí (v m í.  K ó n a  2 dese tinná  místa)

2019-20232014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Kanalizace: přiváděči stoky 7,66 7,66 7,66 7,66 7.66 38,3
3 + stoková síť 367,61 47 48 45,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
4 Čistírna odpadních 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 20,9
5 vod 142,04 15 34 0 0 0 0 0 0
6 Kanalizace celkem 509,65 11,84 11,84 11,84 11.84 11,84 59 20
7 CELKEM 11,84 11.84 11,84 11,84 11.84 59,20
8 Celkem řádky 2+4 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84 59.20
9 Celkem řádky 3+5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanční prostředky vlastní - jedná se o nájemné a finanční prostředky vložené do obnovy z kalkulačního vzorce stočného 
Finanční prostředky ostatní - např dotace, zdroje z příjmů obce, úvěry atd.



Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská
Třebová

Příloha č. 11 koncesní smlouvy

Prognóza objemů odváděných odpadních vod

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prognóza 
objemů 

odváděných 
odpadních 

vod (tis. m3)

661 661 661 661 661 661 661 661 661 661
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