
Podklad od Hospodářské komory ČR pro kulatý stůl k otázkám cenové 

regulace VaK  
 

 

Úvod 
 

Tento materiál je reakcí na dopis náměstka ministryně financí pro řízení sekce 04 PhDr. T. Vyhnánka 
s žádostí o spolupráci na revizi modelu cenové regulace v oboru vodovodů a kanalizací. Navazuje na 
souhrnný podklad k diskusi k tomuto tématu zpracovaný HK ČR a rozpracovává podrobněji 
problematiku zahrnování přiměřeného zisku do kalkulace věcně usměrňované ceny pro vodné a stočné 
(dále také „cena vody“), která byla v souhrnném podkladu uvedená jako jedna z důležitých oblastí 
k řešení. 
  
 

1. Problematika přiměřeného zisku v ceně vody 
 

1.1. Popis a zhodnocení současného stavu regulace přiměřeného zisku  
 

Základní teze: Stejný majetek by měl vynášet stejný výnos (rentu) bez ohledu na právnickou formu a 

počet zapojených společností do procesu poskytování vodohospodářských služeb s daným 

infrastrukturním majetkem (IM). 

1.1.1. Situace do roku 2012:  
Ve Výměru MF (dále jen „Výměr“) byla uvedena pouze jednoduchá definice přiměřenosti zisku 

vycházející ze Zákona o cenách: „Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou a prodejem 

zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku 

a pozemků, na zvýšení základního kapitálu, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo 

jinými právními předpisy“. Definice byla velmi obecná a záleželo na posouzení jednotlivých cenových 

kontrol, zda zisk zahrnutý do kalkulace naplňuje tyto zásady. 

1.1.2. Období let 2012-2016 
Ve Výměru byl zastropován objem zisku, který je možné zahrnout do kalkulace ceny pro vodné a stočné 

prostřednictvím výpočtu založeném na návratnosti kapitálu: „PZNK = OPK × WACC + RO“1; tedy byl 

stanoven v souladu se základní tezí maximálního objemu PZNK (strop), ale způsob přidělení celkového 

kapitálu, a tím i rozdělení zisku mezi vlastníka a provozovatele byl plně v jejich režii (na základě dohody) 

za podmínky, že nedojde k duplicitě tvorby PZNK současně u vlastníka a provozovatele. Cenovými 

předpisy bylo určeno, že součet jednotlivých zisků zahrnutých do ceny u jednotlivých účastníků může 

být maximálně roven celkovému propočtenému PZNK.  

1.1.3. Od roku 2017 - dosud 
Na základě jednání Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací byl bez předchozí 

analýzy a projednání s odbornou veřejností postup výpočtu PZNK upraven následovně: 

 
1 Viz Výměr MF č. 04/2019 část II, položka č.  2 bod 12: 
„ 12. Přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) se vypočítá podle vzorce:  
PZNK = OPK × WACC,   
kde: OPK je celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou, 
WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená Ministerstvem financí.“. 



- Pro smlouvy uzavřené před 1. 1. 2017 byl zaveden institut Dohody o rozdělení vloženého 
kapitálu (příloha č. 3 Výměru) mezi vlastníka a provozovatele infrastruktury, kde se jedná o 
písemné zformalizování předchozího postupu v určeném časovém rámci. 

- Pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2017 výpočet PZNK neumožňuje přerozdělování celkového 
kapitálu mezi smluvními stranami, ale výpočet pracuje pouze s kapitálem daného účastníka.  

 

1.2. Dopad změny výpočtu PZNK po 1. 1. 2017 
 

1.2.1. Smíšený model provozování (vlastník IM je zároveň provozovatelem tohoto majetku): 
- Stávající úprava, která umožňuje zahrnout jak hodnotu IM, tak objem investic nad odpisy dle 

článku 12 Výměru do výpočtu, je v souladu s obecnými ekonomickými premisami a je obvyklá. 

Vzhledem k základně pro výpočet PZNK, tento zajišťuje dostatečné zdroje pro obnovu 

infrastrukturního i provozního majetku společností. Zároveň zcela správně motivuje smíšenou 

společnost k efektivnímu investování do svého majetku. Vhodně zohledňuje i fakt, že smíšená 

společnost nese ve svém podnikání veškerá rizika jak z hlediska správy majetku, tak jeho 

provozování (riziko poptávky, změny legislativy, vývoje trhu, havárií, vztahu se zákazníky, 

rizika spojená s vlastnictvím majetku apod.). 

- Na druhé straně i zde přetrvávají určité nedostatky, např. nemožnost tvorby zisku z majetku 

pořízeného z dotací, kdy hodnota majetku není součástí účetní evidence, a tudíž není zahrnuta 

do objemu pro výpočet zisku.  

 

1.2.2. Oddílný model provozování (vlastník IM je odlišný od provozovatele) 
- Stávající úprava výpočtu PNZK nestanovuje rovné podmínky pro vlastníka a provozovatele. 

Vlastníkovi totiž současný způsob výpočtu zajišťuje rentu z celého IM bez ohledu na rozdělení 

odpovědností a rizik vyplývajících ze správy a provozování IM. 

- Stávající úprava je ve vztahu k provozovateli nevyhovující také z dalších důvodů: 

➢ objem provozního majetku je ve snaze o efektivitu provozování minimální a 

provozovateli mnohdy neumožňuje dosažení zisku ani na úrovni inflace. Naopak je 

provozovatel stávajícím systémem nelogicky motivován k neefektivnímu hromadění 

majetku.  

➢ Ziskovost provozovatele by měla odrážet objem rizik a odpovědnosti, které v rámci 

provozování infrastrukturního majetku přebírá, především pak rizika spojená 

s plynulostí dodávky 24/7, kvalitou vody, haváriemi, s rizikem vývoje spotřeby, s riziky 

přírodních katastrof apod. Tato rizika jsou často přímo úměrná velikosti 

provozovaného majetku.  

➢ Provozovatel by měl být odměňován za spolupráci na správě infrastrukturního 

majetku, tzn. za spolupráci při zajišťování jeho obnovy, oprav a údržby, rozvoji, 

technologických inovací, technické evidence apod.   

➢ V současnosti není v podobě PZNK odměňována efektivita provozovatele – výsledky 

snahy o úsporu nákladů jdou plně ve prospěch odběratele bez spoluúčasti 

provozovatele, což eliminuje snahu o dosahování nákladových úspor.  

➢ Systém nemotivuje provozovatele k systematickému zlepšování kvality produktu a 

poskytovaných služeb, péči o zákazníka, zavádění nových technologií apod.  

➢ Pokud se nepřijmou včasná opatření, povedou současné podmínky k postupné 

destrukci provozovatelského modelu-s poklesem PZNK klesá motivace provozovatelů 



účastnit se koncesních řízení (společnost zpravidla v rámci nové koncese nenavyšuje 

svoje aktiva, tedy po získání nové smlouvy by u stávajících smluv měla ponížit svůj zisk 

ve prospěch nové rizikové smlouvy – na základě přepočítání a nového přidělení 

provozního majetku). Tato situace tak značně deformuje hospodářskou soutěž na 

vodárenském trhu se všemi svými důsledky, včetně toho, že vlastníci si nebudou moci 

vybrat kvalifikovaného a efektivního provozovatele.   

 

1.2.3.  Shrnutí rozdílnosti mezi modely 
Lze konstatovat, že zatímco u smíšených společností má navázaní výpočtu PZNK na návratnost 

kapitálu smysl a má i oporu v regulační praxi v jiných evropských zemích, tak u 

provozovatelských společností není velikost provozního majetku rozhodující pro efektivní a 

smysluplné provozování.  

Pokud chceme zachovat efektivní jednotnou regulaci výpočtu PZNK (v zájmu zachování 

jednotných podmínek a efektivnosti a přehlednosti cenové regulace), je nutné současný 

výpočet PZNK upravit tak, aby provozovatel participoval na efektivitě a kvalitě poskytované 

služby a zároveň také na efektivitě, udržitelnosti a rozvoji infrastrukturním majetku. Zároveň 

by bylo vhodné upravit (diferencovat) i zisk z majetku u vlastníka a provozovatele i s ohledem 

na rizika, která tyto subjekty nesou. Výsledkem by pak měla být situace, kdy bez ohledu na 

model provozování, bude základna pro výpočet PZNK stejná (viz. návrhy níže). Tímto dojde ke 

srovnání podmínek na trhu pro oba typy provozování a k spravedlivějšímu stanovení ceny pro 

spotřebitele, což je jedním z hlavních cílů ochrany spotřebitele. 

 

1.3. Základní předpoklady spravedlivého modelu výpočtu PZNK 
 

Zisk je základním hybatelem veškerých ekonomických subjektů, vedoucí ke zvyšování efektivnosti, ze 

kterého v konečném důsledku může těžit i konečný spotřebitel, protože dosáhne lepší kvality 

poskytované služby za stejné ceny. Toto pravidlo platí i v oblasti přirozeného monopolu, pokud je 

vhodně nastavena regulace zisku. Tato regulace by měla obsahovat následující základní atributy: 

- Rovné podmínky pro všechny subjekty bez ohledu na formu vlastnictví a model provozování.  

- Odměna za efektivnost a úroveň provozování – provozovatel by měl být tak motivován ke 

zvyšování úrovně provozování, k zodpovědné péči o majetek, k maximální péči o zákazníka, k 

zavádění nových technologií apod.  

- Odměna za převzetí odpovědnosti a rizik provozování 
➢ Provozování vodohospodářského majetku sebou nese velkou zodpovědnost a velký 

objem rizik (provozuschopnost, četnost havárií, odstávky, rizika vyplývající z 
cenotvorby, riziko nárůstu cenové úrovně vstupů, riziko kvality produktu, riziko 
obchodní spojené se změnou poptávky apod.). Tato rizika jsou odvislá od velikosti 
zásobovaného regionu a objemu provozovaného majetku. 

➢ Hlavním přenášeným rizikem je udržení provozuschopnosti sítě a udržení kvality 
produktu. 

➢ Velká rizika souvisejí se stavem provozovaného majetku, jeho technologickou úrovní 
a složitostí, dislokací, rozlohou apod.   

➢ Provozovatel přebírá řadu odpovědností na základě provozovatelské smlouvy – 
závazky vůči vlastníkům, zákazníkům, veřejnosti, zaměstnancům, apod.     

➢ Provozovatel nese velké riziko odpovědnosti vůči spotřebitelům, je zodpovědný za 
zdraví obyvatel, kvalitu dodávaného produktu, plynulost dodávek, komunikaci apod.  



➢ Riziko kritických situací – provozovatel zodpovídá za udržení vodárenské soustavy 
jako prvku kritické infrastruktury i po dobu kritických situací (povodeň, sucho, black 
out, katastrofy, bezpečnostní rizika, kybernetické útoky apod.). 

- Odměna za spolupráci na správě majetku  
➢ Provozovatel je zodpovědný za zachování provozuschopnosti majetku. 
➢ Jeho motivací je udržovat majetek v optimálním stavu. 
➢ Spolupracuje a mnohdy financuje opravy, údržbu, a také spolupracuje i na realizaci 

investic do IM. 
➢ Mnohdy zabezpečuje technickou evidenci IM a další administrativu s evidencí majetku 

spojenou. 
➢ Spolupracuje na tvorbě a plnění PFO vlastníka. 
➢ Přináší svoji odbornost (know-how) do spolupráce na rozvoji IM a zavádění moderních 

technologií. 
- Tržní soutěž – konečná výše dosahovaného zisku v oddílném modelu by měla být výsledkem 

svobodné veřejné soutěže v rámci koncesních řízení. Regulace by měla stanovovat pouze jeho 

maximální možnou míru.   

 

1.4. Možné modely regulace zisku ve vodárenství 
 

Mezi základní zvažované modely regulace zisku patří následující: 

1.4.1. Návratnost vlastního vloženého kapitálu – WACC (současný stav) 
 
Z výše uvedených argumentů je zřejmé, že provozovatel by měl být zainteresován na ziskovosti 
infrastrukturního majetku. V tomto směru se nabízí následující možnosti stanovení maximální 
hranice PNZK dosahovaného z IM: 

➢ Umožnit provozovateli podílet se na ziskovosti infrastrukturního majetku vlastníka 

určitým limitovaným procentem daným provozovatelskou smlouvou, ovšem nastavit 

maximální limit participace ze strany regulátora (pomocí pevně stanoveného procenta 

jako např. návrh MZe předložený VKRVK). V podstatě se jedná o rozdělení zisku (renty) 

na držbu (vlastník) a provozování aktiv (provozovatel), která odráží i rozdělení rizik 

souvisejících s provozováním a správnou majetku. V rámci Výměru lze tuto změnu 

provést jednoduchým způsobem, protože nedochází ke změně výpočtu, pouze 

k technické úpravě parametrů.  

➢ Rozdělit ziskové procento 7% WACC mezi vlastníka a provozovatele: např. 5% 

(vlastník) ku 2% (provozovatel), čímž by bylo dosaženo obdobného principu. V rámci 

Výměru lze tuto změnu provést, změna si vyžádá pouze úpravu výpočtového vzorce 

(minimálně rozdělení % zisku na jednotlivé subjekty včetně úpravy přílohy č. 3 a č. 4).  

➢ Další možností k úvaze je ponechat stávající ustanovení Výměru týkající se výpočtu 

PZNK (vzorec), ale do výpočtu provozního majetku u provozovatele zahrnout i IM 

z podrozvahové účetní evidence provozovatele oceněný postupem dle mezinárodních 

účetních standardů IFRS.  

 

1.4.2. Maximální zisková marže k uznatelným nákladům (% z ÚVN)  
Tato varianta by motivovala provozovatele k maximalizaci nákladů a minimalizaci úspor, pokud 

nedojde k zahrnutí jiné formy motivace k efektivitě. Jednalo by se o krok zpět v regulačních 

přístupech a ve snížení úrovně ochrany spotřebitele. 



 

1.4.3. Regulace zisku v rámci stanovení maximální ceny 
V tomto případě by se jednalo o obdobu regulace jako v energetickém sektoru, postavené na 

stanovení maximální ceny pro vodné a stočné.  

➢ Vzhledem k počtu subjektů na trhu není možné postihnout všechny aspekty rozdílné 

nákladovosti vodárenských subjektů. 

➢ Velmi tvrdá forma regulace, kde by muselo být stanoveno, jakým způsobem bude 

regulátor krýt oprávněné ztráty jednotlivých subjektů, resp. by regulátor musel 

respektovat náklady nejhoršího regulovaného subjektu, což by popíralo smysl regulace 

a snahu o zvyšování efektivnosti. 

Tento postup regulace v sobě zahrnuje další problémy a pro stávající model regulace by byl cestou 

zpátky. Ovšem mohl by být řešením pro mezní situace, například u provozovatele poslední 

instance.  

 

1.4.4. Model OPŽP  
Tento model je velice komplikovaný a svazuje vlastníka i provozovatele mnohdy k neefektivnímu 

(netržnímu) chování. Pro účely plošného uplatnění by se musel radikálně změnit.   

1.4.5. Opuštění direktivní regulace a vycházet z působení volného tržního prostředí 
Opuštění cenové regulace ve prospěch volného tržního mechanismu, což by v rámci koncesních 

řízení určitě vedlo k efektivnímu provozování a správě majetku, avšak nebyla by zaručena 

maximální možná ochrana spotřebitele. Regulace by následně mohla spočívat ve stanovení 

vzorových (klíčových) podmínek provozovatelské smlouvy a pro jejich použití by pak mohly být 

určeny pravidla a limity. 

1.4.6. Kombinace více modelů  
Vždy je možné vhodně zkombinovat více modelů dohromady a vytvořit tak vyvážený systém pro 

různé situace na regulovaném trhu.  

 

1.5. Závěr  
 

Z výše uvedeného se jeví jako nejvhodnější použít současný výpočet PZNK založený na návratnosti 

vloženého kapitálu a upravit technické parametry tak, aby vhodněji oceňovaly rizika jednotlivých 

účastníků. Zároveň by i nadále mělo platit, že PZNK je stanoven jako ziskový strop. Zároveň se dá tento 

model vhodně doplnit o motivační prvky k efektivitě a zvyšování kvality provozování i kvality finálního 

produktu. Další aspekt, který hovoří pro tuto metodu, je její rychlá aplikovatelnost, protože současný 

model výpočtu PZNK je na tuto situaci již připraven a vyžádal by si jen drobné úpravy.  

Přijetí této varianty však nevylučuje možnost hledání dalších cest, jak model regulace přiměřeného 

zisku dále zdokonalovat a zefektivňovat, například vhodnou kombinací s některým z jiných modelů.  

 

 

 

 



2. Efektivita a kvalita služby 
 

2.1. Popis současného stavu 
 

V současné cenové regulaci je efektivita a kvalita řešena pouze velmi obecně, a to ve vztahu k 

ekonomicky oprávněným nákladům a k principu péče řádného hospodáře. Efektivita a kvalita jsou však 

základními kameny pro hodnocení úrovně provozování, kvalita poskytované služby pro koncového 

spotřebitele je zároveň základem pro stanovení spravedlivé odměny (zisku) pro jednotlivé subjekty na 

vodohospodářském trhu. 

MZe jako oborový regulátor zavedl sledování některých vybraných prvků efektivity a kvality v rámci 

projektu „Benchmarking“, ale toto sledování zatím není využíváno pro plnění funkce oborového 

regulátora. Motivační prvky k zvyšování efektivity a kvality jsou využívány k řízení chování jednotlivých 

účastníků vodohospodářského trhu minimálně.  

O něco lepší situace je na úrovni jednotlivých smluvních vztahů mezi vlastníky vodohospodářské 

infrastruktury a provozovateli této vodohospodářské infrastruktury. Koncesní smlouvy uzavírané 

vlastníky, a to buď na základě čerpání evropských dotací ze SFŽP, nebo na základě vlastního 

provedeného koncesního řízení, v současnosti zpravidla obsahují postup, jak zajistit: 

a) Kvalitu poskytované služby, a to ve vztahu ke konečným spotřebitelům a ve vztahu 

k vlastníkovi. To je zpravidla zajištěno tak, že vybrané ukazatele popisující kvalitu služby mají 

stanovené závazné ukazatele, při jejichž překročení je poskytovatel služby penalizován, 

přičemž jednotlivým ukazatelům lze přisoudit z hlediska kvality odlišnou váhu penále (malus). 

Stejně lze postupovat opačně, kdy je provozovatel motivován k dosažení určených smluvních 

cílů a následně mu přísluší odměna v podobě vyššího zisku (bonus).   

 

b) Efektivita spočívá v motivaci provozovatele k efektivním řešením (úspory vyplývající například 

z lepších vyjednaných cen vstupů, hledání synergických řešení, úspory z rozsahu apod.) a je 

účinná pouze v případě, že provozovatel je odměněn podílem na dosažené úspoře. Toto je 

např. částečně řešeno ve finančních modelech v rámci OPŽP, kdy je zjištěná úspora dělená v 

několika krocích a v rozdílném poměru mezi provozovatele a konečného spotřebitele.  

U ostatních modelů je toto vyrovnání velmi složité, protože naráží na vypočtenou úroveň PZNK 

(viz předchozí text – hodnotu PZNK, až na výjimky přísně posuzované, nelze překročit) a i na 

skutečnost, že vyrovnání by teoreticky mělo probíhat v daném kalendářním roce. Cenové 

předpisy neumějí zohlednit skutečnost, že by v dalším období do ceny pro konečného 

spotřebitele byl zahrnut efekt z předchozích let. 

U smíšeného modelu je efektivita sledována zpravidla interně přímo vlastníkem, nicméně 

neexistuje jakákoliv forma penalizace ze strany regulátora v případě poskytování nízké kvality 

služby.  

Pro dosažení vyšší kvality produktů a poskytovaných služeb ve smyslu celkové efektivity by bylo vhodné 

v rámci regulace oboru vodárenství podpořit vytvoření a následný rozvoj systému sledování a 

vyhodnocování ukazatelů kvality a efektivity a prostřednictvím bonifikace či penalizace provozovatelů 

i vlastníků na úrovni dosahovaného přiměřeného zisku a tím tyto subjekty vhodně motivovat k jejich 

zlepšování.  

 

 



 

2.2.  Možné ukazatele kvality poskytované služby 
 

Mezi základní oblasti ukazatelů, které referují o efektivitě a kvalitě provozování a které by mohly sloužit 

pro zdokonalování regulace, patří: 

- Zvyšování úrovně provozování  

o Dodržení plynulosti dodávek – počet odstávek a jejich průměrná délka  

o Dodržení kvality produktu – zpravidla závislé na technologii a stavu provozovaného 

majetku  

o Ztráty vody – prokazatelná opatření ke snižování ztrát vody v trubní síti 

o Používání moderních technologií – zavádění nových technologií a vyčíslení jejich 

přínosů 

o Kvalitní úroveň zpracovaných provozních řádů a jejich dodržování  

- Péče o infrastrukturní majetek a jeho rozvoj  

o Pomoc vlastníkům při správě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury (rozvojové 

projekty, nové technologie, potřebné know-how) 

o Péče o infrastrukturní majetek – udržitelnost vodohospodářské infrastruktury, 

spolupráce při opravách, údržbě, investicích, posuzování stavu majetku, průzkumy sítí, 

technické pomoci 

o Dodržení obnovy majetku-tvorby PFO a jeho čerpání  

o Objem finančních zdrojů na opravy, údržbu, správu i případné smluvní investice  

o Intenzita modernizace majetku a zapojování moderních technologií  

- Péče o odběratele  

o Sledování celkové úrovně zákaznických služeb 

o Zvyšování komfortu komunikace se zákazníkem-dostupnost informací (zákaznické 

centrum, call centrum, webové aplikace, automatické notifikace, SMS, E-mail, mobilní 

aplikace, zákaznický účet apod.), 

o Rychlost vyřizování požadavků, reklamací, stížností a námětů apod. 

o Minimalizace doby přerušení dodávek, dostatečný rozsah a dostupnost náhradního 

zásobování, včasná informovanost o plánovaných odstávkách 

o Podpora při zřizování, změnách a rušení přípojek 

o Dodatečné služby – možnosti volby formy úhrady faktur, ochrana spotřebitele a 

pomoc v krizových situacích (alarmy v případě mimořádných událostí, asistenční 

služby, refundace úniků), SMART mettering, podružné vodoměry apod.  

o Možnost zohlednění průzkumu spokojenosti zákazníků  

- Dodržování zákonných norem – např. pravidla BOZP, povinnosti ze zákona o vodách, 

hygienické normy atd. Dodržování je základní povinností vodohospodářských společností, a 

proto by v oblasti regulace mohla sloužit jako blokační pojistka pro dosahování výhod z vyšší 

efektivnosti či následně pro získávání dotací, uzavírání nových smluv apod.   

 

2.3.    Možné způsoby participace provozovatele na dosažených úsporách  
 

Další z motivačních prvků vedoucích ke zvyšování efektivity provozovatelů je možnost participovat na 

dosažených úsporách. V současné době provozovatel má v tomto směru jen omezené možnosti, což 

jej dostatečně nemotivuje k zavádění opatření, která by směřovala k dosahování úspor. Proto by měla 

regulace využít tohoto potenciálu a nastavit motivaci k dosahování efektivního chování takovým 



způsobem, aby ze zvyšování efektivnosti těžil nejen provozovatel, ale měl pozitivní dopad především 

na spotřebitele. Tento koncept by zároveň posunoval a rozvíjel celý obor vodárenství k vyšší stabilitě a 

udržitelnému rozvoji.  

Mezi současné možné formy participace provozovatele na dosažených úsporách patří: 

- Finanční model SFŽP  

o První programové období – model rozděluje náklady na variabilní a fixní a následně u 

fixních nákladů rozděluje efektivitu do 3 pásem, kdy v 1. pásmu je největší podíl zisku 

přiřazen provozovateli a ve 3. pásmu naopak odběrateli. Vyrovnání s odběratelem 

probíhá v následujícím roce (n+1). Variabilní náklady se vyrovnávají plně na úrovni 

dosažené skutečnosti), nevzniká úspora, případné rozdíly se plně promítají do ceny pro 

další období). 

o Druhé programové období – SFŽP připravil zjednodušený model, kde nerozlišuje 

jednotlivé náklady; úspory a překročení v jednotlivých kalkulačních položkách je 

sečteno a v případě vzniku úspory děleno obdobně jako u finančního modelu v prvním 

programovém období. 

- Smluvní ujednání – některé provozovatelské smlouvy obsahují ujednání o dělení doplatku 

v domluveném poměru a zpravidla je tato úspora vyúčtována prostřednictvím navýšeného 

nájemného (tedy zatímco u SFŽP je vztah provozovatel/spotřebitel, zde je vztah 

provozovatel/vlastník). Nájemné nevstupuje do kalkulace pro následující období, ale je 

vyřešeno v rámci dané kalkulace. 

 

Pro zvýšení motivace provozovatelů ke snižování nákladů by bylo vhodné zavést systém participace na 

dosažených úsporách. Systém ziskové bonifikace provozovatele by měl být především předmětem 

koncesních řízení a návazných provozovatelských smluv. Regulace by pak mohla v rámci ochrany 

spotřebitele stanovit mechanismus povoleného navyšování horní hranice přiměřeného zisku např. tím 

způsobem, že se tato hranice navýší o definované procento z objemu dosažených úspor na dobu do 

konce platnosti příslušného kontraktu.  

   

2.4. Návrhy možného postupu 
 

Zahrnutí sledování efektivity a kvality poskytované služby do finančního ocenění účastníků 

vodohospodářského trhu se jeví jako nezbytný krok vedoucí k dalšímu zlepšování služeb odběratelům 

(konečným spotřebitelům). Oborový regulátor by ve své gesci mohl navrhnout nejvhodnější 

parametry, které jednoduchým způsobem popisují kvalitu poskytovaných služeb ve vztahu ke 

konečným spotřebitelům („zavedení obecných standardů služby“) a zároveň definovat povinnosti 

jednotlivých vlastníků IM („standardy péče o majetek“). Zároveň by bylo vhodné dále rozvíjet 

Benchmarking tak, aby výstupy z něj mohli čerpat všichni účastníci trhu a upravovat podle jeho 

výsledků své chování. Zároveň by oborový regulátor měl zajistit, aby všichni účastníci trhu definované 

standardy dodržovali. 

Dělení úspor s touto problematikou úzce souvisí, neboť jednotlivé společnosti je možné přimět 

k hledání úspor či jiné inovační aktivitě, pouze pokud je s touto aktivitou spojena vyšší míra zisku.  

 

 



3. Stabilita legislativního procesu – regulatorní období 
 

Dalším problémem, na který by se orgány provádějící regulaci oboru vodárenství měly zaměřit, je 

stabilita legislativního prostředí, tzn. četnost a intenzita změn v nastavených regulatorních pravidlech.  

V současné době se pravidla regulace mění s roční frekvencí (vydáním ročního Výměru), a to s různou 

intenzitou, s nedostatečným informačním předstihem a zároveň bez dostatečného posouzení dopadů 

přijímaných změn na jednotlivé tržní subjekty. 

Co se týče včasnosti uveřejňování změn, musíme konstatovat, že v uplynulém roce došlo v této situaci 

ze strany MF k velkému posunu, kdy Výměr začalo vydávat tak, aby pravidla pro regulaci VaK byla 

známa již v průběhu léta a jednotlivé subjekty tak měly informace včas.  

Jedná se však jen o malý krok v celkovém řízení regulace. Závažnější problém představuje frekvence a 

intenzita přijímaných změn, kdy časté a intenzivní změny vedou ke značné nestabilitě podnikatelského 

prostředí a zásadním způsobem ovlivňují tržní subjekty zvláště při uzavírání delších kontraktů a při 

nastavování podmínek koncesních řízení, kde je délka smlouvy stanovena na zpravidla 5–10 let a je zde 

stanoven způsob výpočtu ceny pro další období. Každý rok je pak nutné konfrontovat smluvní 

podmínky s pravidly cenové regulace, a pokud je to vůbec možné, tak smluvní vztahy v rámci složitých 

vyjednávání měnit. To ovšem někdy znamená rozporovat vlastní podmínky koncesního řízení a ohrozit 

tak transparentnost provozovatelské smlouvy (legislativa pro koncesní smlouvy vs. cenová regulace). 

U koncesí SFŽP tato situace nenastává (výjimka uvedená ve Výměru), nicméně pravidelně v polovině 

smlouvy (zpravidla v pátém roce) dochází k přezkoumání vstupních parametrů a přepočtení vstupní 

kalkulace.  

Dalším závažným problémem je fakt, že přijímané změny v některých případech nejsou dostatečně 

analyzovány z hlediska dopadu na jednotlivé tržní subjekty a neprochází podrobnější diskusí odborné 

veřejnosti. Celé odvětví je tak vystaveno potenciálnímu riziku nekoncepčnosti přijatých změn, jejichž 

následky by se odstraňovaly složitě a za vynaložení vysokých dodatečných nákladů.  

 

Závěr 

V této souvislosti by tedy bylo vhodné zachovávat stejná regulační pravidla po delší období, např. po 

dobu 5 let, a v tomto období provádět jen drobné úpravy bez vážných dopadů na celý trh a v rámci 

dolaďování nastavení regulace nebo v návaznosti na změnu jiných legislativních podmínek. Zároveň by 

bylo vhodné změny v nastavení regulace provádět po širší a odborné diskuzi a na základě posouzení 

všech pozitivních a negativních dopadů na celý vodohospodářský obor, a především na koncového 

zákazníka.      

 

Seznam použitých zkratek 

Výměr – cenové rozhodnutí MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, zde Výměr 

MF č. 01/2019, ve znění Výměru MF č. 04/2019 

PZNK – přiměřený zisk zajišťující návratnost vloženého kapitálu  

RO – hodnota finančních prostředků potřebných a nekrytých vlastními a cizími zdroji podle plnění plánu 

obnovy vodohospodářské infrastruktury v příslušném roce. Tato hodnota mohla být zahrnuta do 

přiměřeného zisku zajištujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu, pouze pokud je v plné výši 



využita pro plnění plánu obnovy, a navíc pouze u společností, které vedle výroby a prodeje zboží s 

regulovanou cenou jsou zároveň vlastníkem používané infrastruktury. V ostatních případech je jeho 

hodnota rovna nule. 

WACC-míra výnosnosti použitého kapitálu 

IM – infrastrukturní vodohospodářský majetek  


