
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je vymezení pojmů a vyhodnocení možností použití závazných 

metod a postupů pro vyhodnocení ekonomické účinnosti základních cenových předpisů pro obor 

vodovodů a kanalizací (VaK). Teoretická část vymezuje podstatu regulace oboru VaK a 

prezentuje metody pro stanovení regulovaných cen včetně regulace zisku. V praktické části jsou 

aplikovány teoretické poznatky výkazů vybrané společnosti Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s., určení hodnocených dat pro kalkulaci cen vodného a stočného za období 

let 2015, 2016 a plánované období roku 2017, zpracování analýzy nákladů za sledovaná období a 

zkoumání příčin změn jednotlivých hodnot kalkulačních položek v čase, analýza výnosů, výpočet 

a analýza přiměřeného zisku. Závěrečná část porovnává vývoj maximálního přiměřeného zisku, 

vyhodnocuje dopad z titulu změn legislativy a navrhuje opatření vedoucích ke zlepšení. 

Klíčová slova  

Cenotvorba; regulace cen; kalkulace; vložený kapitál; přiměřený zisk. 

Abstract 

The purpose of the thesis is to identify terms and evaluate options for using the binding guidelines 

and procedures in appraisal of economic efficiency of basic price regulations in water and 

wastewater business. The theoretical parts gives general background to regulation of water and 

wastewater business and presents methods to be used for calculation of the regulated prices 

including the profit regulation. The practical part applies theoretical knowledge resulting from 

financial statements of Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., identifies data used 

for calculation of water and wastewater tariffs in 2015, 2016 as well as the planned tariff for 2017, 

analyses costs in the period concerned and investigates into reasons for changes in certain cost 

items in the course of time. This part also analyses the revenues and calculates and analyses the 

reasonable profit. The final part compares developments in the maximum reasonable profit, 

evaluates impacts because of amendments to law and proposes improvement measures. 
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Price formation; price regulation; calculation; paid-in capital; reasonable profit. 
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1 Úvod 

 

V České republice existuje několik tisíc vlastníků a provozovatelů vodohospodářského majetku s 

velmi odlišnou právní formou, způsobem vlastnictví, technickou a technologickou strukturou 

vodohospodářského majetku. Jednotlivé subjekty mohou velmi efektivně oblast 

vodohospodářských služeb regulovat pouhým využitím postupů, které mají oporu v současně 

platné legislativě, a nevzniká tak důvod pro razantní změnu způsobu regulace odvětví.  

Regulace vodárenství je stále dost roztříštěná. Obor vodovodů a kanalizací je v kompetenci 

ministerstev v ČR. V některých zemích Evropské unie je vodní hospodářství výhradně pod jedním 

ministerstvem. V oblasti cenotvorby hraje nejvýznamnější roli ministerstvo financí s klíčovými 

normami. Samotná kalkulace ze strany ministerstva financí vychází ze dvou základních pojmů, 

ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk. K tomu, aby společnost 

mohla zajišťovat své služby, musí použít určité finanční prostředky, tj. kapitál. Kde je cena 

regulována, měl by této společnosti zajistit přiměřenou návratnost přiměřený zisk. Míru 

výnosnosti přiměřeného zisku stanovuje Ministerstvo financí. 

Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit možnosti použití závazných metod a postupů pro 

vyhodnocení ekonomické účinnosti základních cenových předpisů pro obor vodovodů a kanalizací 

(VaK), provést analýzu nákladů, analýzu výnosů, analýzu přiměřeného zisku za jednotlivé 

hodnoty a tvorba cen pro rok 2017. 

Teoretická část vymezuje podstatu regulace oboru VaK a prezentuje metody pro stanovení 

regulovaných cen včetně regulace zisku.  

V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky výkazů vybrané společnosti, určení 

hodnocených dat pro kalkulaci cen vodného a stočného za období let 2015, 2016 a plán 2017, 

komparace jednotlivých druhů nákladů, výpočet výše maximálního přiměřeného zisku, analýza 

nákladů, zpracování vertikální a horizontální analýzy pro vyhodnocení kalkulací cen za sledovaná 

období a zkoumání příčin změn jednotlivých hodnot kalkulačních položek v čase. Diplomová 

práce se zabývá dvěma základními kalkulacemi „vodou pitnou dodávanou odběratelům – vodné“ a 

„vodou odkanalizovanou k čištění – stočné“. 

Závěrečná část porovnává vývoj maximálního přiměřeného zisku s pravidly meziročního vývoje, 

vyhodnocuje dopad z titulu změn legislativy v oblasti kvantifikace maximálního přiměřeného 

zisku a navrhuje opatření vedoucích ke zlepšení. 
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2 ANALYZOVANÝ PODNIK 

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. (dále jen „SmVaK“ 

nebo „Společnost“), jsou největší vodárenskou společností Moravskoslezského kraje a dlouhodobě 

se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu ČR. 

2.1 Charakteristika společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. 

Společnost SmVaK vznikla dne 30. 4. 1992 zápisem do obchodního rejstříku. Právní forma je 

akciová společnost. Předmětem podnikání je zejména výroba a rozvod pitné a užitkové vody, 

odvádění a čištění odpadních vod. V rámci své činnosti uplatňuje integrovaný systém řízení 

potvrzený pěti certifikáty norem ISO, dva z nich byly nově implementovány v roce 2016. Jako 

součást silného mezinárodního koncernu usiluje o významné postavení mezi vodárenskými 

společnostmi střední a východní Evropy. [15] 

Oblastí působnosti jsou především okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava. 

Na základě smluvních vztahů je pitná voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a dalším 

menším obcím. Pitnou vodou je zásobována i příhraniční oblast Polska (město Jastrzębie-Zdrój) a 

část Olomouckého kraje (Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Přerov). SMVAK provozuje 

kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Bruntále a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov 

ve Zlínském kraji. V koncesním řízení SMVAK uspěl a od roku 2016 provozuje kanalizační síť a 

čistírnu odpadních vod ve Velkých Losinách v Olomouckém kraji, ve Vratimově, Dolní Lutyni a 

kanalizační síť v Dolních Domaslavicích. [15] 

Společnost dodává pitnou vodu pro 727 580 obyvatel prostřednictvím téměř 132 tisíc 

vodovodních přípojek s celkovou délkou 771 kilometrů a provozuje 67 čistíren odpadních vod (64 

mechanicko-biologických, 3 mechanické) s celkovou kapacitou 271 169 m
3 

za
 
den (ekvivalent pro 

984 063 obyvatel). [15]   

Část akcií Společnosti je obchodovatelných na volném trhu. Dluhopisy Společnosti jsou 

obchodované na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha (regulovaný trh).  

Společnost SmVaK nevlastní žádný podíl v dceřiných, ani jiných společnostech a je členem 

koncernu, jehož řídící osobou je FOMENTO DE CONSTRUCCTIONES Y CONTRATAS, S.A., 

se sídlem Barcelona, Balmes 36, Španělské království. Sídlo Společnosti SmVaK je v Ostravě, 28. 

října 1235/169, 709 00, Mariánské Hory, Česká republika. Společnost má tyto orgány: valnou 

hromadu, představenstvo, dozorčí radu. V tabulce 1 je přehledné složení akcionářů. 
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Tab. 1 Složení akcionářů  

Akcionář Podíl na základním kapitálu 

AQUALIA CZECH S.L. 98,68 % 

Ostatní akcionáři 1,32 % 

Celkem 100 % 

 

2.2 Obchodní činnost 

Společnost SmVak v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. a 

Obchodními podmínkami pro dodávku vody z  vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací 

uzavírá s odběrateli Smlouvy o zajišťování dodávek pitné vody z  vodovodu pro veřejnou potřebu 

a o poskytování služeb v oblasti odvádění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu. 

Obchodní činnost je zajišťována pěti zákaznickými centry (v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné, 

Novém Jičíně a Opavě) a desíti obchodními místy (v Bílovci, Bohumíně, Českém Těšíně, 

Havířově, Orlové, Třinci, Vítkově, Jasenné, Bruntále a Velkých Losinách). V souvislosti s nově 

uzavíranými koncesními smlouvami je adekvátně rozšiřována činnost zákaznických center a 

obchodních míst. K 31. 12. 2016 bylo uzavřeno  126 280 smluv; toto množství představuje 

99,10% z celkového počtu odběratelů, viz tabulka 2. [15] 

 

Tab. 2 Přehled o počtu odběratelů a uzavřených smluv v roce 2016 

 Počet odběratelů 
Počet uzavřených 

smluv 

Podíl uzavřených smluv 

z celkového počtu odběratelů 

Obyvatelstvo 115 663 114 763 99,22% 

Podnikatelské subjekty 11 764 11 517 97,90% 

Celkem 127 427  126 280  99,10% 

 

2.3 Hlavní činnosti podnikání 

2.3.1 Provozování vodovodů 

SMVAK zajišťuje provoz 5 048 km vodovodní sítě včetně 130 764 ks vodovodních přípojek, 379 

ks vodojemů, 218 ks čerpacích stanic a 3 úpravny vody. [14] Vysoká kvalita pitné vody dodávané 

z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu, která patří mezi nejlepší v České republice 

je tradiční hodnotou společnosti. Přehled o výrobě a dodávce vody za období 2014 - 2016 dokládá 

tabulka 3. 
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Tab. 3 Přehled o výrobě a dodávce vody v hmotných jednotkách 

 

Objem produkce pitné vody v roce 2016 nevybočuje z trendu uplynulého období. V jeho průběhu 

vyrobila společnost 62 036 m
3
 pitné vody, což s ohledem na předcházející období představuje 

mírný pokles. [14] 

2.3.2 Provozování kanalizací 

SMVAK zajišťuje provoz kanalizační sítě v 77 obcích regionu v celkové délce 1 802 km, na 

kterou bylo prostřednictvím kanalizačních přípojek napojeno 522 506 obyvatel. Na kanalizační síti 

bylo v provozu 138 čerpacích stanic dopravujících odpadní vody do gravitačních kanalizačních 

stok ukončených čistírnami odpadních vod (ČOV). Ke snižování napojených obyvatel dochází 

především v regionu Karvinska, následkem migrace obyvatelstva z lokalit s omezenou důlní 

činností a poklesem pracovních příležitostí v těžkém průmyslu. Přesto celkové množství 

odkanalizované vody od obyvatelstva a průmyslu mírně vzrostlo, a to v důsledku nově 

provozovaných kanalizačních sítí. [15] 

2.3.3 Investiční výstavba a opravy hmotného majetku 

Objem realizovaných investičních prací a dodávek v roce 2016 dosáhl celkové výše téměř 555 

milionů Kč. Srovnání investovaných prostředků za období 2014 - 2016 znázorňuje tabulka 4. 

 

Tab. 4 Objem použitých investičních prostředků – přehled období 

 

Rok 2014 

 

2015 

 

2016 

 

investice v tis. Kč 511 334 522 599 554 886 

 

Opravy hmotného majetku byly v období prvního pololetí roku 2016 v souladu s plánem oprav 

systematicky zaměřeny na opravy vodárenského zařízení. [14] Většina staveb společnosti 

SMVAK je dlouhodobým hmotným majetkem infrastrukturního vodohospodářského charakteru, 

který slouží převážně k výrobní činnosti, zásobování obyvatelstva a ostatních odběratelů pitnou 

vodou a k odvádění a čištění vod odpadních.  

Ukazatel Měrná jednotka 2014 2015 2016 

Voda vyrobená ve vlastních zařízeních tis. m3   64 533   64 448 62 036 

Voda převzatá od cizích VH organizací tis. m3  106  109 124 

Voda předaná cizím VH organizacím tis. m3   22 338   22 462 21 310 

Voda vyrobená, určená k realizaci přímým spotřebitelům tis. m3   42 301   42 095 40 850 

Voda fakturovaná tis. m3   34 070   34 246 33 809 

z toho: domácnosti 

            ostatní 

tis. m3 

tis. m3 

  23 266 

  10 804 

  23 349 

10 897 

23 202 

10 607 
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2.3.4 Vývoj vlastního kapitálu a hospodářského výsledku připadající na jednu akcii 

Vývoj vlastního kapitálu za období 2014 – 2016 je vyjádřen v tabulce 5. V tabulce 6 je pro 

srovnání uveden Hospodářský výsledek na jednu akcii a výše dividendy na akcii. 

 

Tab. 5 Vývoj vlastního kapitálu 

 
Ukazatel k  31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 

vlastní kapitál  

 

(v tis. Kč) 

 

4 663 063 

 

1 696 320 

 

3 881 164 

 

Dle tabulky 5 je zřejmé, že došlo k výraznému snížení hodnoty vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 

2015. V tomto roce dle rozhodnutí valné hromady došlo ke snížení základního kapitálu 

společnosti o částku 2 161 516 tis. Kč a tím se snížila hodnota akcie z 1 000,00 Kč na 375,00 Kč. 

Současně valná hromada rozhodla o vyplacení podílů na zisku ve výši 98,00 Kč na 1 akci, 

vyplacení nerozděleného zisku minulých let a vyplacení rezervního fondu. Ještě v tomto roce 

došlo k soudnímu sporu a na základě rozhodnutí soudu v roce 2016 se snížený základní kapitál 

musel vrátit do původní výše. 

 

Tab. 6 Hospodářský výsledek a výše dividendy na akcii 

 2014 2015 2016 

Hospodářský výsledek na jednu akcii v Kč  118,80 115,49 104,75  

Výše podílu na zisku (dividendy) na akcii 
v Kč 

 98,00  98,00 návrh na rozhodnutí VH je 

83,00 Kč  

 

Ve sledovaném období 2014-2016 došlo k poklesu hodnoty hospodářského výsledku na jednu 

akcii. Rovněž došlo k poklesu hodnot u výše hodnoty dividend na akcii. Uvedená hodnota v roce 

2016 je pouze návrh, o kterém teprve rozhodne valná hromada. 

  2.3.5  Zdroje vody, zásobování obcí 

Hlavním zdrojem povrchové vody je systém údolní nádrže Kružberk v Jeseníkách, přehrady Šance 

a Morávka v Beskydech. Kvalitu pitné vody zajišťují úpravny vod Podhradí, Nová Ves u 

Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšní Lhoty. Od počátku roku 2011 využívá SMVAK při kontrole 

kvality vody, která je určena pro úpravu na vodu pitnou (voda z přehradních nádrží) kromě 

laboratorních testů i pstruhy, kteří jsou velice náchylní na čistotu a obsah kyslíku ve vodě, 

preferují chladnou vodu. Organismus pstruhů je velice citlivý na všechny změny ve složení vody a 

okamžitě na změnu reaguje. [15] 
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  2.3.6   Dlouhodobé cíle společnosti 

K dlouhodobým cílům společnosti patří akvizice regionálních vodárenských společností, 

zvyšování odbytu vyrobené pitné vody a odvádění odpadních vod z oblastí mimo stávající region. 

Koncept společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje prochází všemi oblastmi aktivit a stojí 

na čtyřech základních pilířích, jimiž jsou Způsob řízení (Corporate Governance), Lidé, Životní 

prostředí a Region. Při veškerých činnostech společnosti jsou péče o ochranu životního prostředí a 

zajištění jeho udržitelného rozvoje významnými a trvalými úkoly, na něž je brán zásadní ohled. 

Cíle jsou realizovány prostřednictvím investic do odkanalizování a čistění odpadních vod, obnovy 

nevyhovujících kanalizačních sítí, rekonstrukcí a modernizací kanalizačních čerpacích stanic a 

čistíren odpadních vod, do nových technologií při úpravě vod, rozšiřování a obnovy vodovodní 

sítě. [14] 

 

   2.3.7   Tržby z regulované činnosti 

SMVAK je vlastníkem infrastruktury, provozovatelem a současně lokálně monopolním 

poskytovatelem dodávky vody pro cca 1,1 milion zákazníků a kanalizačních služeb pro cca 500 

tisíc zákazníků Moravskoslezského kraje. Společnost nemá žádné významné neregulované 

činnosti; 95 % jejich tržeb se vytváří z regulované činnosti. Cenovým regulačním orgánem je 

Ministerstvo financí. V praxi to znamená, že cena vodného a stočného může obsahovat pouze 

ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, 

přiměřený zisk a daň. Zákonná regulace vodního hospodářství spadá do působností Ministerstva 

zemědělství. Kvalita pitné vody je regulována hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví. 

Regulace problematiky odpadních vod a jejich čištění je sledována Ministerstvem životního 

prostředí. [14] 
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3 LEGISLATIVA – CENOVÉ PŘEDPISY PRO OBOR VODOVODŮ A 

KANALIZACÍ 

Cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací (dále jen VaK) vyplývá v České republice ze 

zákonné úpravy.  Zákony stanovují cíle a limity pro cenotvorbu pro více než 2 tis. provozovatelů a 

více než 6 tis. vlastníků infrastrukturního majetku. Voda má strategický význam. Vodárenství je 

přirozený monopol, a z tohoto důvodu dochází k regulování cen v oboru vodovodů a kanalizací. 

Způsoby regulace cen v České republice obecně jsou: 

 úředně stanovené ceny – cenové rozhodnutí (výměrem), 

  věcně usměrňování cen – předpisy a regulace cen v Cenovém věstníku (MF), 

  cenové moratorium – vydání předpisů o regulaci cen vyhlášených ve Sbírce zákonů. 

Pro obor vodovodů a kanalizací je uplatňováno věcné usměrňování cen. 

 

3.1 Legislativní rámec oboru VaK v ČR  

Základními právními předpisy pro oblast cen uplatňovaných v oboru vodovodů a kanalizací jsou: 

 Zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen (vymezuje cenové a kontrolní 

orgány). 

 Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách.  

 Vyhláška 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. 

 Cenová rozhodnutí Ministerstva financí – Výměr MF č. 01/2016, kterým se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami. 

 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů. 

 Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (mimo jiné určuje 

obsahovou náplň jednotlivých kalkulačních položek). 

 

Zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen vymezuje cenové kontrolní orgány, 

ustanovuje cenový regulační orgán v oblasti vodního hospodářství (Ministerstvo financí), 

ustanovuje cenové kontrolní orgány v oblasti vodního hospodářství (vlastní cenokontrolní orgán, 

Specializovaný finanční úřad, krajské úřady, obecní úřady). [17] Zákon 526/1990 Sb. o cenách 

stanovuje zákonem vymezené případy, kdy mohou cenové orgány regulovat ceny (je-li ohrožen 

účinky omezení hospodářské soutěže; vyžaduje-li to mimořádná tržní situace; vyžadují-li to 

předpisy Evropských společenství; vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého 
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postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela, nebo zčásti u dotovaného z prostředků státního 

rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů. [18] Vyhláška 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů stanovuje povinnost evidence cen a 

kalkulace ceny, přehled o provedených cenových kontrolách. Příloha č. 1 Vyhlášky obsahuje vzor 

strukturovaného vzorce pro kalkulaci ceny zboží podléhajícího věcnému usměrňování ceny. [19] 

Cenové rozhodnutí cenových orgánů - Cenové rozhodnutí Ministerstva financí – Výměrem MF 

se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Stanovuje pravidla pro regulaci cen u vody pitné 

dodávané odběratelům; vody pitné dodávané do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě 

než je přímý odběratel (tzv. voda předaná); vody odpadní odvedené kanalizací, nečištěné a 

odpadní vody odvedené kanalizací čištěné; vody odpadní převzaté k dalšímu odkanalizování a 

čištění od jiného vodohospodářského subjektu (tzv. převzatá odpadní voda). [20]   

Vodné a stočné je regulováno věcným usměrňováním cen - § 6 zákona o cenách. Věcné 

usměrňování cen spočívá ve stanovení závazných pravidel pro kalkulace a sjednávání cen. Do 

věcně usměrňované ceny lze promítnou pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. 

Ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk vymezuje zákon o cenách a platí pro všechny 

prodávající určeného druhu zboží. [16] 

 

3.2 Regulační mechanismy, působnost orgánů, hlavní cíle a priority regulace 

3.2.1 Regulační mechanismy 

Dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod je přirozeným monopolem, proto je nutno 

zajistit, aby nebyl zneužíván. Jako u každého druhu monopolu i zde často dochází k regulaci ze 

strany státu, aby si monopol nemohl diktovat libovolné ceny. Regulace ceny monopolu je však v 

praxi vždy obtížná, protože stát musí zjistit skutečné náklady monopolu. [1] Z finančních a 

kapacitních důvodů není možná regulace každého jednotlivého vodárenského subjektu. Proto je 

zavedena plošná cenová regulace, závazná pro všechny vodárenské subjekty. Podstatou 

ekonomické regulace na principu „cost plus“ je definování a kontrola oprávněných nákladů, výše 

ziskové marže a ceny (tarifu). [16] 

3.2.2 Rozdělení kompetencí při regulování oboru VaK 

 

V České republice je dlouhodobě konstituován, zlepšován a intenzifikován systém dozoru 

prostřednictvím několika úřadů veřejné správy, které zajišťují dohled a regulaci oboru VaK, 

včetně cenové regulace. Rozdělení z hlediska kompetencí je systémově stanoveno pro konečné 

spotřebitele. Náplň práce a působnost jednotlivých subjektů odpovídá respektování ochrany zdraví 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Monopol
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obyvatel, životního prostředí, ekonomiky služeb a udržitelnost infrastruktury VaK. Ministerstvo 

financí ČR reguluje ceny, řídí cenovou politiku, koordinuje dotační platby z fondů EU. 

Ministerstvo zemědělství ČR spoluvytváří dílčí koncepce rozvoje oboru VaK, vede ústřední 

evidenci údajů o VaK, zabezpečuje informační systém na úseku VaK, je vrchním orgánem 

Odborného dozoru nad uplatňováním zákona o vodovodech a kanalizacích. Ministerstvo 

životního prostředí reguluje jakost vypouštěných odpadních vod, řídí oblast kohezních fondů a 

dotací z EU. Ministerstvo zdravotnictví reguluje jakost dodávané pitné vody. Ministerstvo pro 

místní rozvoj zodpovídá EU za řízení dotací z EU, je gestorem v oblasti veřejných zakázek a 

koncesí. Kraje vydávají povolení provozovat vodovody a kanalizace, vedou evidenci jejich údajů 

v přenesené působnosti, zajišťují zpracování koncepcí rozvoje VaK pro své území.  Obce 

s rozšířenou působností rozhodují o povinnosti veřejné služby ve svém správním obvodu, 

ukládají pokuty za porušení povinností dle zákona. Obce v roli vlastníka infrastruktury rozhodují 

o výběru provozovatele a schvalují ceny vodného a stočného, atd. Regulaci hospodářské soutěže 

zajišťuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.  

Cenové kontroly v oboru VaK provádějí podle kompetencí specializovaný finanční úřad a 

specializované oddělení MF ČR.  

3.2.3 Hlavní cíle a priority regulace oboru VaK 

Mezi hlavní cíle a priority patří dohled nad dlouhodobou udržitelností sektoru VaK pro veřejnou 

potřebu, zlepšení ochrany spotřebitelů, zvýšení transparentnosti regulace cen pro vodné a stočné v 

ČR. Vycházejí z „Návrhu koncepčního řešení regulace ve vodárenství“, který byl schválen 

Usnesením vlády č. 86  ze dne 9. 2. 2015. V souvislosti s tímto koncepčním řešením, byl ustaven 

vládní výbor pro regulaci oboru vodovodů a kanalizací, jehož úkolem je navrhnout racionalizaci a 

zefektivnění regulace oboru do roku 2019. Výbor pracuje od roku 2015 a průběžně realizuje úkoly 

spojené s uvedenou agendou. [4] 

Cílem zemí OECD je zajistit přístup k přiměřeným a udržitelným cenám vodného a stočného pro 

všechny, včetně chudých domácností. Zatímco v některých regionech je omezením nedostatek 

vody, jinde jsou omezujícím faktorem řízení skutečnosti, včetně nedomyšlených investicí, 

zhoršení infrastruktury vzhledem k nedostatečným peněžním tokům, nebo nepřiměřeným 

regulačním rámcům. Země OECD získávají zkušenosti z abstrakce poplatků, např. poplatky za 

znečištění odpadních vod a jiných ekonomických nástrojů jako je obchodovatelné povolení k 

nakládání s vodami. Cílem je dosáhnout více ekonomicky efektivní a ekologicky udržitelné 

abstrakce a alokace mezi konkurenčními užitími. Ve většině zemí jsou abstrakce poplatků 

navrženy s cílem poskytnout finanční prostředky pro hospodaření s vodními zdroji, např. jsou 

vyšší poplatky uloženy na podzemní vodu než na vodu povrchovou. [12] 
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3.3 Regulační orgány ostatních členských států EU a srovnání s ČR a 

rozmanitost regulačních opatření 

 

Ze srovnání přístupů členských států EU k regulaci oboru VaK vyplývá, že regulace je 

zabezpečována u 9 států (resp. 10) „Regulačním úřadem“ jako institucí, ostatní státy zabezpečují 

regulaci vládními orgány (prostřednictvím ministerstev). 

 

Tab. 7 Převzatá tabulka - Přehled států EU a jejich přístupů k zabezpečování regulace[16] 

Regulační úřad Regulace vládními orgány 

Velká Británie 

Portugalsko 

Dánsko 

Itálie 

Německo 

Rakousko 

Francie 

Španělsko 

Irsko 

Belgie 

Nizozemsko 

Lucembursko 

Švédsko  

Norsko 

Slovensko 

Rumunsko 

Bulharsko 

Estonsko 

Lotyšsko 

Litva 

Polsko 

Maďarsko 

Česká republika 

Slovinsko 

 

Z tabulky 7 je zřejmé, že z původních 15 zemí EU existuje Regulační úřad pouze ve 4 z nich. 

Ve státech, kde regulace je zabezpečována regulačním úřadem až na výjimky jako Velká Británie, 

se regulace soustřeďuje především na cenotvorbu, zatímco další mechanismy nejsou komplexně 

pokrývány. 

V současnosti neexistuje žádná jednotná definice “nejlepší mezinárodní praxe” ve způsobu 

provozování vodárenství a každý stát se řídí vlastními postupy.  Výjimkou mezi evropskými 

zeměmi je Anglie a Wales, kde jako v jediné zemi ES došlo k plošné privatizaci vlastnictví 

vodárenské infrastruktury. Ve většině ostatních evropských zemí je vodárenský majetek ve 

vlastnictví municipalit. [13] V oblasti fungování oboru vodovodů a kanalizací jsou České 

republice svým uspořádáním a rozsahem nejbližší modely uplatňované ve Francii a v Německu. 

Ve Francii podobně jako v ČR nebyl prosazen cenový regulátor, pouze byl přijat Sapinův zákon, 

který podporuje soutěž o trh a reguluje vodní hospodářství tržními silami. S ohledem na rozsah a 

stav vodohospodářské infrastruktury a velikost provozovaných celků lze obor vodovodů a 
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kanalizací v České republice srovnat se situací v Německu. Zde je liberalizace oboru vodovodů a 

kanalizací také v primární odpovědnosti komunálních orgánů, přičemž nebyl ustálen oborový 

regulátor ani na federální úrovni, ani na úrovni jednotlivých spolkových zemí. 

Rozmanitost regulačních opatření v jednotlivých zemích  

Francie 

Ve Francii neexistuje veřejný centrální orgán ekonomicky regulující vodohospodářství. 

Municipality mají povinnost zajistit a kontrolovat požadované standardy na kvalitu vody a 

vytvářet na roční bázi reporty o vývoji cen a kvality služeb. Za monitorování sazeb za vodné a 

stočné je odpovědný Národní kontrolní dvůr (Cour des Comptes). Ekonomická regulace 

delegovaných služeb je řízena na základě legislativního a environmentálního rámce, který řídí 

formu účasti soukromého sektoru a proces výběrového řízení pro dodávku služeb. Hlavními 

legislativními dokumenty, které definují vztahy mezi lokálními komunitami a soukromými 

společnostmi, jsou Sapinův zákon (1993) a Barnierův a Mazeaudův zákon (1995). 

Environmentální regulace probíhá na národní úrovni v kompetenci Ministerstva životního 

prostředí a na úrovni Evropské unie v kompetenci Evropské komise. Území Francie je rozděleno 

na tzv. správy povodí, což jsou největší správní jednotky na úrovni šesti největších francouzských 

povodí v oblasti vodovodů a kanalizací. Pro každou správu povodí je ustavena Komise povodí 

(Comité de Bassin) a Správa povodí (Agence de l’Eau). V těchto orgánech, do jejichž čela jsou 

jmenováni vedoucí představitelé ministerstvem životního prostředí a ministerstvem financí, jsou 

stejným poměrem voleni mimo zástupců státu také zástupci spotřebitelů a představitelé 

municipalit. [11, 13] 

Německo 

Zásobování vodou a likvidace odpadních vod je v Německu předmětem veřejného zájmu a je 

regulována na federální úrovni, úrovni spolkových zemí a municipalit. Na federální úrovni spadá 

oblast regulace vodárenství pod ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro ochranu 

spotřebitelů, výživu a zemědělství; ministerstvo zdravotnictví; ministerstvo dopravy; ministerstvo 

hospodářství a práce a ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Řízení, provoz a správa 

vodohospodářské sítě a poskytování vodárenských služeb je plně v kompetenci municipalit 

respektive spolkových zemí. Municipality provádí strategická rozhodnutí o formách organizace a 

účasti soukromého sektoru. Existuje pluralitní model poskytování vodohospodářských služeb, kde 

fungují jak veřejné, tak soukromé společnosti. Trh však zůstává převážně v rukou jednotlivých 

municipalit a společností, které jsou vlastněny a kontrolovány přímo municipalitami. [11] 
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Významnou roli hrají v německém vodohospodářství sdružení a asociace, které existují jak na 

federální úrovni, tak i na úrovni spolkových zemí a municipalit. Mezi nejvýznamnější patří 

Deutscher Städtetag, který zastřešuje a reprezentuje přes 5 500 měst a Deutscher Städte und 

Gemeindebund zastupující okolo 13 000 měst a obcí. [11] 

Tvorba cen se koná v závislosti na nákladech a principech a je schválen obcí. V případě sporu se 

podává odvolání ke správnímu soudu. Regionální antimonopolní úřad může zahájit vyšetřování, 

jestliže má podezření nekalých cenových praktik. [11] 

Cenové programy pro vodu 

V Německu lidé bez práce nebo s nízkými příjmy mohou získat podporu sociálního zabezpečení, 

která obvykle zahrnuje příspěvek na náklady na službu vody. 

V Nizozemí - většina obcí poskytuje možnost prominutí poplatku odpadních vod pro domácnosti, 

které si ji nemohou dovolit platit. [3] 

 

3.4 Operační program životního prostředí (dále jen OPŽP) – finanční model 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je podle výše finančních prostředků druhým 

největším českým operačním programem. V letech 2007-2013 poskytl z Fondu soudržnosti a 

Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur, z prostředků Státního fondu 

životního prostředí ČR a státního rozpočtu dalších více než 300 milionů eur. Cílem operačního 

programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. 

 

Dle podmínky uvedené v Pozičním dokumentu Komise k programovému období OPŽP  2014 -

2020 je možné použít dotace do vodohospodářské infrastruktury, jen pokud bude zřízená nezávislá 

regulační instituce anebo pokud bude navázáno na implementaci podmínek přijatelnosti. Jedná se 

především o případy, kdy provoz infrastruktury je zajištěn provozovatelem s účastí soukromého 

kapitálu, na kterého jsou práva a povinnosti spojené s provozem infrastruktury převedeny 

smlouvou. Pro příslušné subjekty čerpající dotace existují speciální postupy, které jsou 

zakomponovány do pravidel regulace. Harmonizace postupů cenotvorby z hlediska administrativy 

a formálnosti pro jednotlivé subjekty na trhu není provedena, proto dochází k odlišnému přístupu, 

který představuje administrativní zátěž. Subjekty jsou nuceny vést pomocné účetnictví a dvojí 

evidenci v důsledku existence dvojí regulace, tzn. národní a dotační. Cílem práce výše 

zmiňovaného „vládního výboru“ je mimo jiné tyto rozdílnosti v regulaci u majoritních majetků a 

majetků pořízených z fondů EU minimalizovat. [16] 
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3.5 Stanovení ceny a popis cenotvorby pro VaK 

Mezi zboží s regulovanými cenami dle Výměru MF je zařazena pitná voda (včetně vody předané) 

a odpadní odvedená voda (včetně vody převzaté). Ceny mohou být regulovány pouze způsoby 

stanovenými zákonem. Povinností je vedení cenové evidence a kalkulace ceny. Forma věcného 

usměrňování cen (§ 6 zákona č. 526/1990 Sb.) spočívá ve stanovení závazných pravidel pro 

kalkulaci a sjednávání cen, která je univerzální pro všechny vodárenské subjekty. Do věcně 

usměrňované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví, 

přiměřený zisk, daň podle příslušných právních předpisů. [16, 18] 

V účetnictví jsou náklady zařazeny do účtové třídy 5 výsledkových účtů, které ovlivňují 

hospodaření společnosti. K jednotlivým účtům se dále vytváří analytické účty v souladu 

s ustanoveními zákona o dani z příjmu. [2] 

Ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk vymezuje zákon o cenách (§ 2 odst. 7).  

Definitivní výši pro vodné a stočné v dané lokalitě pak schvalují každoročně orgány příslušné 

společnosti po projednání s představiteli jednotlivých měst a obcí zásobovaného regionu. V 

uplynulých letech došlo k výrazným změnám v regulaci, byla rozvíjena na základě nejlepší 

zahraniční praxe, především ve stanovení transparentních pravidel pro určování přiměřeného zisku 

formou návratnosti použitého kapitálu. Pravidla regulace cen stanovují postup pro identifikaci 

hodnoty vloženého kapitálu a následně pro výši přiměřeného zisku, který lze uplatnit v kalkulaci 

ceny. [1, 16] 

3.5.1 Pravidla pro účely regulace cen 

Věcné usměrňování cen (regulační prostředí) plně garantuje možnost zahrnout do cen vodného a 

stočného (včetně vody předané) veškeré náklady spojené s výrobou, dodávkou a provozováním 

veškerých vodohospodářských zařízení a zajištění veškerých investičních zdrojů nutných pro 

financování prosté a rozšířené reprodukce, tzn. veškeré odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku (dále jen odpisy) a přiměřený zisk. 

Podmínka, že do ceny vodného a stočného lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady 

pořízení, zpracování a oběhu zboží doložené v účetnictví, přiměřený zisk, daň a případně 

uplatněné clo, je obecně platná a tuto je nutné v praxi striktně respektovat. [1, 16] 

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 zvláštními právními 

předpisy. Přiměřenost zisku je odůvodnitelná jak prostou, tak rozšířenou reprodukcí dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku, tvorbou fondu společnosti, případně zvyšováním základního 
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kapitálu. Nelze opomenout, že pro akcionáře je nezbytné a žádoucí tvořit zdroje pro vyplácení 

podílu na zisku (dividendy). [16] 

 

Pro účely regulace cen oboru VaK platí následující pravidla, které náklady lze oprávněně zahrnout 

do nákladů, tzv. náklady kalkulovatelné. 

V případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu 

ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena 

nesmí být za daný časový interval záměrně navýšena. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve 

výši skutečně uplatněné prodávajícím. 

Ekonomicky oprávněným nákladem je nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského 

majetku (movitého a nemovitého majetku), který je používán výlučně na výrobu a dodání (rozvod) 

pitné vody nebo na odvádění a čištění, popřípadě zneškodňování, odpadních vod. Nájemné 

zahrnuje zejména prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací, na investice související 

s rozvojem (rozšířením) vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a na správu majetku, včetně 

případného přiměřeného zisku vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Prokázání 

zahrnutého přiměřeného zisku v nájemném je předmětem dohody vlastníka a nájemce. 

Náklady za výrobky a služby přeúčtovávané v rámci účetní jednotky, které jsou uplatňovány 

v ceně vody, nesmí obsahovat zisk.  

Do ceny nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou než regulovanou činnost, které jsou zahrnuty 

v jiných tržbách než za vodné a stočné. 

Do ceny vody lze zahrnout pouze řádně účtované rezervy na opravu hmotného majetku tvořené 

podle jiného právního předpisu. Zanikne-li důvod tvorby zákonných rezerv nebo nedojde-li 

k čerpání rezerv, musí být tyto rezervy zrušeny v celkové neuplatněné výši podle jiného právního 

předpisu a odečteny od ekonomicky oprávněných nákladů v roce zrušení rezervy.  U rezerv na 

více let lze uplatnit časové rozložení nákladů. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout poplatky 

za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle jiného právního předpisu včetně té části 

poplatku, jejíž zaplacení bylo odloženo rozhodnutím České inspekce životního prostředí. [20] 

Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací podle 

jiného právního předpisu.   

Pokud je rozhodnuto o uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného, může být vyčleněno 

nejvýše 15 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané 

období pro výpočet pevné složky (u SmVaKu se neuplatňuje). [16] 
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  Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména tzv. nekalkulované náklady [20]: 

 Penále, poplatky z prodlení, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční 

výstavbou. 

 Zaviněná manka.  

 Škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených 

živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, 

náhrady škod a odškodnění. 

 Veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. 

 Pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění za nedodržení 

povinnosti podle smluv a předpisů (včetně ekologických). 

 Nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené 

investice). 

 Náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj. 

 Přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. 

za škody způsobené na zemědělských půdách). 

 Odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost. 

 Platby za promlčené dluhy.  

 Opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny. 

 Zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování. 

 Odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního právního předpisu 

(tím zvláštním právním předpisem je Zákon o účetnictví). 

 Důchodové připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený zvláštním 

právním předpisem.  

 Odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle 

zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 Výdaje na reprezentaci.  

 Cestovné vyplácené nad rámce zvláštního právního předpisu.  

 Peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené zvláštním právním 

předpisem.  

 Platby pojistného za pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických osob. 

 Odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na 

celkovém počtu zaměstnanců. 

 Příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních nad 55 % ceny jídel. 
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 Náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a 

byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing).  

 Náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem. 

 Náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí. 

 Náklady, neodpovídající principu „řádného hospodáře“. 

  

Do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány 

ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu krajů a obcí, popřípadě hrazeny z jiných 

zdrojů. [20] 

Do ceny nelze zahrnout odpisy infrastrukturního majetku nevyužívaného pro výrobu a dodání 

(rozvod) pitné vody nebo na odvádění a čištění, popřípadě zneškodňování odpadních vod, kromě 

infrastrukturního majetku sloužícího prokazatelně k zajištění pohotovosti dodávek vody a 

odvádění a čištění vody. [20] 

Dalšími pravidly, kterými se cenotvorba řídí, je, že pokud je uplatňována dvousložková forma 

ceny, za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo 

kanalizačního systému, musí být na žádost kupujícího poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky. 

Na tuto okolnost musí být kupující ve smlouvě výslovně upozorněn. Prodávající je povinen 

předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. Kalkulace ceny 

musí být prokazující dodržení pravidel regulace. [1, 16] 

Subjekty, které postupují podle přílohy č. 7 OPŽP (Operační program Životního prostředí) na 

základě Dohody mezi Českou republikou a Evropskou komisí na „Podmínkách přijatelnosti 

vodohospodářských projektů pro OPŽP v programovacím období předložených EK 6. 8. 2007 

používají k naplnění těchto podmínek pro čerpání prostředků k tomuto účelu v nich stanovený 

postup pro výpočet ceny. Tyto subjekty jsou povinny v rámci vedení cenové evidence sestavovat 

kalkulaci cen postupem stanoveným dle bodu 22 výměru 01/2016. 

 

V případech, kdy je dodávka pitné vody (zboží) a odvádění a čištění odpadních vod (služba) 

poskytována odběrateli (majiteli nemovitosti), se rozúčtování vodného (cena za dodávku zboží) a 

stočného (cena za poskytnutou službu) jednotlivým spotřebitelům provede podle písemné dohody 

uzavřené mezi odběratelem a spotřebiteli účastnícími se tohoto rozúčtování. Spotřebitelem se 

rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti 

včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají. [16] 

Nedojde-li k dohodě podle odst. 24 nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování 

podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu  
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a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody). Pevná složka, je-li zvolena 

dvousložková forma vodného a stočného, se rozúčtuje podle m² podlahové plochy bytů a 

nebytových prostorů. [16] 

Způsob výpočtu záloh dohodne odběratel se spotřebiteli. Nedojde-li k   dohodě nejméně 

s polovinou spotřebitelů, měsíční zálohy za dodávku pitné vody a za odpadní vodu odvedenou se 

pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek a to podle 

skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody 

vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování cen. Tato 

dohoda musí být uzavřena před počátkem zúčtovacího období. [16] 

 

3.5.2 Proces stanovení ceny 

Proces stanovení a vyhlášení ceny je následující: 

 

1. Návrh plánu nákladů a výnosů na příslušný rok. 

2. Návrh plánu výroby a odbytu v hmotných jednotkách (m³) na příslušný rok. 

3. Sestavení plánových kalkulací cen. 

4. Projednání se zástupci měst a obcí, sdružených do Severomoravského vodárenského svazu. 

5. Schválení cen (vodné, stočné, voda předaná, voda převzatá) představenstvem a.s. 

6.  Povinnost zveřejnění ceny a její projednání s odběrateli. 

      7.   Zákonná povinnost zveřejnění úplných informací. 

Plánem odbytu pro potřeby procesu stanovení ceny se rozumí plánované množství vody 

fakturované pitné, předané, odkanalizované i převzaté v hmotných jednotkách (m³).  

Při tvorbě plánu nákladů a výnosů na příslušný rok se vychází ze skutečných potřeb společnosti, z 

plánu výroby s přihlédnutím k nákladům minulého a běžného období a konečnou úpravou o 

známé cenové vlivy budoucího období.  Plán výroby na příslušný rok se vytváří na základě 

skutečně zjištěných údajů minulých let, očekávaných výsledků daného roku a prognózy roku 

následujícího. Plán výroby se sestavuje v hmotných jednotkách. Plánové kalkulace se sestavují 

z údajů plánu nákladů a výnosů a plánu výroby na příslušný rok, samostatně za vodu pitnou 

(vodné), vodu předanou (stočné) a za odvádění a čištění odpadních vod (stočné). Před vlastním 

schválením ceny se navržená cena projednává se Severomoravským vodárenským svazem, včetně 

zdůvodňování meziročních rozdílů v ceně. Po projednání v Severomoravském vodárenském svazu 

je návrh ceny předložen k odsouhlasení představenstvu SmVaK. V souladu s platnými dodacími 

podmínkami a uzavřenými smlouvami s odběrateli vyhlášení ceny odběratelům musí proběhnout 

30 dnů před nabytím její platnosti. Vlastník vodovodů nebo kanalizací, popřípadě provozovatel, 
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pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen každoročně nejpozději do 30. 4. kalendářního 

roku zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtů ceny podle 

cenových předpisů pro vodné a stočné za předchozí kalendářní rok. Vykázané rozdíly musí být 

zdůvodněny. Vyúčtování je vlastník vodovodů nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, povinen 

zaslat ve stejném termínu ministerstvu zemědělství. [16] 

3.5.3 Časové hledisko sestavování cen 

      Plánová cena  - vychází  z kalkulací, které se zpracovávají dle plánu nákladů a výnosů a dle plánu 

výroby a odbytu schválených představenstvem společnosti a sestavuje se tak, aby byla zveřejněna 

nejpozději 30 dnů před platnosti ceny. 

Aktualizovaná cena - aktualizace cenových kalkulací – provozovatel je povinen průběžně cenové 

kalkulace aktualizovat s tím, že pokud dochází k významnému snížení původně kalkulovaných 

nákladů, je povinen cenu snížit, v případě, že dochází k nárůstu původně kalkulovaných nákladů, 

může cenu zvýšit.  

Výsledná cena - vychází ze skutečných nákladů doložitelných z účetnictví a skutečně 

vyfakturovaného množství vody v m³.  

Výsledná cena se porovnává s plánovou cenou a případné rozdíly se zdůvodňují. Vyúčtování se 

zasílá odboru vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR. 

3.5.4 Cenová kontrola 

Tato spočívá ve zjišťování, zda prodávající nebo kupující neporušují ustanovení zákona č. 

526/1990 Sb. a cenové předpisy. Cenová kontrola spočívá v ověřování správnosti 

předpokládaných podkladů pro potřeby vývoje cen, regulace cen a pro řízení o porušení cenových 

předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti v oboru VaK  jsou povinny vést a uchovávat 

kalkulace cen a cenovou evidenci po dobu tří let po skončení platnosti ceny vodného a stočného, 

je tento proces jedním z prvních kroků při zjišťování po příchodu cenové kontroly. Je také 

samozřejmostí, že existuje zákonná povinnost poskytovat informace a podklady, které si cenové 

orgány vyžádají pro potřeby vyhodnocování vývoje cen, regulace cen, cenové kontroly a pro 

řízení o porušení cenových předpisů a rozhodnutí. Ceny jsou kontrolovány orgány Ministerstva 

financí ČR a v případě jakýchkoliv problémů charakteru zneužití dominantního postavení je do 

procesu zapojován také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. [1] 
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3.6 Přiměřený zisk 

Pro určení přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu podle § 2 

odst. 7 písm. b) Zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, platí, že tuto část 

přiměřeného zisku zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny prodávající disponující 

hmotným kapitálem i know-how pro výrobu a prodej zboží s regulovanou cenou, a to bez ohledu 

na formu vlastnictví, organizační členění či model provozování vodohospodářského majetku. 

Pokud provozovatel zahrne do výpočtu přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost 

použitého kapitálu majetek vlastníka infrastrukturního vodohospodářského majetku, je povinen 

prokázat, že tento zisk již není vytvářen jiným subjektem, např. v nájemném. [18]  

Toto ustanovení se netýká hodnocené společnosti SmVaK, která je současně vlastníkem 

vodohospodářského majetku. 

3.6.1 Výpočet přiměřeného zisku  

Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému 

usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, které zvyšují 

základní kapitál, na tvorbu fondů a tvorbu zdrojů pro vyplácení dividend akcionářům. Tato obecně 

platná pravidla jsou za konkrétních podmínek aplikována u všech subjektů, zabezpečující dodávku 

pitné vody veřejnými vodovody a odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací. 

Výpočet přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu je znázorněn 

na obrázku 1 a vypočítá se podle vzorce 1: 

 

PZNK = OPK * WACC + RO        (1) 

(RO bylo k 1.10.2016 ze vzorce vypuštěno)  

 

OPK   - celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s regulovanou   

             cenou.  

WACC  - míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená Ministerstvem financí (7%). 

RO      - hodnota finančních prostředků potřebných a nekrytých vlastními a cizími zdroji podle 

             plnění plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury v příslušném roce.  
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Obr. 1 – Znázornění položek pro výpočet přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou 

návratnost použitého kapitálu 

 

Celková hodnota kapitálu použitého pro regulovanou činnost (OPK) zahrnuje infrastrukturní 

majetek, provozní majetek a pracovní kapitál. Vstupní údaje pocházejí z účetnictví. 

Hodnota infrastrukturního majetku je v zůstatkové hodnotě, od které je vyčleněn majetek pro 

neregulované činnosti. Infrastrukturní majetek se rozčleňuje dle jednotlivých uplatňovaných cen. 

Rozčlenění je v poměru plánovaných (realizovaných) jednic dle m
3
. Provozní majetek se uvádí 

v zůstatkové hodnotě, od kterého je vyjmut majetek pro neregulované činnosti a je rozdělen dle 

jednotlivých uplatňovaných cen. Pokud se používá i pro neregulované činnosti je vyčleněna část 

v závislosti na výši vlastních nákladů. Pokud slouží pro více komodit je rozčlenění v poměru 

plánovaných (realizovaných) jednic dle m
3
.
 
Hodnota, která je prokazatelně používána za účelem 

prodeje zboží podléhajícího regulaci je pracovní kapitál. Pro účely výpočtu výše přiměřeného 

zisku se skládá pouze z pohledávek, závazků a zásob [6]. Hodnota finančního majetku se pro tyto  

účely cíleně neuplatňuje. 

Vzorce pro výpočet, které jsou závazně stanoveny Výměrem Ministerstva financí, jsou 

následující: 

pohledávky = 90/365 x roční obrat regulovaných služeb     (2) 

závazky = 15/365 x roční provozní náklady na regulované služby    (3) 

zásoby = roční průměrná hodnota zásob       (4) 

pracovní kapitál = pohledávky – závazky + zásoby      (5) 

 
 

PZNK  

Přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu 

PZNK = OPK * WACC + RO 

           OPK 

Celková hodnota 

kapitálu použitého pro 

regulovanou činnost = 

infrastrukturní majetek 

(IM) + provozní majetek 

(PM) + pracovní kapitál 

(PK) + zohlednění 

nákupu společnosti 

WACC  

Míra výnosnosti 

použitého kapitálu 

stanovená MF ve 

výši 7% 

RO 

Hodnota finančních 

prostředků potřebných a 

nekrytých vlastními a cizími 

zdroji podle plnění plánu 

financování obnovy 

vodohospodářské 

infrastruktury v příslušném 

roce 
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Míra výnosnosti použitého kapitálu ( WACC) je stanovena MF ve výši 7%. Meziroční nárůst 

hodnoty přiměřeného zisku celkem (CPZ) zahrnutého do kalkulace ceny na 1m
3
 vody dodané 

nebo odvedené musí odpovídat vztahu CPZt1 /CPZt0 ≤ 1,07. Ze vzorce vyplývá, že meziroční 

nárůst zisku na 1 m
3
 nesmí překročit 7 %. Jedná se o meziroční nárůst zisku na 1 m³ vody dodané 

nebo odvedené ve srovnání mezi ziskem očekávané skutečnosti a plánovaným ziskem 

následujícího roku. 

 

Hodnota RO může 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 (tento prvek byl od 1. 

10. 2016 zrušen).  

 

Takto vypočtený maximální přiměřený zisk nesmí být překročen. Přiměřenost zisku vychází z 

potřeb společnosti, spojených s financováním plánu obnovy, investic, splácením závazků, 

přijatých s investičními a rozvojovými aktivitami v rámci regulované činnosti jako jsou např. 

úvěry, půjčky, splácení návratných finančních výpomocí, kumulace prostředků pro splátku 

emitovaných cenných papírů. Disponibilní zisk je rovněž nutným zdrojem pro tvorbu fondů, 

jejichž existence je určena obecně závaznými právními předpisy, respektive dalšími závaznými 

předpisy jako např. stanovy společnosti. Podstatnou součástí, kde je zdrojem disponibilní zisk, je 

také garance návratnosti vloženého kapitálu (u akciových společností držitelům akcií, u ostatních 

forem subjektů ekvivalent majitele) formou výplaty podílu na dosaženém zisku (dividend).  

3.6.2 Základní podmínky regulující absolutní výši zisku (přiměřený zisk) 

 

Implementace těchto ustanovení představuje každoročně v konkrétních podmínkách společnosti 

standardní postupy. Vyčlení se majetek pro neregulované činnosti a dále se jím v souvislosti 

s věcným usměrňováním zisku nebude zabývat. Vzhledem ke skutečnosti, že každá „uplatněná 

cena“ má svou přiměřenou výši zisku, přiřazuje se majetek (jednotlivé části) k těmto cenám. 

Konkrétně společnost SmVaK  se nezabývá ani majetkem jim pronajatým, který může za dodržení 

určitých podmínek do výpočtu také zahrnout. 

Určí se majetek, který je prokazatelně používán pro výrobu a prodej zboží s regulovanou cenou při 

dodržení uvedených pravidel [16]:   

• Vyčlení se nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, vyčlenění se majetek, 

který není používán (je v konzervaci) a poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek. Vzhledem 
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ke skutečnosti, že společnost SmVaK účtuje v souladu s mezinárodními účetními standardy 

(IAS/ IFRS), problém vyčlenění majetku pořízeného z dotací je vyřešen již od roku 2005 (v 

tomto roce přechodu na IAS/IFRS byl vyčleněn veškerý v minulosti takto pořízený majetek z 

aktiv). 

• Vyčlení se majetek, jehož používání nesouvisí s regulovanými činnostmi (dlouhodobý 

hmotný majetek pro Polsko, zahraniční rozvoj, rekreační střediska). 

Tato část se sumarizuje a určuje se majetek [16]: 

 Používaný výhradně pro konkrétní „komoditu“ (službu, ke které se vztahuje cena. V rámci 

společností je regionálně uplatňováno 47 cen). 

 Majetek, sloužící pro více „komodit“ je rozdělen v poměru plánovaných (realizovaných) 

jednic v m
3
. 

 Pokud majetek slouží i pro neregulované činnosti, pak je vyčleněna část v závislosti na 

výši vlastních nákladů. 

 Pokud slouží majetek pro více komodit, je rozdělen v poměru plánovaných (realizovaných) 

jednic v m
3
. 

3.6.3 Možná rizika  

Možnými riziky mohou být omyly, chyby a možné nedůslednosti, které se projeví v případě 

cenové kontroly ve formě kvantifikace neoprávněného majetkového prospěchu a sankce za 

nedodržení cenových předpisů - riziko reputační. Nutno je věnovat vysokou pozornost  vzhledem 

k citlivosti dopadu mnohdy i setinám koruny, zachovávat při plánování patřičný odstup od 

maximalizace možností, které výměr umožňuje. 

3.7 Kalkulace a kalkulační vzorec 

Kalkulace nákladů je základní a nezastupitelná informace o vlastních nákladech na jednotky, které 

jsou předmětem podnikání. Intenzita potřeby kalkulací a její podrobnost závisí na vnitřních 

podmínkách podniku na pozici podnikových produktů na trhu. Úloha kalkulací spočívá 

v hodnocení přiměřenosti nákladů při dané ceně a žádoucí úrovní zisku, hodnocení přiměřenosti 

zisku u výrobků při dosažené ceně a dané výši individuálních nákladů, zajištění správnosti 

nákladového propočtu na kalkulační jednici pro zajišťování výroby po dobu přípravy a 

zhotovování, a pro periodické ukládání nákladového úkolu za určitý časový interval. [7] 
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3.7.1 Postup zpracování kalkulací 

Správnost kalkulací je ovlivněna volbou kalkulační jednice, kalkulační metody a kalkulační 

techniky. [8] 

 

Druhy kalkulací: 

a) Plánová kalkulace – tato kalkulace se vypracovává do 30. listopadu běžného roku, tak, 

aby se ceny na následující rok zveřejnily 30 dnů před jejich uplatněním. Kalkulace se 

zpracovává z podkladů jednotlivých nákladových položek skutečnosti předcházejícího 

roku a z nákladů očekávané skutečnosti běžného roku s přihlédnutím na známé skutečnosti 

a prognózy, které mohou ovlivnit následující plánovaný rok, na který se kalkulace 

vypracovávají. [7, 8] 

b) Kalkulace očekávané skutečnosti – kalkulace se zpracovává z podkladů skutečných 

nákladů z účetnictví za období leden až červen, případně červenec běžného roku. 

Dopočítávají se předpokládané náklady do konce běžného roku. Z takto získaných 

skutečných nákladů za leden až červen (případně červenec) a dopočtených nákladů do 

konce roku se zpracují kalkulace, tzv. očekávaná skutečnost běžného roku. Tyto kalkulace 

zahrnují cenové vlivy, s kterými se při zpracování plánových kalkulací v předcházejícím 

období nepočítalo (např. změna cen elektřiny, zvýšené opravy apod.). [16] 

c) Výsledná kalkulace -  kalkulace se zpracovává ze skutečných nákladů zaúčtovaných v 

uzavřeném účetním roce.      

Po zpracování jmenovaných kalkulací, následuje převod nákladových položek analytických a   

syntetických účtů do kalkulačních položek. Všechny náklady, které vstupují jako prvotní náklady 

do účetnictví, jsou členěny na kalkulovatelné a nekalkulovatelné. Takto dochází k prvotnímu 

vylučování nekalkulovatelných nákladů v účetnictví, které nepatří do kalkulací věcně 

usměrňovaných (regulovaných) cen. 

Kalkulovatelné náklady se řídí pravidlem věcného usměrňování cen, tzn. že do věcně 

usměrňované ceny lze zahrnout pouze ekonomický oprávněné náklady doložitelné z účetnictví. Za 

ekonomicky oprávněné náklady se pro účely regulace cen věcným usměrňováním považují 

náklady pořízení odpovídající množství přímého materiálu, mzdové a ostatní náklady, 

technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a náklady oběhu.  

Přímé náklady jsou náklady, které jsou přímo přiřazeny na danou kalkulační jednici. Nepřímé 

náklady jsou náklady, které jsou kalkulovatelné a nelze je přímo přiřadit na kalkulační jednici. 

Jedná se o režijní náklady a dělí se na výrobní, správní a zásobovací režii. 
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Výrobní režie středisek – jedná se o náklady v rámci výrobních středisek a nedají se přímo 

přiřadit na kalkulační jednici (např. techničtí pracovníci, kteří pracují pro více nákladových 

středisek v rámci jednotlivých technických útvarů). 

Výrobní režie správy – jedná se o režijní náklady, které souvisí s výrobou a nedají se přímo 

přiřadit na kalkulační jednici (např. techničtí pracovníci, kteří pracují pro všechny technické 

útvary). 

Správní režie – jedná se o náklady, které přímo souvisí se správou společnosti.  

Zásobovací režie – jedná se o náklady, které přímo souvisí s logistikou společnosti. 

3.7.2 Kalkulační vzorec 

 

Kalkulační vzorec obsahuje kalkulační položky dle druhového členění nákladů. Obsahová náplň i 

struktura jsou stanoveny prováděcí vyhláškou k Zákonu o vodovodech a kanalizacích (přílohy č. 

19 a 19a). 

 

Tab. 8 Struktura kalkulačního vzorce 

 

1.    Materiál 

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 

 1.3.  - chemikálie 

 1.4.  - ost. materiál 

2.    Energie 

  2.1. - elektrická energie 

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie, PHM) 

3.    Mzdy 

  3.1. - přímé mzdy 

  3.2. - ostatní osobní náklady 

4.    Ostatní přímé náklady 

  4.1. - odpisy a prostředky obnovy infrastruktur. majetku 

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 

  4.4. - plán obnovy majetku 

5.   Provozní náklady 

  5.1. - popl. za v.o. vod. 

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 

6.    Finanční náklady 

7.    Finanční výnosy 

8a.    Výrobní režie VOJ 

Mezisoučet=Vlastní náklady 

8b.    Výrobní režie správy 

9a.    Správní režie 

9b.    Zásobovací režie 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 1 bez daně 

Daň 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 2 vč. daně 

 NÁKLADY CELKEM 
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V položce 1.1. až 6.0 se jedná o přímé náklady, které se účtují přímo na  kalkulační jednici. 

Položka 8.a; 8.b.; 9.0.; a 9.1. jsou nepřímé náklady a vstupují do kalkulační jednice propočtem. 

Provede se export všech nákladů z účetnictví (Ekonomického informačního systému) do sestav 

vlastního SW programu „Kalkulačního modelu“ a člení se na náklady a výnosy dle jednotlivých 

hospodářských středisek. Druhové členění nákladů se převede do kalkulačního členění dle 

jednotlivých kalkulačních položek za příslušná nákladová střediska a rozdělí se na přímé náklady, 

nepřímé režijní náklady a nekalkulované náklady. 

Jednotlivé přímé nákladové účty se přiřadí do příslušných kalkulačních položek dle kalkulačního 

vzorce za příslušná nákladová střediska jako úpravna vody, rozvody vody, čistírny odpadních vod, 

kanalizace.  

Některé přímé náklady se musí rozdělit, protože jsou společné jak pro přímé náklady vodného 

a stočného, tak i pro ostatní činnosti. Odpočet takových nákladů pro ostatní činnosti se provede 

z výnosových účtů příslušných středisek. Od těchto výnosů, ke kterým jsou přiřazeny náklady a 

jsou zahrnuté ve vodném a stočném, se odečte zisk ve výši 15%, a takto „vypočtené náklady“ 

ostatních činností se odečtou od přímých nákladů vodného a stočného, aby nebyly zahrnuty v 

kalkulacích. [16] 

 

3.7.3 Zpracování kalkulací 

Náklady kalkulačních položek SmVaKu  jsou zpracovávány pro hospodářská střediska [16]: 

1. Hospodářské středisko Ostravský oblastní vodovod (útvar 1- OOV) - úpravny vody, 

rozvody vody OOV,  ostatní činnosti a nekalkulované náklady. 

2. Hospodářské středisko VODOVODY (útvar 7 - Vodovody)- rozvody vody, ostatní 

činností, nekalkulované náklady. 

3. Hospodářské středisko KANALIZACE (útvar 8 – Kanalizace) – čistírny odpadních vod, 

kanalizace, ostatní činnosti a nekalkulované náklady (pro SmVaK), dále pro všechny vody 

převzaté k odkanalizování a čištění a pro všechny koncesní smlouvy v rámci OPŽP. 

Všechny přímé náklady a výrobní režie pro jednotlivé výše jmenované kalkulace vycházejí 

z účetnictví, stejně jako nepřímé náklady výrobní režie správy, správní režie a zásobovací režie.  

Režijní náklady (výrobní, správní a zásobovací režie) jsou v první fázi přidělovány procentním 

podílem vlastních nákladů výroby na vodné a stočné a nákladů přidělených na ostatní činnosti 

k celkovému součtu vlastních nákladů výroby. Takto jsou přiděleny režijní náklady na ostatní 

činnosti, aby nezatěžovaly kalkulace cen vodného a stočného. 
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V druhé fázi dochází k rozdělení režijních nákladů na vodné a stočné. Režijní náklady jsou 

přidělovány procentním podílem hmotných jednotek v m³ na vodné, hmotných jednotek v m³ na 

stočné, k celkovému součtu hmotných jednotek v m³ z plánu výroby.     

Ve třetí fázi dochází k přidělení režijních nákladů na jednotlivé kalkulační jednice. Režijní 

náklady jsou přidělovány na kalkulační jednice procentním podílem vlastních nákladů za 

jednotlivé kalkulace k celkovým nákladům za všechny kalkulační jednice. Takto jsou přiděleny 

režijní náklady na úpravny vody, rozvody vody za středisko 1 - OOV, rozvody vody za středisko 7 

– vodovody, čistírny odpadních vod a kanalizaci za středisko 8 - kanalizace.  

Po přidělení všech přímých nákladů, režijních nákladů na jednotlivé položky jednotlivých 

kalkulací vypočteme úplné vlastní náklady na kalkulační jednici. Úplné vlastní náklady 

jednotlivých kalkulací se vydělí množstvím pitné vody, respektive odvedené odpadní vody v m³ a 

tak se dostane nákladová cenu na 1 m
3
. K takto vypočtené nákladové ceně se přiřadí zisk, který 

nesmí být v meziročním nárůstu na 1 m
3
 vyšší než 7%. Tím se zjistí celková cena, tj. úplné vlastní 

náklady na jednici produkce (bez DPH).  Pro úplnost je nutno uvést, že tento postup je 

praktikován jak pro potřebu výpočtu plánované, prognózované (očekávaná výše) tak i výsledné 

ceny. 

U plánované kalkulace se vychází z plánovaných hodnot nákladů i z  předpokládaného množství 

dodaných zboží a služeb v hmotných jednotkách (zboží = pitná voda, služby = odvádění a čištění 

vod odpadních). U očekávané skutečnosti se vychází ze skutečných nákladů a množství dodaného 

zboží a služeb za určité období (zpravidla za pololetí) a dopočítávají se předpokládané náklady do 

konce hospodářského roku (prognózované hodnoty). U skutečné kalkulace se vychází 

ze skutečných hodnot uzavřeného účetního roku. 
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4 REGULACE NÁKLADŮ 

U analyzované společnosti SmVaK se vychází z údajů z účetnictví a z plánu. Stanovené období je 

rozmezí let 2015 – 2017, jelikož je známá skutečnost roku 2015, upřesněný plán roku 2016 a 

plánované hodnoty roku 2017. Na základě těchto známých nákladů lze provádět analýzu nákladů a 

zhodnotit přiměřenost zisku v jednotlivých obdobích. Z účetnictví vychází skutečné náklady na 

rok 2015. Jednotlivé druhy nákladových účtů se převádí přímo do samostatného SW programu a 

následně se přiřadí do jednotlivých položek kalkulačního vzorce. 

U očekávané skutečnosti, tzv. prognóze, záleží na období, kdy se náklady zpracovávají. V případě, 

že se provádí upřesněný plán za první pololetí daného roku, musí se dopočíst hodnoty, tj. provést 

odhad nákladů za druhé pololetí, sečíst a převést do nákladových položek. Při tvorbě plánu se 

vychází ze skutečnosti roku 2015, přihlíží se k očekávané skutečnosti roku 2016 a provádějí se 

úpravy známých skutečností, které budou ovlivňovat budoucí náklady roku 2017. 

4.1 Přímé náklady 

Přímé náklady jsou takové, které lze jednoznačně přiřadit na konkrétní kalkulační jednici (mzda 

dělníků, spotřeba elektrické energie na výrobu a dodávku pitné vody, dodavatelská oprava 

infrastruktury, atd.).  

Kalkulační jednice je stanovena za příslušná nákladová střediska: úpravna vody, rozvody vody, 

čistírny odpadních vod, kanalizace. Pro výpočet ceny vody pitné k distribuci jsou pro kalkulaci 

potřebné náklady na výrobu vody a rozvod vody. Jedná se o náklady ze střediska úpravna vody a 

rozvody vody ze střediska 1 OOV a rozvody vody střediska 7 Vodovody. Pro výpočet ceny vody 

odkanalizované – stočné to jsou náklady na čistírnu odpadních vod a kanalizační rozvody. [16] 

V tabulce 9 je přehled přímých nákladů na vodu pitnou a vodu odkanalizovanou z nákladových 

středisek za rok 2015, ze kterých se vypočítává v kalkulacích cena na vodu pitnou a vodu 

odkanalizovanou. Jedná se o syntetické účty, které představují skladbu nákladů převedenou 

z účetnictví společnosti SmVaK Ostrava. V tabulce je uveden přehled materiálových, 

energetických, mzdových nákladů včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a odpisy, které 

tvoří hlavní přímé náklady na výrobu a distribuci vody, přímé náklady spotřebované na 

odkanalizování a čištění odpadních vod. Na účtu 503 – Spotřeba neskladovatelných dodávek, kde 

se účtuje o spotřebě jiných dodávek neskladovatelných nákupů na základě dodavatelských faktur 

při jejím vyúčtování, jsou zjevné rozdíly v hodnotách jednotlivých středisek. Mínusová hodnota u 

střediska ČOV 85 vznikla vytvořením dohadných položek na nevyúčtovanou dodávku 

neskladovatelné dodávky, kdy byla vytvořena vyšší dohadná položka než byla následná faktura. U 

střediska Rozvod vody 7 v důsledku neskladovatelné dodávky nákupu betonové směsi je hodnota 
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vyšší než u jiných středisek. Na účtu 538 – Ostatní daně a poplatky jsou rovněž rozdílné hodnoty u 

jednotlivých středisek, jedná se o zaúčtování správních, arbitrážních a soudních poplatků a daní. 

 

Tab. 9 Přehled přímých nákladů na vodné a stočné – syntetické účty 

Přehled přímých nákladů na vodné a stočné SmVaK syntetické účty 

SK 2015   Voda pitná Voda odkanalizovaná 

                                        Úpr. vody Rozv. vody Rozv. vody ČOV Kanalizace 

Synt. Anal. Text                  (náklady v tis. Kč) OOV 123 Rozv. 124 Rozv  7 ČOV 85 Kanalizace 84 

501   Spotřeba materiálu 282903  7372  26270  18 779 2 278 

502   Spotřeba energie 4282  11313  9716  38 759 2 881 

503   Spotřeba neskl. dod. 0  0  2333  -1 0 

511   Opravy a udrž. 1923  17661  33341  19 628 17 139 

518   Ostatní služby 8194  4400  43233  35 650 26 666 

521   Mzdové nákl. 12689  13194  60997  50 060 21 075 

524   Zák. soc. pojištění 4331  4517  20826  17 180 7 201 

527   Zák. soc. náklady 178  207  765  670 233 

538   Ostatní daně a poplatky 0  0  56  0 1 

548   Ostatní provozní náklady 943  342  2697  5 095 204 

551   Odpisy DHM a DNM 16024  63794  151841  91 174 116 932 

  PROVOZNÍ NÁKLADY 331466  122800  352075  276994  194610  

 

Každý z těchto syntetických účtů má další podrobnější členění analytických účtů viz tabulka 10 a 

11 (pro zjednodušení nebyly do tabulek zahrnuty syntetické účty, na kterých nebyly evidované 

žádné hodnoty). Pro znázornění účtování na analytických účtech byly vybrány účty 501 - Spotřeba 

materiálu a 518 – Ostatní služby.   

Tab. 10 Přehled přímých nákladů na vybraný analytický účet 501 – Spotřeba materiálu 

Přehled přímých nákladů na vodné a stočné  na vybraný analytický účet 501 spotřeba materiálu 

SK 2015   Voda pitná Voda odkanalizovaná 

      Úpr. vody Rozv. vody Rozv. vody ČOV Kanalizace 

Synt. Anal. Text                            (náklady v tis. Kč) OOV 123 Rozv. 124 Rozv  7 ČOV 85 Kanalizace 84 

501 001 Chemikálie  10486 450 296 12 008 0 

501 006 Podzemní voda 1493 4147 0 134 0 

501 007 Povrchová voda z Povodí Odry 269482 0 0 0 0 

501 010 Materiál pro opr. a udrž. prov.ve vl. režii 1424 1784 25974 6 363 2 148 

501 011 Tiskopisy, kanc.potřeby, časopisy, knihy 0 0 0 0 0 

501 014 Povrchová voda ostatní 0 983 0 0 0 

501 015 Topný olej 0 0 0 186 0 

501 023 Ostatní materiál 18 8 0 88 130 

501 CELKEM ZA ÚČET 501 282903 7372 26270 18 779 2 278 

 

Z tabulky 10 je zřejmé, že do přímých materiálových nákladů na výrobu vody vstupují nejvíce 

náklady na surovou vodu (účet 501007) a chemikálie (účet 501001).  Důležitou položkou je i 

materiál na opravy a údržbu prováděných vlastními pracovníky (účet 501010). U přímých 

materiálových nákladů na čištění a odkanalizování odpadních vod jsou důležité náklady na 

chemikálie (účet 501001) a materiál na opravy a údržbu prováděných vlastními pracovníky (účet 

501010).     
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Tab. 11 Přehled přímých nákladů na vybraný analytický účet 518 – ostatní služby 

Přehled přímých nákladů na vodné a stočné  na vybraný analytický účet 518 ostatní služby 

SK 2015   Voda pitná Voda odkanalizovaná 

      Úpr. vody Rozv. vody Rozv. vody ČOV Kanalizace 

Synt. Anal. Text                            (náklady v tis. Kč) OOV 123 Rozv. 124 Rozv  7 ČOV 85 Kanalizace 84 

518 004 Telekomunikační služby 0 0 52 0 0 

518 006 Poradenské služby v oblasti kvality 0 0 1610 0 0 

518 007 Poštovné 0 0 2535 0 0 

518 008 Pronájem pevných linek 0 0 7894 0 0 

518 009 Technické poradenství 0 0 411 0 0 

518 010 Drob.NM do 60000/1ks mimo GIS(013002) 0 0 0 16 4 

518 011 Poradenské služby - statutární audit 0 0 2108 0 0 

518 012 Práce a služ. mat. povahy (vč. stav. mech.) 51 14 85 247 631 

518 013 Nájemné-infr.maj. placené obcím 0 63 0 1692 14258 

518 014 Nájemné-infr.maj. placené ostatním  199 223 25 313 32 

518 015 Výdaje spoj. se stavbou po uved.do už. 10 31 259 0 453 

518 017 Odpad (odvoz a likv.dom.odpadu,zeminy,atd.) 13 0 563 10 606 

518 018 Nájemné ostatní 22 24 1901 34 5 

518 020 Úklid, střežení, praní prádla apod. 0 8 0 76 1878 

518 021 Tech. projekty (provoz.),pr. na opravy DHM 0 75 0 14 38 

518 022 Nákl. na odvoz kalů z ČOV a úpr.vod 633 0 0 22608 34 

518 023 Lab. práce, expertizy, překlady, inzerce,aj. 435 358 34 1285 31 

518 024 Dodávky prací výpočetní techniky 366 329 160 877 621 

518 027 Telekomunikační služby - internet 0 0 3446 0 0 

518 028 Právní služby 0 0 0 0 0 

518 029 Ostatní služby (lék.prohl.STK,emise,apod.) 39 47 4 95 7597 

518 030 Služby fa od aqualia Madrid 31 28 22145 74 52 

518 033 Laboratorní práce od Aii 6173 2675   8308 423 

518 036 Služby fa od aqualia Madrid, org.složka cz 0 0   0 0 

518 034 Služby fakturované nám od Aii 221 520   0 4 

518 035 Služby fa od OVODu 2 4   0 0 

518 CELKEM ZA ÚČET 518 8194 4400 43233 35 650 26 666 

 

Tabulka 11 obsahuje přehled přímých nákladů na vodné a stočné rozúčtovaných na analytických 

účtech Ostatních služeb. U služeb poskytovaných na výrobu a rozvod pitné vody jsou 

nejdůležitější položkou služby spojené s rozbory vody (účet 518023 a 518033) a distribucí vody 

(účet 518022), na rozdíl od služeb spojených s čištěním odpadních vod, kde náklady souvisí 

hlavně s náklady na úpravu a odvoz kalů z čistíren odpadních vod (účet 518022) a náklady 

spojené s nájmem za pronajaté kanalizace (účet 518013 a 518014) a s náklady na laboratorní práce 

(518023 a 518033). 

Zvláštním typem přímých nákladů vyplývající z kalkulačního vzorce je položka 8a, výrobní režie. 

Jedná se o náklady, které nelze přiřadit na základní kalkulační jednici, ale úzce souvisí 

s provozním střediskem. Rozdělují se procentním poměrem k vlastním nákladům na jednotlivé 

kalkulační jednice. 

V tabulce 12 je znázorněn přehled nákladů výrobní režie provozu za rok 2015. Jedná se např. o 

materiálové náklady, které se nakupují v rámci střediska na výrobu vody, nebo čištění 

odkanalizovaných vod a postupně se přidělují na jednotlivé kalkulační jednice. Mzdové náklady 
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se týkají technických pracovníků středisek, kteří obsluhují několik lokalit, tj. více kalkulačních 

jednic a bylo by složité je přiřadit k základním kalkulačním jednicím.  Záporná položka u čistíren 

odpadních vod, účet 502 Spotřeba energie, představuje bonusy za dodávky elektrické energie do 

rozvodných sítí, která vzniká spalováním bioplynu v kogeneračních jednotkách. 

 

Tab. 12 Výrobní režie provozu připadající na vodné a stočné – nákladové syntetické účty 

Výrobní režie provozu připadající na vodné a stočné SmVaK syntetické účty 

SK 2015   Voda pitná Voda odkanalizovaná 

      Úpr. vody Rozv. vody Rozv. vody ČOV Kanalizace 

Synt. Anal. Text                            (náklady v tis. Kč) OOV 123 Rozv. 124 Rozv  7 ČOV 85 Kanalizace 84 

501   Spotřeba materiálu 872  3563  11788  5 077 8 057 

502   Spotřeba energie 1804  59  2078  -3 335 593 

503   Spotřeba neskl. dod. 0  1  0  83 3 

511   Opravy a udrž. 235  855  5367  1 276 2 545 

512   Cestovné 40  538  2804  186 558 

518   Ostatní služby 1909  1856  8107  4 074 2 800 

521   Mzdové nákl. 2944  3483  30795  9 891 8 610 

524   Zák. soc. pojištění 1004  1190  10507  3 371 2 936 

527   Zák. soc. náklady 663  241  1945  2 416 846 

528   Ostatní soc. náklady 0  0  372  0 0 

531   Daň silniční 26  151  578  211 408 

532   Daň z nemovitostí 72  61  274  218 25 

538   Ostatní daně a poplatky 18  59  159  81 115 

548   Ostatní provozní náklady 26  146  1381  114 269 

551   Odpisy DHM a DNM 337  1302  10886  6 181 8 495 

    PROVOZNÍ NÁKLADY 9950  13505  87041  29844  36260  

4.2 Nepřímé (režijní) náklady 

Nepřímé náklady jsou takové náklady, které jsou sice kalkulovatelné, ale nelze je jednoznačně 

přiřadit na kalkulační jednici. Do kalkulace se dostávají procesem zvaným rozpouštění (náklady 

na vrcholový i střední management, obchodní a ekonomické oddělení, zásobovací oddělení). 

Jedná se o režijní náklady a dělí se na výrobní, správní a zásobovací režii. [16] 

U společnosti SmVaK se sledují následující režijní náklady patřící útvaru 9: 

 výrobní režie správy, zařazena jako kalkulační položka KP45, 

 správní režie, zařazena jako kalkulační položka KP50, 

 zásobovací režie, zařazena jako kalkulační položka KP60. [16] 

 Výrobní režie správy ( KP45) zahrnuje náklady nepřímo spojené s provozováním infrastruktury 

(zejména náklady na výrobní úsek společnosti, na útvar energetiky, útvar investic, útvar BOZP a 

PO, útvar technologa pitných vod, náklady vedoucích a dopravy, vč. nákladů na provozní budovy, 

ve kterých sídlí). 

Správní režie (KP50) zahrnuje náklady nepřímo spojené s chodem celé společnosti (náklady 

ředitelského úseku společnosti, obchodního a ekonomického oddělení, vč. nákladů na správní 

budovu, ve které sídlí). 
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Zásobovací režie (KP60) zahrnuje náklady spojené s nákupem, skladováním a výdejem materiálu 

(náklady skladníků a vedoucího zásobování, vč. nákladů na budovy skladů). 

Režijní náklady útvaru 9 za rok 2015 znázorňuje tabulka 13. 

Tab. 13  Režijní náklady útvaru 9 

SK 2015 Režie útvaru 9 výrobní správní zásobovací 

Synt. Anal. Text                            (náklady v tis. Kč) 45 50 60 

501   Spotřeba materiálu 948 2 405 170 

502   Spotřeba energie 0 1 177 169 

511   Opravy a udrž. 664 2 836 42 

512   Cestovné 53 749 2 

518   Ostaní služby 3 242 43 939 1 237 

521   Mzdové nákl. 19 640 47 609 5 938 

523   Odm cl.org.spol a dr. 0 2 491 0 

524   Zák.soc.pojištění 6 687 15 432 2 022 

527   Zák. soc. náklady 816 1 220 293 

528   Ostatní soc.náklady 0 182 0 

531   Daň silniční 20 9 0 

532   Daň z nemovitostí 185 0 2 

538   Ostatní daně a poplatky 49 368 0 

548   Ostatní provozní náklady 21 522 1 

549   Manka a škody 0 0 0 

551   Odpisy DHM a DNM 1 520 4 688 244 

    PROVOZNÍ NÁKLADY 33 845    123 626    10 119    

562   Úroky 0 87 243 0 

568   Ostatní finanční náklady 2 4 275 0 

    FINANČNÍ NÁKLADY 2 91 518 0 

    REŽIJNÍ NÁKLADY CELKEM 33 847 215 144 10 119 

 

Jednotlivé režijní náklady představují materiál, např. kancelářské prostředky, pohonné hmoty a 

pneumatiky na osobní dopravní prostředky, energii spotřebovanou ve správních budovách, opravy 

se týkají dopravních prostředků a kancelářské techniky.  V položce ostatních služeb jsou nejvyšší 

náklady za pronájem budov a kanceláři, které společnost využívá v součinnosti s provozováním  

zákaznických míst a nájemným za leasingy strojů a zařízení. V této položce jsou i úklidové 

služby, ostraha objektů, dodávky prací výpočetní techniky a náklady na školení. Jednou 

z největších položek představují mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění. Jedná se o 

mzdy technických pracovníků, kteří pracují pro více kalkulačních jednic a nelze je přímo přiřadit 

na jednotlivé kalkulace. Na účtu 538 ostatní daně a poplatky se evidují náklady na spotřebu 

kolkových známek, daní z nemovitostí správní a arbitrážní poplatky. Do režijních nákladů spadají 

také ostatní provozní náklady, např. pojištění ať už dopravních prostředků nebo budov, celní 

poplatky apod. 

Poslední velkou položkou spadající do režijních nákladů jsou odpisy. V rámci této skupiny se 

jedná o náklady na odpisy budov ve vlastnictví SmVaK Ostrava a používají se pro technické 

pracovníky, o odpisy softwarového vybavení, odpisy technických strojů a zařízení, odpisy 
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přístrojů, odpisy dopravních prostředků, které se používají pro více lokalit, více kalkulačních 

jednic.    

 Různorodost nákladových položek zahrnovaných do režijních nákladů se projevuje ve variabilitě 

metod, které se používají pro jejich rozpočtování. Fixní (stálé) náklady ve své absolutní výši 

zůstávají beze změny, a to i tehdy, když se mění objem produkce. Pokud se celková výše fixních 

nákladů mění, mění se tzv. skokem. Fixní náklady na jednotku výkonu klesají, tzn., čím více 

vyrábíme, tím jsou fixní náklady rozpočítané na jednotku produkce nižší. Pokud se nepřekročí 

určitý objem výroby, tak se celkové fixní náklady nemění a jsou stálé k celkovému objemu 

výroby. Pokud však objem výroby překročí určitou hranici, mohou se fixní náklady zvýšit. 

Variabilní (proměnlivé) náklady závisí na objemu výroby. Čím vyšší je objem výroby, tím vyšší 

jsou variabilní náklady. To je proporcionální vývoj, tj. přímo úměrný.  

Variabilními náklady pro SmVaK jsou náklady na dodávky surové vody, chemikálie a energie a 

ostatní jsou fixní náklady. Tyto variabilní náklady se mění v závislosti na velikosti objemu 

dodávky vody v m³  a fixní náklady se rozloží.  

4.3 Popis rozpouštění režijních nákladů  

Režijní náklady jsou postupně přidělovány na ostatní činnosti, na vodné, na stočné.  

V první fázi se přidělí režijní náklady na ostatní činnosti dle vlastních nákladů výroby [16]: 

 a) na vodné a stočné, 

b) na ostatní činnosti. 

V druhé fázi se režijní náklady na vodné a na stočné přidělí procentním podílem m³:  

a) na vodné k celkovému množství m³, 

b) na stočné k celkovému množství m³  

 Ve třetí fázi dochází k přidělení režijních nákladů: 

a) u vodného - na jednotlivé kalkulace se přidělí procentní podíl vlastních nákladů výroby na 

jednotlivé kalkulace k celkovým nákladům vodného za všechny kalkulace, 

b) u stočného - na jednotlivé kalkulace se přidělí procentní podíl vlastních nákladů výroby na 

jednotlivé kalkulace k celkovým nákladům stočného za všechny kalkulace. 

4.4 Ostatní náklady – nekalkulovatelné 

Jak již bylo uvedeno, do cen zboží a služeb, u nichž se uplatňuje věcné usměrňování, se mohou 

promítnout pouze oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, 

přiměřený zisk a daň. Všechny ostatní náklady, které nelze zahrnout do kalkulací jsou 

nekalkulované náklady.  
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Jedná se především o pokuty a penále, úroky z prodlení, náhrady škod, zaviněná manka, nevyužité 

provozní náklady, platby za promlčené dluhy, výdaje na reprezentaci, výplaty podílů na zisku a 

náklady neúčelně vynaložené v rozporu s principem péče řádného hospodáře. 

Tab. 14 Přehled nekalkulovatelných nákladů– syntetické účty 

Přehled nekalkulovaných nákladů -  SmVaK syntetické účty 

SK 2015   Voda pitná Voda odkanalizovaná 

      Úpr. vody Rozv. vody Rozv. vody ČOV Kanalizace 

Synt. Anal. Text                            (náklady v tis. Kč) OOV 123 Rozv. 124 Rozv  7 ČOV 85 Kanalizace 84 

501   Spotřeba materiálu 2 1 2 2 1 

511   Opravy a udrž. 0 46 0 100 75 

512   Cestovné 0 0 6 0 0 

513   Náklady na repre 1 0 15 0 0 

518   Ostatní služby 4 6 0 2 2 

524   Zák. soc .pojištění 0 0 20 0 0 

527   Zák. soc. náklady 0 0 0 0 0 

528   Ost. soc. náklady 0 0 236 0 0 

538   Ostatní daně a poplatky 0 0 1 0 0 

541   ZC prodaného DHM a DNM 0 0 118 0 9 

544   Sml. pokuty a úroky z prodl. 0 0 0 0 1 

548   Ostatní provozní náklady 2 016 113 1 003 -1 122 -369 

549   Manka a škody 16 0 1 4 0 

551   Odpisy DHM a DNM 5 172 55 11 14 

    PROVOZNÍ NÁKLADY 2044  338  1457  -1003  -267  

561   Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0 

562   Úroky 0 0 11 0 0 

563   Kurzové ztráty 0 0 23 0 1 

    FINANČNÍ NÁKLADY 0  0  34  0  1  

    N Á K L A D Y    2044  338  1491  -1003  -266  

 

V tabulce 14 je uveden přehled nekalkulovatelných nákladů za období roku 2015. Jedná se o 

náklady nesouvisející s výrobou pitné vody a s odkanalizováním a čištěním odpadní vody. U 

položky Opravy a údržba (účet 511) se jedná o odstraňování škod způsobených společností na 

cizím majetku. Ostatní sociální náklady (účet 528) tvoří zaměstnanecké požitky nad rámec 

povolených zákonem. Nejvyšších hodnot dosahují Ostatní provozní náklady (účet 548), které 

souvisí s likvidací nepotřebného majetku a opravami nákladů minulých let. U odpisů (účet 551) 

jsou zahrnuty odpisy nepotřebného majetku. V rámci finančních nákladů se jedná o úroky 

nesouvisející s provozováním vodohospodářské infrastruktury (účet 562) a kurzové rozdíly (účet 

563). 

4.5   Převod nákladů do kalkulačních listů 

 

Pro zpracovávání kalkulací skutečností musí být uzavřen účetní rok. Následně se účetní hodnoty 

stahují do vstupních sestav pro tvorbu kalkulací. Přetransformují se do kalkulačních položek. 

Náklady vstupující do kalkulací musí odpovídat účetním hodnotám. Stejným způsobem musí být 



41 

 

zpracovány i objemy produkce dle jednotlivých lokalit. Vstupní data jako podklad pro výpočet 

v modelu připravují pracovníci ekonomického oddělení SmVaK. 

Celkové náklady na kalkulace vodného jsou exportovány z účetního systému a vychází z podílů 

nákladů na úpravnu vody v rámci útvaru - OOV, tj. rozvody vody útvaru OOV a rozvody vody 

útvaru 7 vodovody.  

Náklady na stočné jsou exportovány z účetního systému a vychází z podílů nákladů za čistírny 

odpadních vod a nákladů na kanalizační infrastrukturu útvaru 8. 

Tabulka se znázorněním přetransformování druhových nákladů z účetnictví do kalkulačních 

položek je v příloze číslo I. Za jednotlivé útvary se sestaví samostatné tabulky, které se následně 

sčítají do výsledných kalkulačních položek za vodné a stočné. Pro sestavení takovéto tabulky je 

nutné exportovat náklady za všechny analytické účty daného nákladového střediska a následně 

sumarizovat za syntetické účty. 

Po přetransformování jednotlivých analytických a syntetických účtů druhového členění do 

jednotlivých kalkulačních položek se následně sestaví kalkulace. 

 

4.6  Vznik kalkulace 

 

Ve společnosti SmVaK Ostrava se sestavuje 47 kalkulací. Jedná se o kalkulace na vodu pitnou 

dodávanou přímo jednotlivým odběratelům v rámci celého Moravskoslezského kraje, o vodu 

předanou dodávanou odběratelům k další distribuci, o vodu odpadní vedenou kanalizací k čištění a 

vodu odpadní převzatou k odkanalizování a čištění od jiného vodohospodářského subjektu. [16] 

Sestavení kalkulací je složitý proces zpracovávaný prostřednictvím samostatného SW 

„Kalkulačního modelu“. Pro znázornění sestavení kalkulací byly vybrány dvě základní kalkulace 

pro „vodu pitnou dodávanou odběratelům - vodné“ a „vodu odkanalizovanou k čištění - stočné“. 

 Kalkulace se sestavují z nákladů již popsaných v předchozích kapitolách. Celková kalkulace 

vodného a stočného vznikne přiřazením nákladů souvisejících s procesem úpravy tzv. surové vody 

a rozvedením upravené vody k odběrateli – vodné a procesem odkanalizování odpadní znečištěné 

vody do čistírny odpadních vod, vyčištěním a vypuštěním do přírodních toků - stočné. 

Při sestavování kalkulací pro rok 2017 se přihlíží k očekávané skutečnosti roku 2016 a ke 

skutečnosti roku 2015. V sestavených kalkulacích vodného a stočného jsou za období roku 2015 

uvedeny skutečné náklady, za období roku 2016 jsou uvedeny předpokládané náklady - očekávaná 

skutečnost, neboli upřesněný plán roku 2016 a za období roku 2017 jsou uvedeny plánované 

náklady. 
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Pro každé zmíněné období se do jednotlivých kalkulací přiřazují přímé náklady, kalkulační 

položky 1.0 až 7.0, ze kterých se vylučují náklady, které nelze zahrnout do regulovaných cen 

(nekalkulované náklady) a nepřímé náklady – režijní náklady zahrnuté do kalkulační položky 8.0 a 

kalkulační položky 9.0. Souhrn všech těchto nákladů tvoří úplné vlastní náklady dané kalkulace. 

Výsledkem podílu úplných vlastních nákladů a objemu produkce jsou jednotkové náklady na 

jednotku objemu. Připočtením přiměřeného zisku získáme jednotkovou cenu na příslušnou 

kalkulaci vodného nebo kalkulaci stočného.     

 

V tabulce 15 za vodné a v tabulce 16 za stočné jsou náklady sestavené dle kalkulačních položek a 

z časového hlediska jsou uvedena tři kalkulační období: 

1. Skutečnost - SK 2015  - jedná se o skutečné náklady převzaté z účetnictví roku 2015 za celý 

ukončený hospodářský rok. 

2. Očekávaná skutečnost (prognóza) OS 2016  - náklady jsou převzaté z účetnictví roku 2016, ale 

jen za část období, obvykle za sedm měsíců a zbývající měsíce jsou dopočteny tak, aby 

zahrnovaly náklady (prognózu) za celý rok.  

3. Plán - PL 2017  - plánované náklady na rok 2017 jsou sestavované na základě plánovaných 

potřeb nákladů vycházejících ze sledovaných dlouhodobých časových řad.  

Dalším aspektem při sestavení kalkulací je i prognóza průměrného koeficientu spotřebitelských 

cen vydávaných Českou národní bankou na následující období.  
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Tab. 15 Přehled nákladů za období - vodné  

Voda pitná - vodné SK 2015 OS 2016 PL 2017 

(náklady v tis. Kč ) Vodné Vodné Vodné 

1.    Materiál 195 534,56 196 185,33 198 032,96 

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 183 387,04 183 985,47 185 846,34 

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 1 349,58 1 306,51 1 168,17 

 1.3.  - chemikálie 7 374,55 7 518,65 7 861,07 

 1.4.  - ostatní materiál 3 423,39 3 374,70 3 157,38 

2.    Energie 17 576,03 17 538,25 17 239,06 

  2.1. - elektrická energie 17 576,03 17 538,25 17 239,06 

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 0,00 0,00 0,00 

3.    Mzdy 188 147,00 210 448,27 222 630,17 

  3.1. - přímé mzdy 137 196,97 153 265,58 162 183,18 

  3.2. - ostatní osobní náklady 50 950,02 57 182,69 60 446,99 

4.    Ostatní přímé náklady 318 945,80 331 718,85 349 931,65 

  4.1. - odpisy 190 419,85 196 046,03 208 877,54 

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 53 627,80 55 908,71 60 093,33 

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 10 465,68 11 902,12 12 088,18 

  4.4. - prostředky obnovy infrastr. majetku 64 432,46 67 861,99 68 872,60 

5.    Provozní náklady 36 587,200 41 686,800 44 444,245 

  5.1. - popl. za v.o. vod. 208,47 219,09 221,90 

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 34 190,57 39 067,69 41 546,18 

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 2 188,17 2 400,02 2 676,16 

6.    Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 

7.    Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 

8a.    Výrobní režie VOJ 45 073,41 50 821,44 56 741,42 

Mezisoučet=Vlastní náklady 801 863,99 848 398,94 889 019,51 

8b.    Výrobní režie správy 5 680,91 3 608,69 3 566,68 

9a.    Správní režie 79 258,72 33 934,99 31 450,22 

9b.    Zásobovací režie 962,39 907,96 1 015,57 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 1 bez daně 887 766,01 886 850,59 925 051,98 

Daň z příjmu       

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 2 vč. daně 887 766,01 886 850,59 925 051,98 

        

OBJEM (tis. m3) 34 265,23 33 711,00 33 279,00 

        

CENA (Kč) 25,91 26,31 27,80 

Cena včetně zisku 34,40 35,39 36,01 

Zisk/m3 8,49 9,08 8,21 

Zisk celkem 290 957,90 306 181,70 273 324,81 
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Tab. 16 Přehled nákladů za období - stočné 

Voda odkanalizovaná - stočné SK 2015 OS 2016 PL 2017 

(náklady v tis. Kč)     Stočné Stočné Stočné 

1.    Materiál 11 449,66 21 376,58 21 608,93 

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 97,84 0,00 0,00 

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 0,00 0,00 0,00 

 1.3.  - chemikálie 11 139,07 11 600,60 11 422,26 

 1.4.  - ost. materiál 212,74 9 775,98 10 186,67 

2.    Energie 37 773,77 34 180,38 32 101,54 

  2.1. - elektrická energie 37 597,06 34 180,38 32 101,54 

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 176,72 0,00 0,00 

3.    Mzdy 149 743,25 163 307,90 170 785,86 

  3.1. - přímé mzdy 108 025,36 117 540,72 123 077,71 

  3.2. - ostatní osobní náklady 41 717,88 45 767,18 47 708,15 

4.    Ostatní přímé náklady 272 377,51 303 270,05 283 655,34 

  4.1. - odpisy 196 840,97 202 741,49 204 759,54 

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 13 328,27 35 196,75 12 428,30 

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 6 364,47 7 779,24 7 894,98 

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 55 843,81 57 552,57 58 572,52 

5.    Provozní náklady 54 056,48 56 339,27 57 952,63 

  5.1. - popl. za v.o. vod. 4 276,61 4 839,90 4 808,54 

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 49 779,87 51 499,37 53 144,09 

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 0,00 0,00 0,00 

6.    Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 

7.    Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 

8a.    Výrobní režie VOJ 22 550,12 11 978,85 14 100,25 

Mezisoučet=Vlastní náklady 547 950,78 590 453,03 580 204,55 

8b.    Výrobní režie správy 5 408,60 3 413,95 3 294,59 

9a.    Správní režie 70 828,59 24 207,22 26 714,80 

9b.    Zásobovací režie 916,26 858,96 938,09 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 1 bez daně 625 104,23 618 933,16 611 152,03 

Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 2 vč. daně 625 104,23 618 933,16 611 152,03 

Úhrady města 0,00 0,00 0,00 

Úhrady zákaznického místa 0,00 0,00 0,00 

Smluvní služby 0,00 0,00 0,00 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 2 vč. Daně - po úpravách 625 104,23 618 933,16 611 152,03 

  

  

  

    
 

  

OBJEM (tis. m3) 25 789,76 25 564,00 25 044,00 

    
 

  

CENA (Kč) 24,24 24,21 24,40 

Cena včetně zisku 31,88 32,33 32,45 

Zisk/m3 7,64 8,12 8,05 

Zisk celkem 197 073,41 207 550,96 201 525,77 

   
 

4.7   Analýza kalkulačních položek 
 

Kalkulační systém je nezbytnou součástí informačního systému společnosti, patří mezi klasické 

nástroje vnitropodnikového ekonomického systému řízení, jejichž úkolem je poskytnout 

informace o nákladech, které byly v souvislosti s konkrétními výkony vynaloženy. Pro zjištění 

vývoje jednotlivých kalkulačních položek v čase lze provést vertikální a horizontální analýzu. 

Vertikální analýza se zabývá stupňovitým rozborem jednotlivých složek, které tvoří jeden 
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souhrnný finanční ukazatel. Změny ve struktuře jednotlivých položek lze takto sledovat v čase.[5, 

9, 10] Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase. Je zapotřebí dostatečná časová řada. 

Změnu lze sledovat jako absolutní hodnotu (odečtení hodnoty položky současného roku od 

hodnoty předešlého roku), nebo jako relativní hodnotu (procentuální změna jednotlivé položky) 

[10] 

 4.7.1  Vertikální analýza kalkulačních položek u vodného 

Pro vertikální analýzu jsou použita zdrojová data z kalkulací vodného a stočného. Ze struktury 

kalkulací je zřejmé složení hospodářských prostředků, které jsou nezbytné pro výrobní a obchodní 

činnost a z jakých zdrojů byly pořízeny. 

V rámci vertikální analýzy je nutné nejdříve určit rozvahovou položku, k níž se vztahují jednotlivé 

výpočty. V tomto případě se jedná o úplné vlastní náklady na vodné. Kompletní vertikální analýza 

kalkulačních položek vodného je uvedena v příloze č. II. 

Tab. 17 Vertikální analýza kalkulačních položek za vodné 

Voda pitná - vodné SK 2015 OS 2016 PL 2017 Vertikální analýza 

  Vodné Vodné Vodné 2015 2016 2017 

1.    Materiál 195 534,56 196 185,33 198 032,96 22,03% 22,12% 21,41% 

2.    Energie 17 576,03 17 538,25 17 239,06 1,98% 1,98% 1,86% 

3.    Mzdy 188 147,00 210 448,27 222 630,17 21,19% 23,73% 24,07% 

4.    Ostatní přímé náklady 318 945,80 331 718,85 349 931,65 35,93% 37,40% 37,83% 

5.    Provozní náklady 36 587,200 41 686,800 44 444,245 4,12% 4,70% 4,80% 

6.    Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

7.    Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

8. a 9. Režijní náklady 130 975,43 89 273,09 92 773,89 14,75% 10,07% 10,03% 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 1 bez daně 887 766,02 886 850,59 925 051,98 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Z tabulky 17 vyplývá, že největší část nákladů tvoří ostatní přímé náklady, které se ve sledovaném 

období pohybují od 35,93% do 37,83%. Největší položkou z ostatních přímých nákladů tvoří 

odpisy infrastrukturního majetku v rozmezí od 21,45% do 22,58%.  Další nákladové položky 

ostatních přímých nákladů, jako opravy infrastrukturního majetku, nájemné a obnova 

infrastrukturního majetku se pohybují do 8%. 

Další významnou kalkulační položku tvoří mzdové a ostatní osobní náklady, které se pohybují 

v rozmezí od 21,19% do 24,07%. Z meziročního srovnání roku 2016 a roku 2015 se zjistilo, že 

narostly mzdy o 2,54% a srovnáním roku 2017 a roku 2016 vzrostly o 0,34%. Materiálové 

náklady činí v roce 2015 22,03%, v roce 2016 22,12% a v roce 2017 21,41%. Hlavní materiálovou 

položku tvoří náklady za surovou a podzemní vodu. I přesto, že byl mírný nárůst ceny surové 

vody pro rok 2017, byl pokles způsoben plánovaným snížením odběru surové vody od dodavatele.    

Nezanedbatelnou položkou jsou režijní náklady, které představují 10,03% až 14,75% z celkových 

úplných vlastních nákladu na produkci vodného.   
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4.7.2  Vertikální analýza kalkulačních položek u stočného 

 

V rámci vertikální analýzy stočného za rozvrhovou základnu jsou určeny úplné vlastní náklady 

stočného, k nimž se vztahují jednotlivé výpočty. Kompletní vertikální analýza kalkulačních 

položek stočného je uvedena v příloze č. III. 

Tab. 18 Vertikální analýza kalkulačních položek za stočné 

Voda odkanalizovaná - stočné SK 2015 OS 2016 PL 2017 Vertikální analýza 

  Stočné Stočné Stočné 2015 2016 2017 

1.    Materiál 11449,66 21376,58 21608,93 1,83% 3,45% 3,54% 

2.    Energie 37 773,77 34 180,38 32 101,54 6,04% 5,52% 5,25% 

3.    Mzdy 149743,2 163307,9 170785,9 23,95% 26,39% 27,94% 

4.    Ostatní přímé náklady 272377,5 303270,1 283655,3 43,57% 49,00% 46,41% 

5.    Provozní náklady 54056,48 56339,27 57952,63 8,65% 9,10% 9,48% 

6.    Finanční náklady 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

7.    Finanční výnosy 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

8. a 9. Režijní náklady 99 703,57 40 458,98 45 047,73 15,95% 6,54% 7,37% 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY    bez daně 625104,2 618933,2 611152 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Stejně jako u vertikální analýzy za vodné tvoří největší nákladovou položku u stočného ostatní 

přímé náklady, které se pohybují od 43,57% do 49,00%, (viz tabulka 18).  Hlavní nákladovou 

položkou u ostatních přímých nákladů jsou odpisy infrastrukturního majetku, které tvoří z úplných 

vlastních nákladů 31,49% až 33,50%  v roce 2017. Nárůst ostatních přímých nákladů v roce 2016 

byl ovlivněn zvýšenými opravami na kanalizační infrastruktuře o 3,56%  oproti roku 2015. 

I u stočného jsou významnou nákladovou položkou mzdové a ostatní osobní náklady, jejíž 

nákladovost se pohybuje od 23,95% do 27,94%. Srovnání roku 2016 a roku 2015 představuje 

nárůst o 2,44% a srovnání roku 2017 a roku 2016 představuje nárůst o 1,55%. 

Režijní náklady, skládající se z provozní výrobní režie, výrobní režie správy, správní a zásobovací 

režie, představují v procentuálním vyjádření hodnotu 6,54% až 15,95% z úplných vlastních 

nákladů.    

 

4.7.3  Horizontální analýza kalkulačních položek vodného  

Pro horizontální analýzu jsou použita stejná zdrojová data jako pro vertikální analýzu. Tato 

analýza sleduje relativní změny kalkulačních položek v řádcích, tj. v jednotlivých obdobích. 

Pro horizontální analýzu se nepoužijí součtové řádky z kalkulací, nýbrž jejich podrobnější členění. 

Rozdíly jsou vyjádřeny v absolutních hodnotách a procentuálním vyjádření na jednotku produkce. 

Kompletní horizontální analýza vodného je uvedena v příloze č. IV.     
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Tab. 19 Horizontální analýza kalkulačních položek za vodné 

Voda pitná - vodné SK 2015 OS 2016 PL 2017 Horizontální analýza 

                                                                                        (v tis. Kč) Vodné Vodné Vodné 2016-2015 2017-2016 

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 183 387,04 183 985,47 185 846,34 598,43 1 860,87 

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 1 349,58 1 306,51 1 168,17 -43,07 -138,34 

 1.3.  - chemikálie 7 374,55 7 518,65 7 861,07 144,10 342,42 

 1.4.  - ost. materiál 3 423,39 3 374,70 3 157,38 -48,69 -217,32 

  2.1. - elektrická energie 17 576,03 17 538,25 17 239,06 -37,78 -299,19 

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1. - přímé mzdy 137 196,97 153 265,58 162 183,18 16 068,61 8 917,60 

  3.2. - ostatní osobní náklady 50 950,02 57 182,69 60 446,99 6 232,67 3 264,30 

  4.1. - odpisy 190 419,85 196 046,03 208 877,54 5 626,18 12 831,51 

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 53 627,80 55 908,71 60 093,33 2 280,91 4 184,62 

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 10 465,68 11 902,12 12 088,18 1 436,44 186,06 

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 64 432,46 67 861,99 68 872,60 3 429,53 1 010,61 

  5.1. - popl. za v.o. vod. 208,47 219,09 221,90 10,62 2,81 

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 34 190,57 39 067,69 41 546,18 4 877,12 2 478,49 

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 2 188,17 2 400,02 2 676,16 211,85 276,14 

  8a.    Výrobní režie provozu 45 073,41 50 821,44 56 741,42 5 748,03 5 919,98 

  8b.    Výrobní režie správy 5 680,91 3 608,69 3 566,68 -2 072,22 -42,01 

  9a.    Správní režie 79 258,72 33 934,99 31 450,22 -45 323,73 -2 484,77 

  9b.    Zásobovací režie 962,39 907,96 1 015,57 -54,43 107,61 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY  887 766,01 886 850,59 925 051,98 -915,42 38 201,39 

 

Tab. 20 Horizontální analýza kalkulačních položek za vodné v přepočtu na jednotku produkce 

Voda pitná - vodné SK 2015 OS 2016 PL 2017 Horizontální analýza 

Přepočet na jednotku produkce v Kč/m3                (v tis. Kč) Vodné Vodné Vodné 2016/2015 2017/2016 

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 5,35 5,46 5,58 1,98% 2,32% 

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 0,04 0,04 0,04 -1,60% -9,43% 

 1.3.  - chemikálie 0,22 0,22 0,24 3,63% 5,91% 

 1.4.  - ost. materiál 0,10 0,10 0,09 0,20% -5,23% 

  2.1. - elektrická energie 0,51 0,52 0,52 1,43% -0,43% 

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

  3.1. - přímé mzdy 4,00 4,55 4,87 13,55% 7,19% 

  3.2. - ostatní osobní náklady 1,49 1,70 1,82 14,08% 7,08% 

  4.1. - odpisy 5,56 5,82 6,28 4,65% 7,93% 

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 1,57 1,66 1,81 5,97% 8,88% 

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 0,31 0,35 0,36 15,59% 2,88% 

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 1,88 2,01 2,07 7,05% 2,81% 

  5.1. - popl. za v.o. vod. 0,01 0,01 0,01 6,82% 2,60% 

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 1,00 1,16 1,25 16,14% 7,72% 

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 1,32 1,51 1,71 0,00% 0,00% 

  8a.    Výrobní režie provozu 0,17 0,11 0,11 -35,43% 0,12% 

  8b.    Výrobní režie správy 0,17 0,11 0,11 -35,43% 0,12% 

  9a.    Správní režie 2,31 1,01 0,95 -56,48% -6,12% 

  9b.    Zásobovací režie 0,03 0,03 0,03 -4,10% 13,30% 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY  26,01 26,34 27,82 1,28% 5,62% 

 

Horizontální analýza zobrazuje přírůstky a úbytky nákladů v kalkulačních položkách mezi 

jednotlivými roky, skutečností roku 2015, očekávanou skutečností roku 2016 a plánovanými 

náklady roku 2017.  Z tabulky 19 jsou zřejmé nárůsty a poklesy nákladů v absolutních hodnotách 

ze zdrojových kalkulací.  Zde je vidět každoroční nárůst nákladů na surovou vodu, který je 

ovlivněn cenovým zvýšením na jednotku produkce v roce 2016 o 1,98% a v roce 2017 o 2,32%. 
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Mzdové náklady se navýšily hlavně u dělnických profesí o 13% v roce 2016 a o 7% v roce 2017. 

Zvýšení se projevilo i u odpisů infrastrukturního majetku, což bylo způsobeno zařazením nového 

infrastrukturního majetku. Náklady na opravy infrastruktury a náklady na obnovu infrastruktury 

jsou každoročně zvyšovány vlivem větší technické náročnosti a zvyšováním cenové úrovně na 

externí opravy.  Naopak značný pokles u správní režie je způsoben nezahrnováním nákladových 

úroků z dluhopisů do režijních nákladů připadajících na kalkulace. Společnost emitovala 

dluhopisy ve výši 2 miliardy Kč s úrokovou sazbou ve výši 5% p.a.  a finanční prostředky z této 

emise byly použity na obnovu infrastruktury a provozování vodohospodářského systému. 

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly použity na provoz a inovaci vodohospodářského 

systému mohly se v roce 2015 zahrnout do správní režie a do cen. V průběhu roku 2015 byla 

vydána nová emise dluhopisů ve výši 5,4 miliard Kč s úrokovou sazbou 2,625% p.a. Část 

finančních prostředků ve výši 2 miliardy Kč byla použita na úhradu staré emise dluhopisů a 

zbývající část  byla použita na refinancování pasiv a optimalizaci kapitálové struktury společnosti. 

Jelikož finanční prostředky nebyly použity na financování vodohospodářské infrastruktury, nebylo 

možné úroky z této emise zahrnout do správní režie jako kalkulovatelné a z tohoto důvodu se 

nemohly zahrnout do cen vodného a stočného. 

 

 

 Obr. 2 – Grafické znázornění nárůstu hodnot surové vody, odpisů a oprav  

 

Na obrázku 2 je znázorněn nárůst hodnot u kalkulačních položek vodného surová voda, odpisy, 

opravy infrastrukturního majetku. 
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4.7.4  Horizontální analýza kalkulačních položek stočného  

Horizontální analýza kalkulačních položek za stočné je opět vyjádřena jak v absolutních 

hodnotách (viz tab. 21), tak i v procentuálním vyjádření na jednotku produkce (viz tab. 22). 

Kompletní horizontální analýza stočného je uvedena v příloze č. V.     

 

Tab. 21 Horizontální analýza kalkulačních položek za stočné 

Voda odkanalizovaná - stočné SK 2015 OS 2016 PL 2017 Horizontální analýza 

                                                                                       (v tis. Kč) Stočné Stočné Stočné 2016-2015 2017-2016 

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 97,84 0,00 0,00 -97,84 0,00 

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1.3.  - chemikálie 11 139,07 11 600,60 11 422,26 461,53 -178,34 

 1.4.  - ostatní materiál 212,74 9 775,98 10 186,67 9 563,24 410,69 

  2.1. - elektrická energie 37 597,06 34 180,38 32 101,54 -3 416,68 -2 078,84 

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 176,72 0,00 0,00 -176,72 0,00 

  3.1. - přímé mzdy 108 025,36 117 540,72 123 077,71 9 515,36 5 536,99 

  3.2. - ostatní osobní náklady 41 717,88 45 767,18 47 708,15 4 049,30 1 940,97 

  4.1. - odpisy 196 840,97 202 741,49 204 759,54 5 900,52 2 018,05 

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 13 328,27 35 196,75 12 428,30 21 868,48 -22 768,45 

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 6 364,47 7 779,24 7 894,98 1 414,77 115,74 

  4.4. - prostředky obnovy infrastruktur. majetku 55 843,81 57 552,57 58 572,52 1 708,76 1 019,95 

  5.1. - popl. za v.o. vod. 4 276,61 4 839,90 4 808,54 563,29 -31,36 

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 49 779,87 51 499,37 53 144,09 1 719,50 1 644,72 

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  8a.    Výrobní režie provozu 22 550,12 11 978,85 14 100,25 -10 571,27 2 121,40 

  8b.    Výrobní režie správy 5 408,60 3 413,95 3 294,59 -1 994,65 -119,36 

  9a.    Správní režie 70 828,59 24 207,22 26 714,80 -46 621,37 2 507,58 

  9b.    Zásobovací režie 916,26 858,96 938,09 -57,30 79,13 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY  625 104,23 618 933,16 611 152,03 -6 171,07 -7 781,13 

 

Tab. 22 Horizontální analýza kalkulačních položek za stočné v přepočtu na jednotku produkce 

Voda odkanalizovaná - stočné SK 2015 OS 2016 PL 2017 Horizontální analýza 

Přepočet na jednotku produkce v Kč/m3               (v tis. Kč) Stočné Stočné Stočné 2016/2015 2017/2016 

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 1.3.  - chemikálie 0,43 0,45 0,46 5,06% 0,51% 

 1.4.  - ostatní materiál 0,01 0,38 0,41 4535,89% 6,36% 

  2.1. - elektrická energie 1,46 1,34 1,28 -8,28% -4,13% 

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 0,01 0,00 0,00 -100,00% 0,00% 

  3.1. - přímé mzdy 4,19 4,60 4,91 9,77% 6,88% 

  3.2. - ostatní osobní náklady 1,62 1,79 1,90 10,68% 6,41% 

  4.1. - odpisy 7,63 7,93 8,18 3,91% 3,09% 

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 0,52 1,38 0,50 166,41% -63,96% 

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 0,25 0,30 0,32 23,31% 3,60% 

  4.4. - prostředky obnovy infrastruktur. majetku 2,17 2,25 2,34 3,97% 3,89% 

  5.1. - popl. za v.o. vod. 0,17 0,19 0,19 14,17% 1,41% 

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 1,93 2,01 2,12 4,37% 5,34% 

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

  8a.    Výrobní režie provozu 0,87 0,47 0,56 -46,41% 20,15% 

  8b.    Výrobní režie správy 0,21 0,13 0,13 -36,32% -1,49% 

  9a.    Správní režie 2,75 0,95 1,07 -65,52% 12,65% 

  9b.    Zásobovací režie 0,04 0,03 0,04 -5,43% 11,48% 

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY  24,24 24,21 24,40 -0,11% 0,79% 
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Hlavní nárůst nákladů u stočného je v položkách materiálových nákladů, kde došlo v roce 2015 

k účtování nákladů na opravy do kalkulační položky 4.2. opravy infrastruktury, položky 4.4. 

prostředky obnovy infrastrukturního majetku, položky 5.3  ostatní provozní náklady ve vlastní 

režii a do položky 8a. výrobní režie provozu. Tím se projevilo zvýšení v roce 2016 a 2017. Ke 

zvýšení mzdových nákladů došlo stejně jako u vodného hlavně v roce 2016 u dělnických profesí o 

9,77%.  Odpisy u jednotkových nákladů na stočné se meziročně zvyšují o 3,91% v roce 2016 a 

3,09% v roce 2017 oproti roku 2016. Ostatní provozní náklady na stočné jsou zvyšovány vlivem 

cenového nárůstů na rozbory a hygienizaci kalů a častějším vyhodnocováním odebraných vzorků 

v laboratořích.  Zřejmý je pokles nákladů u energie, který je způsoben poklesem ceny silové 

elektrické energie a neustálým zvyšováním kogeneračních jednotek umístěných na čistírnách 

odpadních vod.  

 

Obr. 2 – Grafické znázornění nárůstu hodnot chemikálií, odpisů a ostatních externích nákladů  

Na obrázku 2 je znázorněn nárůst hodnot kalkulačních položek stočného u chemikálií, odpisů a 

ostatních provozních externích nákladů. 
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5 ANALÝZA VÝNOSŮ 

Výnosy vyplývají z hlavní činnosti podniku. U společnosti SmVaK Ostrava se jedná o tržby za 

vodné a stočné. V rámci výnosové části je třeba se zmínit o tom, že voda je vykazována jako zboží 

a stočné jako služba prováděna zákazníkovi. V okamžiku odečtu stavu vodoměru jsou následně 

vystavovány faktury za vodné, případně za stočné. Diplomová práce se zabývá obdobím tří let: 

1. Skutečnými výnosy, které společnost vykázala ve svých výkazech v roce 2015. 

2. Očekávanými výnosy, které by společnost měla utržit v roce 2016. 

3. Plánovanými výnosy, které by společnost mohla obdržet v roce 2017. 

 

Tab. 23 Výnosy za vodné a stočné v období 2015-2017 

  

SK 2015 OS 2016 PL 2017 SK 2015 OS 2016 PL 2017 

vodné stočné 

OBJEM (tis. m3) 34 265,23 33 711,00 33 279,00 25 789,76 25 564,00 25 044,00 

CENA v Kč bez DPH 34,40 35,39 36,01 31,88 32,33 32,45 

TRŽBA v tis. Kč 1 178 724 1 193 032 1 198 377 822 178 826 484 812 678 

Pozn.: Cenou v tabulce se rozumí úplné vlastní náklady na jednotku produkce  

 

Z tabulky 23 vyplývá, že výnosy jsou závislé na hmotných jednotkách a ceně v jednotlivých 

rocích. Meziroční pokles objemových jednotek u vodného se pohybuje od 1,28%  do 1,61% a u 

stočného v rozmezí o 0,87% - 2,03%. Aby byly dodrženy celkové výnosy společnosti, musí být 

nahrazeny zvyšováním ceny za vodné a stočné, jejichž nárůst u vodného představuje plánovaný 

nárůst ceny vodného roku 2017 proti roku 2016 o 1,75%, což je nárůst o 0,62 Kč na 1 m
3
. U 

stočného za stejné období se nárůst ceny zvyšuje o 0,37%, což je v absolutní hodnotě 0,12 Kč za 1 

m
3
. 

Porovnáním celkové tržby za vodné roku 2016 a roku 2015, se tržby zvyšují o 1,21% a u stočného 

o 0,52%. Plánované hodnoty roku 2017 oproti roku 2016 se u vodného zvyšují o 0,44% a u 

stočného se snižují o -1,67%. Vysoký pokles objemových jednotek o 520 tis. m
3
 u stočného v roce 

2017 proti roku 2016 způsobuje pokles tržeb o 13 806 tis. Kč.  Tento pokles plánovaných tržeb u 

stočného v roce 2017 je způsoben neuplatněním položky RO ve výpočtu přiměřeného zisku pro 

toto období. Tato položka nedovolila SmVaKu zvýšit více cenovou úroveň stočného pro rok 2017.         
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6 REGULACE PŘIMĚŘENÉHO ZISKU 

Obecná formulace přiměřeného zisku je zejména zisk (před zdaněním) 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 výroba 

a naplňování je uloženo jinými právními předpisy.   

Regulace přiměřeného zisku v rámci vodohospodářské organizace SmVaK Ostrava je nutno 

chápat ze dvou na sobě nezávislých pohledů: 

 

1) Přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu se vypočte dle vzorce 1 

kapitoly 3.6.1.:             PZNK = OPK*WACC+RO     

Od 1.10.2016 je platný vzorec:    PZNK = OPK*WACC, kde položka RO  byla zrušena. 

       Hodnota  OPK zahrnuje:  

a) infrastrukturní majetek, 

b) provozní majetek, 

c) pracovní kapitál, 

d) zohlednění nákupu společnosti. 

       Hodnota WACC , neboli výnosnost použitého kapitálu je stanovena MF ve výši 7%.  

Pro období roku 2015 a 2016 vzorec přiměřeného zisku navíc připočítával položku RO, která 

zahrnovala hodnotu finančních prostředků potřebných a nekrytých vlastními a cizími zdroji 

podle plnění plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury v příslušném roce. 

Tato položka byla u SmVaK Ostrava plně využita pro roky 2015 a 2016. I když účinnost 

vzorce byla platná od 1. 10. 2016 společnost využila 3 měsíční období na přípravu a použití 

nového vzorce. Nový vzorec je poprvé uplatněn v roce 2017.  

 

2) Meziroční nárůst hodnoty přiměřeného zisku celkem zahrnutého do kalkulace za 1m
3
 vody 

dodané nebo vody odvedené musí odpovídat vztahu CPZt1/CPZt0  ≤ 1,07.   

6.1 Přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu 

6.1.1 Infrastrukturní majetek 

Hodnota infrastrukturního majetku zahrnuje majetek potřebný k výrobě a prodeji zboží a služeb 

s regulovanou cenou, který prokazatelně vychází z účetních hodnot a musí být doložitelná. 

Zejména se jedná o majetek v rámci účetních stavů účtů 021001 budovy haly a stavby, 021003 

stavby vodovodních a kanalizačních potrubí, štoly přivaděče a 022001 energetické a hnací stroje a 

zařízení: 



53 

 

a) u vodného:   

 úpravny vody, 

 přečerpávací stanice, 

 vodojemy, 

 hlavní vodovodní řády, rozvodné vodovodní sítě, vodovodní přípojky, studny, 

                       budovy energetiky, 

 obslužné budovy jako trafostanice,  kotelny,  strojovny,  AT stanice, 

 technologie pro výrobu vody – čerpadla, chlorátory, strojní zařízení úpravny vody, 

filtrační zařízení.   

b) u stočného:  

 čistírny odpadních vod, 

 přečerpávací kalové stanice, 

 budovy odvodnění kalů, budovy kalového hospodářství, 

 budovy energetiky, trafostanice, AT stanice, 

 kanalizační sítě, jímací studny,  

 technologie k čištění odpadních vod – míchadla, čerpadla, lapače písku, 

dmýchadla. 

Hodnoty uvedené v tabulce 24 vycházejí z účetnictví pro rok 2015, očekávaná skutečnost roku 

2016 představuje hodnoty stažené z účetnictví za část období a zbývající část roku je dopočtena.  

Plánované hodnoty roku 2017 vycházejí z očekávané skutečnosti (prognózy) roku 2016. 

 

Tab. 24 Přehled infrastrukturního majetku za vodné a stočné 

Hodnota infrastrukturního majetku  vodné stočné 

Skutečnost  2015 tis. Kč tis. Kč 

021001 Budovy, haly, a stavby 254 413 196 997 

021003 Stavby (vdv a kan.potr,štoly, přivaděče) 3 398 592 2 111 047 

022001 Energetické a hnací stroje a zařízení 100 252 178 362 

Celkem   3 753 257 2 486 406 

Očekávaná skutečnost 2016 tis. Kč tis. Kč 

021001 Budovy,haly, a stavby 235 382 210 990 

021003 Stavby (vdv a kan.potr.,štoly,přivaděče) 3 087 288 2 321 849 

022001 Energetické a hnací stroje a zařízení 98 228 169 440 

Celkem   3 420 898 2 702 279 

Plánované hodnoty 2017 tis. Kč tis. Kč 

021001 Budovy, haly, a stavby 240 909 209 641 

021003 Stavby (vdv a kan.potr.,štoly,přivaděče) 3 159 784 2 307 005 

022001 Energetické a hnací stroje a zařízení 100 535 168 357 

Celkem   3 501 227 2 557 002 
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6.1.2 Provozní majetek 

Rovněž účetní hodnota provozního majetku, který se prokazatelně používá k výrobě a prodeji 

vody a čištění a rozvodu kalového hospodářství a musí být doložitelná z účetnictví. V rámci 

účetnictví se jedná o účty 013001 Software, 013002 GIS, 014001 Ocenitelná práva, 014002 Věcná 

břemena, 022002 Pracovní stroje a zařízení, 022003 Přístroje a zvláštní technická zařízení, 022004 

Dopravní prostředky, 022005 Inventář, 022006 Vodoměry, 022009 Drobný hmotný majetek od 10 

do 40 tis. Kč, které slouží k obslužné činnosti všech provozů pro dodávky vody a odvádění a 

čištění odpadních vod. 

V rámci účtu 013001 Software se do provozního majetku řadí software a licence k vedení 

účetnictví, technicko-inženýrské systémy, software pro automatické odečty, dispečerské systémy, 

geografický informační systém, software pro automatizované systémy řízení. V rámci pracovních 

strojů a zařízení se jedná o stroje používané k obslužným procesům údržby jako soustruhy, 

brusky, pily, vrtačky, ohýbačky, svářečky, elektrocentrály apod. Důležitou položkou jsou také 

přístroje a zvláštní technická zařízení. Zde jsou evidované mikroprocesorové řídící systémy, 

korelátory, datalogery, průtokoměry, nivelační přístroje, kalibrátory, kamerové systémy na hledaní 

poruch kanalizačních zařízení, monitorovací systém GSM, analyzátory chloru a další elektronické 

a měřící zařízení. Mezi dopravní prostředky patří jeřáby, šnekové dopravníky, osobní vozidla, 

nákladní vozidla, automobilové cisterny, speciální vozidla na čištění kanalizace. 

Samostatnou položku tvoří vodoměry různých velikostí. 

Drobný hmotný majetek s pořizovací hodnotou od 10 do 40 tis. Kč představují např. různá 

zařízení signalizační, komunikační, detektory kovů, dispečerské a řídící počítače a přenosné ruční 

stroje a zařízení. 

Hodnoty v následující tabulce 25 jsou stanoveny obdobně jako infrastrukturní majetek za daná 

období. Výraznější rozdílné hodnoty mezi jednotlivým obdobím jsou znatelné na účtu 013001- 

Software, kdy hodnota Skutečnost 2015 je nižší než v jiných obdobích. Nulová hodnota účtu 

022006 – Vodoměry u stočného ve všech obdobích znamená, že se vodoměry instalují pro zjištění 

objemů vodného a stejná hodnota se pak počítá pro stočné. 
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Tab. 25 Přehled provozního majetku za vodné a stočné 

Hodnota provozního  majetku  vodné stočné 

Skutečnost 2015 tis. Kč tis. Kč 

013001 Software  179 2 034 

013002 GIS 7 879 1 298 

014001 Ocenitelná práva 130 1 847 

014002 Věcná břemena 4 980 3 964 

022002 Pracovní stroje a zařízení 16 992 27 112 

022003 Přístroje a zvláštní technická zařízení 33 525 22 760 

022004 Dopravní prostředky 16 796 50 760 

022005 Inventář 409 5 126 

022006 Vodoměry 16 132 0 

022009 DHM 10000-40000 4 984 2 126 

Celkem   102 007 117 027 

Očekávaná skutečnost 2016 tis. Kč tis. Kč 

013001 Software  3 578 2 698 

013002 GIS 4 846 3 029 

014001 Ocenitelná práva 2 217 1 737 

014002 Věcná břemena 8 146 4 731 

022002 Pracovní stroje a zařízení 14 560 28 467 

022003 Přístroje a zvláštní technická zařízení 33 108 23 698 

022004 Dopravní prostředky 11 851 44 395 

022005 Inventář 331 4 374 

022006 Vodoměry 13 548 0 

022009 DHM 10000-40000 4 773 2 534 

Celkem   96 958 115 664 

Plánované hodnoty 2017 tis. Kč tis. Kč 

013001 Software  3 726 2 717 

013002 GIS 5 047 3 051 

014001 Ocenitelná práva 2 309 1 750 

014002 Věcná břemena 8 483 4 765 

022002 Pracovní stroje a zařízení 15 163 28 671 

022003 Přístroje a zvláštní technická zařízení 34 479 23 868 

022004 Dopravní prostředky 12 342 44 714 

022005 Inventář 344 4 406 

022006 Vodoměry 14 109 0 

022009 DHM 10000-40000 4 971 2 553 

Celkem   100 974 116 494 

 

6.1.3  Pracovní kapitál 

 V běžné podnikatelské praxi je pracovní kapitál chápán jako část provozního kapitálu, který ve 

společnosti neustálé obíhá, a tedy pracuje. Ve společnosti představuje zásoby surovin, materiálů, 

peněžních prostředků a pohledávek. 

V rámci regulace přiměřeného zisku ve vodárenství se pracovní kapitál vypočítá dle vzorce 5 

uvedeného v kapitole 3.6.1:    PK = pohledávky – závazky + zásoby. 

Pohledávky - představují roční obrat regulovaného zboží v hodnotách včetně DPH vynásobený 

koeficientem 90/365. 

Závazky - jedná se o roční provozní náklady na regulované zboží bez finančních nákladů 

vynásobené koeficientem 15/365. 
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Zásoby - výše zásob zde představuje roční průměrnou hodnotu zásob, která nesmí překročit 1% 

ročního obratu regulovaného zboží. 

Koeficienty u pohledávek  90/365 a u závazků 15/365 jsou pevně stanoveny ve Výměru MF. 

Výpočty pracovního kapitálu za vodné a stočné pro jednotlivá období znázorňuje tabulka 26. 

Tab. 26 Přehled pracovního kapitálu za vodné a stočné 

Propočet pracovního kapitálu Vodné Stočné 

  SK 2015 OS 2016 PL 2017 SK 2015 OS 2016 PL 2017 

Objem (tis. m3) 34 265,23 33 711,00 33 279,00 25 789,76 25 564,00 25 044,00 

Cena (Kč/m3) 25,91 26,31 27,8 24,24 24,21 24,4 

Cena včetně zisku (Kč/m3) 34,4 35,39 36,01 31,88 32,33 32,45 

Cena včetně zisku s DPH (Kč/m3) 39,56 40,70 41,41 36,66 37,18 37,32 

Koeficient pro pohledávky 90/365 0,246575 0,246575 0,246575 0,246575 0,246575 0,246575 

Koeficient pro závazky  15/365 0,041096 0,041096 0,041096 0,041096 0,041096 0,041096 

Pohledávky (tis. Kč) 334 241 338 298 339 813 233 138 234 359 230 444 

Závazky (tis. Kč) 36 484 36 448 38 016 25 689 25 025 25 116 

Průměrné zásoby připadající na kalkulaci 4 406 4 503 4 589 3 316 3 415 3 453 

Pracovní kapitál (tis.Kč) 302 163 306 353 306 386 210 765 212 749 208 782 

Pozn.: Cenou v tabulce se rozumí úplné vlastní náklady na jednotku produkce (m³), cenou včetně zisku zas úplné 

vlastní náklady na m³, ke kterým se připočítává zisk společnosti.  

6.1.4  Zohlednění nákupu společnosti 

Hodnota zohlednění nákupu společnosti (tzv. goodwill) vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně 

vynaloženými prostředky na nákup společnosti prodávajícím a výši vlastního kapitálu společnosti 

v čase nákupu. Tento rozdíl musí být upraven na hodnotu, která dosud nebyla pokryta již 

realizovanými výnosy z tohoto majetku. Promítnutí této položky do hodnoty použitého kapitálu je 

možné a po předchozím rozhodnutí Ministerstva financí na základě žádosti prodávajícího. 

Společnost SmVaK Ostrava položku zohlednění nákupu společnosti v rámci regulace přiměřeného 

zisku neuplatňuje.   

6.1.5  Hodnota RO 

Hodnota RO představuje hodnotu finančních prostředků, potřebných a nekrytých vlastními a 

cizími zdroji podle plnění plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury v běžném roce. Jedná se 

o finanční prostředky využité pro plán financování obnovy nad úroveň vytvořených odpisů 

dlouhodobého hmotného majetku.  Zrušení položky hodnoty  RO ze vzorce pro přiměřený zisk je 

účinné od 1. 10. 2016, s tím, že se jedná o následnou 3-měsíční lhůtu, v které se připravují nové 

ceny na následující rok. Z tohoto důvodu je hodnota RO zahrnuta pouze v období roku 2015 i roku 

2016, ale pro rok 2017 tuto hodnotu do vzorce přiměřeného zisku SmVaK nezahrnuje. 

Výpočet hodnoty RO představuje vynaložené finanční prostředky na plánované hodnoty obnovy 

infrastrukturního majetku v rámci vodného a stočného, od kterého se odečtou odpisy z majetku 

v rámci regulovaných cen. Takto vytvořené finanční zdroje se musí ještě povýšit o daň. 

Pro výpočet RO se používá vzorec 6: 
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RO = (investiční výdaje dle plánu obnovy - odpisy)*1 / (1 - sazba daně právnických osob)     (6) 

Odpisy jsou kalkulovány jako součet odpisů v evidenci k 31.12. a odpisů vypočtených pro nově 

pořízený majetek na základě jeho zadané životnosti.       

Tab. 27 Přehled hodnot výpočtu RO za vodné a stočné 

Výpočet hodnoty RO v tis. Kč 
vodné stočné 

SK 2015 OS 2016 PL 2017 SK 2015 OS 2016 PL 2017 

Hodnota RO 44 982 81 651 0 26 378 5 421 0 

»Plán obnovy 181 912 216 695 0 204 425 191 603 0 

»Odpisy 145 477 150 557 0 183 059 187 212 0 

»Daň 8 546 15 514 0 5 012 1 030 0 

 

Z výše uvedené tabulky 27 vyplývá, že větší finanční prostředky se vkládají do infrastruktury 

vodného, tzn. úpraven vod a vodovodních rozvodů. Naproti tomu jsou odpisy vyšší u majetku na 

stočném, což je zapříčiněno kratší účetní odpisovou dobou. 

6.1.6  Sestavení a zhodnocení přiměřeného zisku   

Na základě předchozích kapitol, pro výpočty jednotlivých položek jsou sestaveny tabulky pro 

výpočet přiměřeného zisku. Tabulky jsou rozděleny do dvou částí. Horní část tabulka 28 je 

sestavena dle Výměru MF za kalkulaci pitné vody dodávané k odběrateli. Představuje hodnotu 

infrastrukturního a provozního majetku, výpočet pracovního kapitálu, výpočet celkové hodnoty 

OPK a pro roky 2015 a 2016 i hodnotu RO. Ve spodní části tabulky je porovnání přiměřeného 

zisku z použitého kapitálu s výpočtem zisku uplatněným v kalkulaci na pitnou vodu.  

 

Tab. 28 Výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu za vodné 

 

 

Obdobně je sestaven výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu za stočné, viz tabulka 29. 

číslo 

řádku

Skutečnost

2015

Očekávaná 

skutečnost 

2016

Plán

2017

1. 3 753 257 3 420 898 3 501 227

2. 102 007 95 958 100 974

3. 302 163 306 353 306 386

3a. 334 241 338 298 339 813

3b. 36 484 36 448 38 016

3c. 4 406 4 503 4 589

4. 0 0 0

5. 4 157 427 3 823 209 3 908 587

6. 7% 7% 7%

7. 44 982 81 651 0

336 002 349 276 273 601

290 957 306 182 273 325

Název kalkulace (oblast) Kalkulace vodného

Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu
(v tis. Kč) 

Název prodávajícího SmVaK Ostrava a.s.

WACC

RO 
3) Viz bod č. 12 pol. č. 2 části II.Výměru       MF

Zásoby (Zas) = Hodnota zásob zde uplatněná nesmí překročit 1 % ročního obratu regulovaného zboží.

Zohlednění nákupu Viz bod č. 17 pol. č. 2 části II. Výměru     MF

Celková hodnota OPK (součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)

Pracovní kapitál (PK) ř. 3a-ř.3b+3c

Pohledávky (Poh) =

Položka Poznámka - stanoveno Výměrem MF

Infrastrukturní majetek (IM) Viz bod č. 14 pol. č. 2 části II. Výměru MF

Provozní majetek (PM) Viz bod č. 15 pol. č. 2 části II. Výměru MF

Zisk uplatněný v kalkulaci věcně 

usměrňované ceny
Hodnota zisku na m

3
*objem

Přiměřený zisk z použitého kapitálu ř. 5 * ř. 6 + ř. 7

Závazky (Zav) =
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Tab. 29 Výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu za stočné 

 

 

 

V tabulce 28 a 29 je vidět jak je ovlivňován přiměřený zisk z použitého kapitálu meziročními 

hodnotami majetku, pracovního kapitálu a položkou RO. Značnou část vlivu na hodnotu 

přiměřeného zisku mají hodnoty infrastrukturního a provozního majetku a položka RO, zatímco 

pracovní kapitál tento zisk ovlivňuje minimálně.  Podrobné zhodnocení přiměřeného zisku je 

popsáno v kapitole 6. Analýza přiměřeného zisku.  

                               

 

Obr. 3  Struktura přiměřeného zisku SmVaK Ostrava v roce 2017 za vodné a stočné 

 

číslo 

řádku

Skutečno

st

2015

Očekávan

á 

skutečno

st 2016

Plán

2017

1. 2 486 406 2 702 279 2 557 002

2. 117 027 115 664 116 494

3. 210 765 212 749 208 781

3a. 233 138 234 359 230 444

3b. 25 689 25 025 25 116

3c. 3 316 3 415 3 453

4. 0 0 0

5. 2 814 198 3 030 692 2 882 277

6. 7% 7% 7%

7. 26 378 5 421 0

223 372 217 569 201 759

197 073 207 551 201 526

Název prodávajícího SmVaK Ostrava a.s.

Pracovní kapitál (PK) ř. 3a-ř.3b+3c

Název kalkulace (oblast) Kalkulace stočného

Položka Poznámka - stanoveno Výměrem MF

Zisk uplatněný v kalkulaci věcně 

usměrňované ceny
Hodnota zisku na m3*objem

Zohlednění nákupu Viz bod č. 17 pol. č. 2 části II. Výměru   MF

Celková hodnota OPK (součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)

WACC

Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu
(v tis. Kč) 

RO 
3) Viz bod č. 12 pol. č. 2 části II.Výměru    MF

Přiměřený zisk z použitého kapitálu ř. 5 * ř. 6 + ř. 7

Pohledávky (Poh) =

Závazky (Zav) =

Zásoby (Zas) = Hodnota zásob zde uplatněná nesmí překročit 1 % ročního obratu regulovaného zboží.

Infrastrukturní majetek (IM) Viz bod č. 14 pol. č. 2 části II. Výměru  MF

Provozní majetek (PM) Viz bod č. 15 pol. č. 2 části II. Výměru MF
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6.1.7  Výpočet míry výnosnosti použitého kapitálu hodnocené společnosti  

Průměrné náklady kapitálu (Wighted Average Cost of Capital), obvykle se používá zkratka 

WACC, je pojem, který označuje alternativní náklady kapitálu, neboli průměrnou cenu, za kterou 

podnik využívá poskytnutý kapitál. [5, 10] Míra výnosnosti použitého kapitálu je stanovená 

Ministerstvem financí ve výši 7%. Tato kapitola pro účely diskuse hodnotí výpočet WACC 

hodnocené společnosti SmVaK.  

K výpočtu WACC je použit vzorec 7: 

WACC = re * E/C + rd * D/C * (1- T)       (7) 

re – náklady vlastního kapitálu (procento dividend k vloženému základnímu kapitálu) 

E – objem vlastního kapitálu 

C – celkový kapitál 

rd – náklady na cizí kapitál 

D – cizí úročený kapitál 

T – sazba daně z příjmu (daňový štít) 

Tab. 30 Výpočet WACC za období roku 2016 

 

Z tabulky 30 je zřejmé, že současný vývoj neodpovídá stanovenému procentu návratnosti 

vloženého kapitálu stanoveného Výměrem MF č. 01.  

Výpočet pro rok 2016 se pohybuje v rozmezí 5,7 – 6,89 %. První hodnota 5,7 je vypočtena pouze 

z vlastního kapitálu, druhá hodnota 6,89 je včetně cizího kapitálu. Výsledná hodnota je závislá na 

tom, zda se počítá pouze z vlastního kapitálu, nebo z vlastního a cizího dohromady. Podkladem 

pro výpočet WACC je rozvaha roku 2016, která je vložena jako příloha VI.  

Za předpokladu, že by společnost uplatnila pro výpočet maximální výše přiměřeného zisku 

hodnotu WACC nižší, než stanoví Výměr MF číslo 01, bylo by nutno snížit maximální hodnotu 

přiměřeného zisku přepočtem, pro který by byla použita nižší hodnota WACC. Tato skutečnost 

re náklady vlastního kapitálu 15,2

E objem vlastního kapitálu (viz rozvaha) 3 881 164

C celkový kapitál (viz rozvaha) 10 339 265

rd náklady na cizí kapitál 2,825

D cizí úročený kapitál (viz rozvaha) 5 400 000

T sazba daně z příjmu (daňový štít) 19

Výpočet:

WACC = re * E/C + rd * D/C * (1-T)15,2 * 3 881 164 / 10 339 265 + 2,825 * 5 400 000/ 10 339 265 * (1-0,19)

WACC = 15,2 * 0,375 + 2,825 * 0,522 * 0,81

WACC = 5,7 + 1,19 = 6,89

WACC = re * E/C + rd * D/C * (1-T)
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snížení se v současném období v praxi nepředpokládá, avšak je nutno ji považovat za riziko pro 

budoucnost. 

6.2   Meziroční nárůst hodnoty přiměřeného zisku  

Meziroční nárůst přiměřeného zisku zahrnutého do kalkulace ceny za 1 m
3
 vody dodané nebo 

odvedené dle Výměru MF musí odpovídat vztahu CPZt1/CPZt0 ≤ 1,07. 

Tab. 31 Výpočet meziročního nárůstu hodnoty přiměřeného zisku za vodné a stočné 

Porovnání zisku 
SK 2015 OS 2016 PL 2017 OS16-SK15 PL17-OS16 OS16/SK15 PL17/OS16 

Vodné Vodné Vodné Vodné Vodné Vodné Vodné 

CENA (Kč) 25,91 26,31 27,80 0,40 1,49 1,54% 5,66% 

Cena včetně zisku 34,40 35,39 36,01 0,99 0,62 2,88% 1,75% 

Zisk/m3 po zaokr. 8,49 9,08 8,21 0,59 -0,87 6,95% -9,58% 

Zisk celkem 290 957 306 182 273 325 15 224 -32 857 5,23% -10,73% 

  Stočné Stočné Stočné Stočné Stočné Stočné Stočné 

CENA (Kč) 24,24 24,21 24,40 -0,03 0,19 -0,12% 0,78% 

Cena včetně zisku 31,88 32,33 32,45 0,45 0,12 1,41% 0,37% 

Zisk/m3 po zaokr. 7,64 8,12 8,05 0,48 -0,07 6,28% -0,86% 

Zisk celkem 197 073 207 551 201 526 10 478 -6 025 5,32% -2,90% 

Pozn.: Cenou v tabulce se rozumí úplné vlastní náklady na jednotku produkce (m³), cenou včetně zisku zas úplné 

vlastní náklady na m³, ke kterým se připočítává zisk společnosti.  

 

Mechanismus výpočtu meziroční hodnoty přiměřeného zisku za období použité v diplomové práci 

potvrdil přiměřenost zisku dosahovaného ve společností SmVaK Ostrava.  

Z výpočtů uvedených v tabulce 31 vyplývá, že ve sledovaném období 2015 - 2016 (OS16 – SK15) 

byl v absolutní hodnotě nárůst u vodného o 0,59 Kč na m
3
, což představuje narůst o 6,95%, u 

stočného o 0,48 Kč na m
3
 a procentní nárůst o 6,28%. Podíváme-li se na srovnání u vodného za 

období 2016 - 2017 (PL17 - OS16) je zisk v absolutní hodnotě u vodného nižší o 0,87 Kč na m
3
, 

což představuje pokles zisku o 9,58%. U stočného za dané období (PL17 - OS16) je pokles 

mírnější jen o 0,07 Kč na m
3
, v procentech jen o 0,86%.  

Hlavní důvodem poklesu zisku v roce 2017 je zrušení hodnoty RO, čímž došlo ke snížení 

přiměřeného zisku z použitého kapitálu, viz hodnoty uvedené v tabulce 29. Vypočtený přiměřený 

zisk z použitého kapitálu ve výši 201 759 tis. Kč byl snížen na hodnotu skutečného zisku 

uplatněného v kalkulaci věcně usměrňované ceny ve výši 201 526 tis. Kč (vynásobí-li se hodnota  

zisku na jednotku produkce (viz tabulka 31) s objemem (viz tabulka 26), tzn. 8,04686 Kč * 25 044 

m
3
).  

Mezi uvedenými hodnotami je minimální rozdíl ve výši 230 tis. Kč. Z tohoto důvodu nemohl být 

zvyšován zisk na jednotku produkce, protože by již nevycházel 7% nárůst WACC z použitého 

kapitálu.   
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7 ANALÝZA PŘIMĚŘENÉHO ZISKU 

Základní pravidlo přiměřeného zisku vyplývající z cenového věstníku je, že přiměřený zisk je 

zejména zisk před zdaněním 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 Zákonem o 

vodovodech a kanalizacích současně s Prováděcí vyhláškou. 

Při hodnocení ziskové stránky kalkulace vodného a stočného u společnosti  SmVaK Ostrava je 

nutno se zaměřit na dvě základní podmínky, které jsou každoročně upřesňovány ve Výměru MF. 

Jedná se o hodnotu přiměřeného zisku z pohledu WACC a hodnotu meziročního nárůstu zisku.  

Zhodnocení přiměřeného zisku vychází z výpočtu přiměřeného zisku v kapitole 6.1.6., která je 

zaměřena na výpočet sestavení přiměřeného zisku z použitého kapitálu na vodném a stočném.  

Přiměřený zisk použitého kapitálu vypočtený dle Výměru MF, který jasně stanoví vzorec jak 

přiměřený zisk vypočíst, se porovnává se ziskem vypočteným z kalkulací, kde se vynásobí objemy 

a zisk na jednotku produkce u jednotlivých kalkulací. Výpočty jednotlivých hodnot jsou v tabulce 

28 a v  29 v řádku „Přiměřený zisk z použitého kapitálu“ a v řádku „Zisk uplatněný v kalkulaci 

věcně usměrňované ceny“. 

 

a) Porovnáním zisku vypočteného z použitého kapitálu ve vodném za rok 2015 ve výši       

336 002 tis. Kč se ziskem uplatněném v kalkulaci ve výši 290 958 tis. Kč, je vidět, že zisk 

uplatněný ve skutečnosti je podkročen o 45 044 tis. Kč.  Stejně tak je podkročen zisk 

uplatněný v očekávané skutečnosti za rok 2016 o 43 094 tis. Kč. Pro plánované hodnoty 

zisku roku 2017 je tento zisk podkročen pouze o 276 tis. Kč. Toto snížení je způsobeno 

zrušením hodnoty RO (hodnota finančních prostředků potřebných a nekrytých vlastními a 

cizími zdroji podle plnění plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury v 

příslušném roce) a nízkým financováním infrastrukturního a provozního majetku.  

 

b) Srovnáním zisku vypočteného z použitého kapitálu u stočného za rok 2015, který je ve 

výši 223 372 tis. Kč a zisku uplatněným v kalkulaci ve výši 197 073 tis. Kč, je hodnota 

zisku uplatněná v kalkulacích nižší o 26 299 tis. Kč. U očekávané skutečnosti roku 2016 je 

zisk vypočtený z WACC ve výši 217 569 tis. Kč a uplatněný zisk v kalkulaci je 207 551 

tis. Kč.  Z tabulky výpočtu u stočného se projevuje vysoká celková hodnota kapitálu OPK, 

avšak snížená hodnota RO.  

Vysoká hodnota OPK je ovlivněna zvýšením zařazeného infrastrukturního majetku, což 

ovlivňuje i hodnotu RO zvýšenými odpisy infrastrukturního majetku. Hodnota RO je 



62 

 

ovlivněna i menšími investicemi zahrnutými do plánu financování obnovy. V praxi 

hodnota RO představuje hodnotu vynaložených prostředků na investice v plánu 

financování obnovy nad odpisy vynaložené na infrastrukturní a provozní majetek.  Vyšší 

odpisy jsou z důvodu zvýšené agresivity odpadních vod.  Zhodnocením plánu roku 2017 je 

rozdíl mezi přiměřeným ziskem vypočteným z WACC a ziskem uplatněným v kalkulaci ve 

výši  233 tis. Kč. Snížení tohoto zisku je ovlivněno zrušením položky RO. Z dané analýzy 

přiměřenosti zisku vyplývá, že výše uplatněného zisku v kalkulacích na vodné a stočné se 

společnost vyrovnala a vychází u všech sledovaných období. Společnost se vyrovnala tak, 

že snížila zisk (převedla potřeby obnovy do oblasti oprav a udržování), čímž se zvýšily 

úplné vlastní náklady na jednotku produkce. 

 

V rámci uplatnění zisku u jednotlivých kalkulací je nutné sledovat i meziroční nárůst na jednotku 

produkce, které u jednotlivých kalkulací nesmí překročit 7%. Porovnání meziročního nárůstu 

zisku je blíže popsáno již v kapitole 6.2 Meziroční nárůst hodnoty přiměřeného zisku.  

V dané kapitole je výpočet meziročního nárůstu roku 2015 a 2016 u vodného ve výši 6,95% a u 

stočného 6,28%.  Mezi roky 2016 a 2017 je u vodného snížení ziskovosti o -9,58% a u stočného o 

-0,86%. Z výpočtu vyplývá, že i v meziročním nárůstu zisku na jednotku produkce se společnost 

SmVaK Ostrava s tímto ukazatel vyrovnala a všechny hodnoty splňují požadavky platné 

legislativy. 
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8 Závěr 

Severomoravské vodovody a kanalizace patří k předním vodárenským společnostem v České 

republice. Jako jediná z velkých vodárenských společností vlastní infrastrukturní majetek, což 

vede k určitým specifikům v oblasti dodávek pitné vody odběratelům a čištění odkanalizovaných 

vod. Regulace u této společnosti se řídí v rámci cenotvorby a ziskovosti ministerstvem financí. 

Samotná kalkulace ze strany ministerstva financí vychází ze dvou základních pojmů, ekonomický 

oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk. Společnost pro zajišťování svých 

služeb potřebuje finanční prostředky tj. kapitál. Jestliže je cena regulována musí si společnost 

vytvořit podmínky pro návratnost kapitálu přiměřeným ziskem. Míru přiměřeného zisku stanovilo 

Ministerstvo financí ve výši 7% vloženého kapitálu. 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení cenových předpisů a priority regulace zisku v oboru 

vodovodů a kanalizací. Zhodnocení nákladů, výnosů a zisků ve sledovaném období let 2015-2017.  

Celá práce byla rozdělena do dvou částí. První teoretická část se zabývá závaznými postupy a 

metodami, které je nutné uplatnit v kalkulacích, aby společnost neporušila žádné předpisy. 

Vymezuje podstatu regulace v oboru vodovodů a kanalizací. 

V druhé praktické části byly uplatněny teoretické poznatky a aplikovány v kalkulacích, hlavně 

komparací nákladů v létech 2015-2017, což představuje výpočet kalkulací ze skutečných nákladů 

za rok 2015, sestavení kalkulace tzv. očekávané skutečnosti za rok 2016 a nastavení plánovaných 

hodnot pro kalkulace na rok 2017. Z pohledu nákladů byly rozděleny na přímé, nepřímé a 

vyčleněny ostatní náklady - nekalkulovatelné, které nesmí zatížit cenu vodného a stočného. 

Zabývá se transformací nákladů do kalkulačních položek, sestavením kalkulací a porovnáním 

kalkulací za období 2015 až 2017.  Jednotlivé roky jsou posuzovány z hlediska nákladů pomocí 

horizontální a vertikální analýzy. V rámci horizontální analýzy jsou náklady posuzovány jak 

v absolutní hodnotě, tak i přepočtené na jednici produkce vodného a stočného.  

Analýzou výnosů bylo zjištěno, že jsou závislé na objemových jednotkách a ceně v jednotlivých 

rocích. Porovnáním tržeb za vodné a stočné roku 2016 s rokem 2015 se zjistilo, že se zvýšily tržby 

za vodné i stočné. Porovnáním plánovaných hodnot roku 2017 s rokem 2016 se tržby vodného 

zvýšily a u stočného došlo k snížení tržeb v důsledku neuplatnění položky RO ve výpočtu 

přiměřeného zisku. Smvak plánuje samozřejmě, aby tato hodnota byla zisková, avšak zrušením 

položky RO se zisky musela jít dolů. 

Významnou kapitolou v diplomové práci je výpočet a vyhodnocení regulace zisku dle pravidel 

určených Ministerstvem financí. Aplikuje metodu posuzování maximálního přiměřeného zisku 

z pohledu návratnosti kapitálu u společnosti a metodu meziročního nárůstu zisku na jednotku 

produkce. Obě metody jsou v diplomové práci analyzovány a vyhodnoceny.  Regulace zisku a cen 
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ve vodárenství, kterou SmVaK Ostrava uplatňuje ve svých kalkulacích, musí být v souladu se 

stanovenými zákonnými podmínkami a závaznými pravidly platnými od roku 2013. Tato regulace 

se upřesňuje a vyvíjí, což mělo za příčinu neuplatnění položky RO pro období od roku 2017. Do 

budoucna se předpokládají další změny a úpravy v regulaci přiměřeného zisku ve vodárenství.  

V uplatněných analýzách diplomové práce vidíme, že společnost SmVaK Ostrava si poradila se 

všemi změnami, ať už v kalkulovaných nákladech nebo i přiměřenosti zisku. 

Zdůrazňuji, že v této diplomové práci jsem se zabývala přednostně dvěma hlavními cenami tj. 

vodným a stočným, které u společnosti tvoří více než 87 % příjmů z regulovaných činností. 

Společnost SmVaK  sestavovala pro období roku 2017 celkem 47 kalkulací cen. SmVaK pro 

vypracování kalkulací cen využívá vlastní SW „Kalkulační model“. Jakákoliv změna 

v kalkulacích ať už v regulaci zisku, jiných legislativních úpravách, nebo přidáním nových 

kalkulací představuje potřebu úprav výpočtových metod v použitém SW.  

Celkové zpracování kalkulací a cen začíná co nejpřesnějším stanovením nákladů a objemů  

dodávek zboží a služeb pro jednotlivé lokality, aby při vyhodnocení  a srovnání se skutečností 

byly rozdíly minimální.   

Přínos mé diplomové práce, popisující postup a dodržování pravidel při regulaci cen v oboru 

vodovodů a kanalizací, spatřuji v sociálně únosné výši stanovené ceny, která zahrnuje jen 

nezbytně nutné náklady potřebné pro výrobu, oběh a prodej zboží a služeb a striktní dodržování 

platné legislativy, které brání společnost proti možným sankcím, vyplývajícím z porušení pravidel 

při tvorbě regulovaných cen (navrácení neoprávněného majetkového prospěchu a sankce spojené 

s porušením pravidel cenové regulace).  

Regulatorní báze aktiv je stanovena podle účetní hodnoty majetku, která nemusí odpovídat 

skutečné hodnotě majetku (např. nabytí majetku od vlastníka za nižší cenu než je reálná 

pořizovací cena), nebo odepsání podstatné části hodnoty zastaralé infrastruktury. Výměr MF, 

který obsahuje pravidla ekonomické regulace, vychází každý rok a může měnit podstatnou část 

vstupů (od nákladů po zisk), tím vzniká vysoká míra nejistoty pro společnosti oboru vodovodů a 

kanalizací, které plánují střednědobě a dlouhodobě. 

Problematika regulace přiměřeného zisku je podle mého názoru řešena nedostatečně ze dvou 

důvodů:  

1. Současný vývoj v hodnocené společnosti neodpovídá procentu návratnosti vloženého kapitálu 

(výše WACC hodnocené společnosti se pohybuje v rozmezí 5,7 – 6,89 %), což by vedlo ke 

snížení cen regulovaného zboží a služeb. Ze snížení této hodnoty plyne riziko v  regulačních 

opatřeních MF ČR v budoucnu. 
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2. Na druhé straně nelze do přiměřeného zisku kalkulovat pouze podíl na vloženém kapitálu. Za 

předpokladu, že majetek společnosti by byl nulový (byl by pronajat na operativní pronájem), 

přiměřený zisk by byl minimální. Z uvedeného příkladu vyplývá, že součástí přiměřeného zisku 

musí být také „odměna“ provozovateli za jím poskytované služby. V této souvislosti 

doporučuji odbornému sdružení vodárenských společností ČR (SOVAK), aby toto uplatnil při 

jednáních s Ministerstvem financí České republiky. Sdružení SOVAK však trvale není zváno 

účastnit se na tvorbě legislativy pro obor VaK a přispívat svým odborným názorem a 

praktickým pohledem na problematiku oboru. Obdobně v rámci připomínkování řízení, kdy 

jsou legislativní materiály zasílány k vyjádření připomínkovým místům, není k vyjádření 

přizvána žádná odborná skupina ani jednotliví provozovatelé VaK.  

Obor vodovodů a kanalizací není primárně agendou žádného z ministerstev. Spolupráce a 

společná strategie těchto subjektů je omezená (viz neúspěšná novela vodního zákona nebo 

koncepce proti dopadům sucha) a dochází k nesjednoceným výkladům některých pojmů 

v metodikách různých subjektů (např. termín obnova versus opravy, rekonstrukce). Jako možnost 

ve zkvalitňování regulace cen oboru vodovodů a kanalizací vidím uplatnění benchmarkingu 

nákladové náročnosti jednotlivých položek vykazovaných v kalkulacích regulovaných cen 

s orientací na zvýšení hospodárnosti a efektivní využitelnosti (např. náklad na 1 m3 v oblasti 

spotřeby materiálu, mezd, spotřeba energie, odpisová politika DHM a DNM apod.). Bylo 

potvrzeno i studií společnosti EY, že v ČR prozatím nejsou veřejně dostupná porovnání 

jednotlivých provozovatelů z hlediska jejich provozní efektivity, která by odborné a široké 

veřejnosti poskytla ucelený obraz na obor vodovodů a kanalizací. Zavedení benchmarkingu by 

rovněž napomohlo při odhalování neefektivních provozů (kdy provoz VaK, je dotován z obecních 

či jiných rozpočtů) a na druhé straně by představovalo nepřímý tlak na provozovatele VaK, aby 

dobrovolně zvyšoval svou provozní efektivitu. Zákon o vodovodech a kanalizacích ukládá 

vlastníkům povinnost zpracovat a realizovat Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, 

avšak v praxi je problémem nedostatečná tvorba těchto prostředků (dle předběžných výsledků 

benchmarkingu jde o 85% případů pro vodné a 91% případů pro stočné). 

Ekonomická regulace veřejných služeb (dodávka vody, plynu, energie) se ve vyspělých státech 

západní Evropy rozvíjí směrem k tzv. incentivizaci, tzn. k zavádění opatření pro motivaci 

provozovatelů k ekonomické hospodárnosti. Stávající režim ekonomické regulace v ČR je bez 

motivačních prvků. Jelikož cenu v těchto vyspělých státech západní Evropy stanovuje regulátor 

pro každý subjekt individuálně, nemůžeme pro Smvak spočítat jakých hodnot by dosahovala cena 

za vodné a stočné. 
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V tradičních státech západní Evropy, zejména tam, kde je ustanoven samostatný regulační orgán, 

jsou plně uplatňovány prvky benchmarkingu v praxi, zejména v oblasti přípustných nákladů na 

hlavní výrobní činnosti. Regulační orgán tak optimalizuje výši přípustných nákladů, které cenu 

zboží (voda pitná) a služeb (odvádění a čištění odpadních vod) ovlivňují. Náklady nad tento rámec 

nelze v ceně uplatnit a tyto snižují celkový zisk společnosti. Obdobným způsobem jsou 

regulovány i limity ztrát vody v trubní síti.  

Pravděpodobně nejčastější formou motivační regulace v zahraničí je regulace RPI – X, kde RPI je 

index spotřebitelský cen (u něhož se předpokládá, že již reflektuje celohospodářský nárůst 

efektivity) a X je regulátorovo očekávání budoucího nárůstu efektivity (mělo by představovat 

efektivitu nutnou k dohnání nejefektivnějších společností). Jeho modifikovanou variantu využívá 

například regulátor vodárenství v Anglii a Walesu OFWAT. Zde má regulace formu RPI ± K +U, 

kde K zahrnuje jak X (očekávanou efektivitu) tak Q (očekávané změny ve výstupech) a kde U 

představuje nevyužitý cenový limit, přenesený z minulých let. 
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PŘÍLOHA I.  – TRANSFORMOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ANALYTISKÝCH A 

SYNTETICKÝCH ÚČTŮ DRUHOVÉHO ČLENĚNÍ DO JEDNOTLIVÝCH 

KALKULAČNÍCH POLOŽEK

 
 

Účty platné v roce 2015 nákladového stř. ostatní režijní náklady
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Synt. Anal. Text Vodovody 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 10.7. 40 45 50 60 bez KP

501 001 Chemikálie 296 296

501 002 Pneumatiky 749 749

501 003 Osobní ochran.prac.prostředky 710 710

501 004 Drobný HM do 1000Kč/ks (dhm) 369 0 369

501 005 Drobný HM od 1000-10000Kč/ks (dhm) 449 0 449

501 006 Podzemní voda

501 007 Povrchová voda z Povodí Odry

501 008 Oleje a mazadla (nikoliv topný olej) 54 54

501 009 Materiál pro externí výkony 19 027 19 027

501 010 Materiál pro opr.a udrž. prov.ve vl.režii 27 753 25 974 1 779 0

501 011 Tiskopisy,kan.potřeby,časopisy, knihy 148 148

501 012

501 013 Uhlí vč. koksu, briket

501 014 Povrchová voda ostatní

501 015 Topný olej

501 016 Benzin do limitu 1 951 1 951

501 017 Motorová nafta do limitu 4 627 4 627

501 018 Materiál pro poddodávky

501 019 Mat. pro investice ve vlastní režii 251 251

501 020 Čisticí prostředky 251 251

501 021 Materiál pro vypočet. techniku 463 463

501 022

501 023 Ostatní materiál 236 0 236

501 024 Benzín nad limit

501 025 Nafta nad limit

501 026 Jiná daň. neuznat.spotř.mater. 2 2

501 027 Knihy v poř.ceně nad 1000 Kč

501 028

501 029

502 001 Elektřina 10 140 9 716 424

502 002 Plyn 1 434 1 434

502 003 Teplo 220 220

502 004 Zelený bonus

503 001 Betonová směs 124 124

503 002 Nakoupená upr.voda k distr. cizím 2 209 2 209

503 003 Nakoupená upr.voda pro vl. spotřebu

504 001 Prodané zboží

511 001 Opravy a udržování-infrastruktura (mimo Aii, mimo obnovu)585 585

511 002 Obnova infrasktruktury mimo AII 1 060 1 060

511 003 Obnova infrastruktury firmou AII 1 469 7 284 -5 815

511 004 Opravy DHM - nákl. doprava 2 477 2 477

511 005 Opravy DHM - osob. doprava 25 25

511 006

511 007 Opravy a udržování - provozní majetek 1 723 1 723 0

511 008 Opravy poruch a havárií 22 141 22 147 -6

511 009

511 010

511 011

511 012 Opravy a udrž. pronajatého DHM 511 45 464 3

511 013 Opravy a údržba - koncesní smlouvy

511 014

511 015 Opravy DHM v důsl. odstraň. škod 464 464

511 016 Opravy a udrž. DHM fa firmou Aii (mimo obnovu) 834 558 276

511 017 Opravy a udrž. DNM a drob.NM 408 408

511 018 Opr.a udrž.DHM fa OVOD, TIA 1 663 1 663

511 019

512 001 Cest.náklady 2 804 2 798 6

512 002 Náhrady za použití vlast.mot.vozidel 6 6

512 003 Cestovní náklady nedaňové 

512 004

512 005

512 006

512 007

513 001 Pohoštění,občerstv., repre 15 15

518 001 Telekom.služby - mobily 203 203

518 002 Náklady na propagaci 

518 003 Přepravné (nejde do poř.ceny mat.a DHM) 154 154

518 004 Telekomunikační služby 334 334

518 005 Poradenské služby ostatní

518 006 Poradenské služby v oblasti kvality

518 007 Poštovné 4 4

518 008 Pronájem pevných linek 1 493 1 493

518 009 Technické poradenství

518 010 Drob.NM do 60000/1ks mimo GIS(013002) 284 52 232

518 011 Poradenské služby - statutární audit

518 012 Práce a služ.mat. povahy (vč.stav.mech..) 1 645 1 610 35

518 013 Nájemné-infr.maj. placené obcím 2 535 2 535 0

518 014 Nájemné-infr.maj. placené ostatním 7 894 7 894

518 015 Výdaje spoj. se stavbou po uved.do už. 411 411

518 016 Nájemné - budovy, kanceláře, byty, apod.

518 017 Odpad (odvoz a likv.dom.odpadu,zeminy,atd.) 2 291 2 108 183

518 018 Nájemné ostatní 129 85 43 0

518 019 Nájemné a leasing vozidel, str. a zařízení 146 28 118

518 020 Úklid, střežení, praní prádla apod. 2 916 25 2 891 0

518 021 Tech.projekty (provoz.),pr.na opravy DHM 259 259 0

518 022 Nákl. na odvoz kalů z ČOV a úpr.vod

518 023 Lab.práce, expertizy, překlady,inzerce,aj. 1 082 563 498 21

518 024 Dodávky prací výpočetní techniky 2 741 1 901 840

Přímé náklady
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518 025 Poddodávky 6 470 6 470

518 026 Náklady na školení prováděné jinými org. 231 231

518 027 Telekominikační služby - internet 125 125

518 028 Právní služby

518 029 Ostatní služby(lék.prohl.STK,emise,apod.) 901 34 866

518 030 Služby fa od aqualia Madrid 222 160 62

518 031 Služby fa od TIA

518 032 Tech.zhodnoceni DNM

518 033 Laboratorní práce od Aii 3 446 3 446

518 036 Služby fa od aqualia Madrid, org.složka cz

518 034 Služby fakturované nám od Aii 4 4

518 035 Služby fa od OVODu 21 690 22 145 -116 -338

521 001 Základní mzdy a platy 61 498 41 710 19 788

521 002

521 003 Příplatky (mimo odměn za prac.pohot.) 661 494 167

521 004 Odměny za pracovní pohotovost 2 696 1 746 950

521 005 Náhrady mezd 11 615 8 628 2 987

521 006 Prémie a odměny 13 705 8 174 5 530

521 007 Dohody o provedení práce 0 0

521 008 Dohody o pracovní činnosti 97 97

521 009

521 010

521 011 Fond vedoucího 163 123 40

521 012 Mimořádné odměny 223 122 101

521 013 Jiné mzdové náklady

521 014 Dohadná položka v oblasti mezd. 1 134 1 134

521 015

523 001 Odměny členům představenstva

523 002 Odměny členům dozorčí rady

524 001 Pojistné na sociální zabezpezpečení 22 766 15 313 7 439 14

524 002 Pojistné na zdravotní pojištění 8 200 5 513 2 682 5

524 003 Dohadná pložka v oblasti mezd 386 386

527 001 Příspěvek na  stravování. 963 963

527 002 Příspěvek na penzijní připojištění 1 090 765 325

527 003 Nemocenská placená SmVaKem 430 430

527 004 Ostatní zákonné sociální náklady 227 227

528 001 Nápoje nad rámec zákona 

528 002 Příspěvky na str.nad rámec zákona 

528 003 IFRS-Náklady na zaměstn.požitky 608 372 236

528 004

528 005

528 006

531 001 Silniční daň 578 578

532 001 Daň z nemovitostí 274 0 274

532 002

538 001 Spotřeba kolků

538 002 Daň z převodu nemovitostí 

538 003 Daň darovací 

538 004 Správní, arbitr.soudní aj.popl. a daně 177 56 120 1

538 005 Poplatky-radiokomunikce 38 38

538 006

541 001 ZC prodaného DNM

541 002 ZC prodaného DHM odpisovaného 118 118

541 003 Poř. cena prod. DHM neodepisovaného

542 001 Prodaný materiál.

542 002

543 001 ZC předaného DNM,DHM,zásob vč. DPH

543 002 Pen.dary obcím,PO,FO-nad 2000Kč

543 003 Pen.dary obcím,PO,FO-ost.

544 001 Smluv.pokuty za nesplnění podm. smlouvy

544 002 Smluvní úroky z prodlení-pozdní placení fa

545 001 Pokuty za znečištění ovzduší

545 002 Pokuty za znečištění vod

545 003 Penále za pozd.úhradu závazků,daní,atd.

545 004 Ostatní pokuty

545 005

545 006

545 007 Pokuty a pen. v obl. soc. a zdr.pojištění

545 008

546 001 Odpis pohl. daň uznatelných

546 002 Odpis pohl. daň neuznatel. 

546 003 Prominutí smluvních pokut

546 004 Odpis pohledávek z titulu postoupení pohl.

548 001 Náhrady škod placené PO a FO 401 401

548 002 2 281 2 281

548 003 Biologická rekultivace 

548 004 Příspěvky zájm.sdružením a PO 3 3

548 005 Poplatky z objemu vyp.odp.vod

548 006 Oprava nákl.min.let -77 -77

548 007 Náhr. praco. za ztrátu na výdělku,aj. 74 74

548 008 Poplatky za znečištění odpad.vod

548 009 Ostatní provozní náklady. 6 0 6

548 010 Zákl.sazby popl.za znečištění ovzduší

548 011 Přirážky k zákl.sazbám popl. za zn.ovzd.

548 012 Tech.zhodnocení DHM (do 40000 za obd/ks.) 628 416 212

548 013 Odpis nákl.na trvale zast.dl.výstavbu 595 595

548 014 Odstupné 

548 015 Pojištění 1 162 1 162

548 016 Clo a celní poplatky 7 7

548 017 Přeúčtování nákladů v rámci NS 0 0

549 001 ZC DNM a DHM.likvid.v důsl. mank a škod 1 1

549 002 Ostatní manka a škody (vč. na zásobách)

549 003

549 004
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551 001 Odpisy DNM -SW 1 659 1 659

551 100

551 021 Odpisy budov a hal 1 796 1 196 599

551 211

551 022 Odpisy staveb 133 688 133 411 277

551 221 IFRS - odpisy- IAS 16 (od r. 2005).. 442 442

551 023 Odpisy energ.a hn.stojů a zař. 6 298 6 099 200

551 231

551 024 Odpisy prac.strojů a zařízení 1 618 242 1 376

551 241

551 025 Odpisy přístrojů a zvl.tech.zař. 2 250 1 965 285

551 251

551 026 Odpisy dopravních prostředků 3 301 3 301

551 261

551 027 Odpisy inventáře

551 271

551 028

551 002 Odpisy ocenitelných práv a věcných břemen 302 302

551 003 ZC DNM při likvidaci pro opotř. 

551 004 ZC DHM při likvidaci pro opotř. 55 55

551 005 ZC DNM při likvid.bezplat.předáním 

551 006 ZC DHM při likvid.bezplat.předáním 

551 007 Odpisy vodoměrů 3 235 3 235

551 008 Odpisy DHM ost.(10-40t.Kč) 1 299 1 255 44

551 040 IFRS - odpisy-dotace (+Bohumín)

551 050 IFRS - odpisy-IAS 16.(do r. 2004). 3 794 3 794

551 060 IFRS -odpisy- O52 - zálohy 202 202

551 070 IFRS - odpisy-leasing voz. 2 842 2 842

551 080

552 001 Tvorba rezerv na opravy DHM

552 002 Čerpání rezerv na opravy DHM

554 001 Tvorba a čerpání ostatních rezerv -1 310 -1 310

554 002 IFRS-tvorba a čerpání rezerv 61 61

558 001 Tvorba zák.OP k pohl.za dluž.v konk a ins.říz.

558 002 Tvorba zák.OP k  ost.pohledávkám

558 003 Čerpání zák.OP k pohl.za dl.v konk.a ins.říz.

558 004 Čerpání zák.OP k ost.pohledávkám..

559 001 Tvorba OP k DM a  zálohám 8 028 8 028

559 002 Tvorba OP k zásobám

559 003 Tvorba OP k ost. pohledávkám

559 004 Čerp.OP DM a zálohám -9 279 -9 279

559 005 Čerp.OP k zásobám

559 006 Čerp.OP k ost.pohledávkám

561 001 Prodané  podíly

561 002

562 001 Úroky bankovní

562 002 Úroky z dluhopisů 

562 003 Úroky z úvěru 

562 004 IFRS - úroky 695 684 11

562 005

563 001 Kurzové ztráty. 23 23

563 002 Kurzové ztráty k DHM

564 001

566 001

567 001 Náklady z derivátových operací..

567 002

567 003

568 001

568 002 Bankovní poplatky aj.bank.nákl. 2 2

568 003

568 004 Ostatní finanční náklady.

568 005 Dluhopisy - odměna..

568 006 Dluhopisy - emisní rozdíl..

568 007 Dluhopisy - ostatní náklady..

568 008

568 009

569 001 Manka a škody na fin.majetku

574 001 Tvorba rezerv fin.nákladů

574 002 Čerp. rezerv fin.nákladů

579 001 Tvorba OP k fin.nákladům

579 002 Čerp.OP k fin.nákladům

582 001 ZC DHM likvid. v důsl. živel. pohrom

582 002 Škody vzniklé v důsl.živel.pohrom

582 003

582 004

582 005

582 006

582 007

584 001

584 002

588 001 Oprava nákl. min.let(živel.pohromy) 

588 002 Ostatní mimořádné náklady.

588 003

588 004

589 001

589 002

591 001 Daň z příjmů z běžné čin.-splatná

592 001 Daň z příjmů z běžné čin. - odložená

592 002 IFRS - odložená daň -78 -78

593 001 Daň z příjmů z mimoř. čin.-splatná

595 001 Dodatečné odvody
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PŘÍLOHA II.  - VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ZA VODNÉ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda pitná - vodné SK 2015 OS 2016 PL 2017

náklady v tis. Kč    Vodné Vodné Vodné 2015 2016 2017

1.    Materiál 195 534,56 196 185,33 198 032,96 22,03% 22,12% 21,41%

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 183 387,04 183 985,47 185 846,34 20,66% 20,75% 20,09%

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 1 349,58 1 306,51 1 168,17 0,15% 0,15% 0,13%

 1.3.  - chemikálie 7 374,55 7 518,65 7 861,07 0,83% 0,85% 0,85%

 1.4.  - ost. materiál 3 423,39 3 374,70 3 157,38 0,39% 0,38% 0,34%

2.    Energie 17 576,03 17 538,25 17 239,06 1,98% 1,98% 1,86%

  2.1. - elektrická energie 17 576,03 17 538,25 17 239,06 1,98% 1,98% 1,86%

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

3.    Mzdy 188 147,00 210 448,27 222 630,17 21,19% 23,73% 24,07%

  3.1. - přímé mzdy 137 196,97 153 265,58 162 183,18 15,45% 17,28% 17,53%

  3.2. - ostatní osobní náklady 50 950,02 57 182,69 60 446,99 5,74% 6,45% 6,53%

4.    Ostatní přímé náklady 318 945,80 331 718,85 349 931,65 35,93% 37,40% 37,83%

  4.1. - odpisy 190 419,85 196 046,03 208 877,54 21,45% 22,11% 22,58%

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 53 627,80 55 908,71 60 093,33 6,04% 6,30% 6,50%

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 10 465,68 11 902,12 12 088,18 1,18% 1,34% 1,31%

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 64 432,46 67 861,99 68 872,60 7,26% 7,65% 7,45%

5.    Provozní náklady 36 587,200 41 686,800 44 444,245 4,12% 4,70% 4,80%

  5.1. - popl. za v.o. vod. 208,47 219,09 221,90 0,02% 0,02% 0,02%

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 34 190,57 39 067,69 41 546,18 3,85% 4,41% 4,49%

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 2 188,17 2 400,02 2 676,16 0,25% 0,27% 0,29%

6.    Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

7.    Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

8a.    Výrobní režie VOJ 45 073,41 50 821,44 56 741,42 5,08% 5,73% 6,13%

Mezisoučet=Vlastní náklady 801 863,99 848 398,94 889 019,51 90,32% 95,57% 100,14%

8b.    Výrobní režie správy 5 680,91 3 608,69 3 566,68 0,64% 0,41% 0,39%

9a.    Správní režie 79 258,72 33 934,99 31 450,22 8,93% 3,83% 3,40%

9b.    Zásobovací režie 962,39 907,96 1 015,57 0,11% 0,10% 0,11%

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 1 bez daně 887 766,01 886 850,59 925 051,98 100,00% 100,00% 100,00%

Daň z příjmu 14,75% 10,07% 10,03%

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 2 vč. daně 887 766,01 886 850,59 925 051,98 100,00% 100,00% 100,00%

OBJEM (tis. m3) 34 265,23 33 711,00 33 279,00

CENA (Kč) 25,91 26,31 27,80

Cena včetně zisku 34,40 35,39 36,01

Zisk/m3 8,49 9,08 8,21

Zisk celkem 290 957,90 306 181,70 273 324,81

Vertikální analýza
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PŘÍLOHA III.  - VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ZA STOČNÉ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda odkanalizovaná - stočné SK 2015 OS 2016 PL 2017

náklady v tis. Kč    Stočné Stočné Stočné 2015 2016 2017

1.    Materiál 11 449,66 21 376,58 21 608,93 1,83% 3,45% 3,54%

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 97,84 0,00 0,00 0,02% 0,00% 0,00%

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

 1.3.  - chemikálie 11 139,07 11 600,60 11 422,26 1,78% 1,87% 1,87%

 1.4.  - ost. materiál 212,74 9 775,98 10 186,67 0,03% 1,58% 1,67%

2.    Energie 37 773,77 34 180,38 32 101,54 6,04% 5,52% 5,25%

  2.1. - elektrická energie 37 597,06 34 180,38 32 101,54 6,01% 5,52% 5,25%

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 176,72 0,00 0,00 0,03% 0,00% 0,00%

3.    Mzdy 149 743,25 163 307,90 170 785,86 23,95% 26,39% 27,94%

  3.1. - přímé mzdy 108 025,36 117 540,72 123 077,71 17,28% 18,99% 20,14%

  3.2. - ostatní osobní náklady 41 717,88 45 767,18 47 708,15 6,67% 7,39% 7,81%

4.    Ostatní přímé náklady 272 377,51 303 270,05 283 655,34 43,57% 49,00% 46,41%

  4.1. - odpisy 196 840,97 202 741,49 204 759,54 31,49% 32,76% 33,50%

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 13 328,27 35 196,75 12 428,30 2,13% 5,69% 2,03%

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 6 364,47 7 779,24 7 894,98 1,02% 1,26% 1,29%

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 55 843,81 57 552,57 58 572,52 8,93% 9,30% 9,58%

5.    Provozní náklady 54 056,48 56 339,27 57 952,63 8,65% 9,10% 9,48%

  5.1. - popl. za v.o. vod. 4 276,61 4 839,90 4 808,54 0,68% 0,78% 0,79%

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 49 779,87 51 499,37 53 144,09 7,96% 8,32% 8,70%

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

6.    Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

7.    Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

8a.    Výrobní režie VOJ 22 550,12 11 978,85 14 100,25 3,61% 1,94% 2,31%

Mezisoučet=Vlastní náklady 547 950,78 590 453,03 580 204,55 87,66% 94,46% 92,82%

8b.    Výrobní režie správy 5 408,60 3 413,95 3 294,59 0,87% 0,55% 0,54%

9a.    Správní režie 70 828,59 24 207,22 26 714,80 11,33% 3,91% 4,37%

9b.    Zásobovací režie 916,26 858,96 938,09 0,15% 0,14% 0,15%

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 1 bez daně 625 104,23 618 933,16 611 152,03 100,00% 100,00% 100,00%

Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 15,95% 6,54% 7,37%

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 2 vč. daně 625 104,23 618 933,16 611 152,03 100,00% 100,00% 100,00%

Úhrady města 0,00 0,00 0,00

Úhrady zákaznického místa 0,00 0,00 0,00

Smluvní služby 0,00 0,00 0,00

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 2 vč. Daně - po úpravách 625 104,23 618 933,16 611 152,03

OBJEM (tis. m3) 25 789,76 25 564,00 25 044,00

CENA (Kč) 24,24 24,21 24,40

Cena včetně zisku 31,88 32,33 32,45

Zisk/m3 7,64 8,12 8,05

Zisk celkem 197 073,41 207 550,96 201 525,77

Vertikální analýza
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PŘÍLOHA IV.  – HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ZA VODNÉ 

 

 
 

Voda pitná - vodné SK 2015 OS 2016 PL 2017

náklady v tis. Kč    Vodné Vodné Vodné

1.    Materiál 195 534,56 196 185,33 198 032,96

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 183 387,04 183 985,47 185 846,34

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 1 349,58 1 306,51 1 168,17

 1.3.  - chemikálie 7 374,55 7 518,65 7 861,07

 1.4.  - ost. materiál 3 423,39 3 374,70 3 157,38

2.    Energie 17 576,03 17 538,25 17 239,06

  2.1. - elektrická energie 17 576,03 17 538,25 17 239,06

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 0,00 0,00 0,00

3.    Mzdy 188 147,00 210 448,27 222 630,17

  3.1. - přímé mzdy 137 196,97 153 265,58 162 183,18

  3.2. - ostatní osobní náklady 50 950,02 57 182,69 60 446,99

4.    Ostatní přímé náklady 318 945,80 331 718,85 349 931,65

  4.1. - odpisy 190 419,85 196 046,03 208 877,54

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 53 627,80 55 908,71 60 093,33

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 10 465,68 11 902,12 12 088,18

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 64 432,46 67 861,99 68 872,60

5.    Provozní náklady 36 587,200 41 686,800 44 444,245

  5.1. - popl. za v.o. vod. 208,47 219,09 221,90

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 34 190,57 39 067,69 41 546,18

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 2 188,17 2 400,02 2 676,16

6.    Finanční náklady 0,00 0,00 0,00

7.    Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00

8a.    Výrobní režie VOJ 45 073,41 50 821,44 56 741,42

Mezisoučet=Vlastní náklady 801 863,99 848 398,94 889 019,51

8b.    Výrobní režie správy 5 680,91 3 608,69 3 566,68

9a.    Správní režie 79 258,72 33 934,99 31 450,22

9b.    Zásobovací režie 962,39 907,96 1 015,57

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 1 bez daně 887 766,01 886 850,59 925 051,98

Daň z příjmu

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 2 vč. daně 887 766,01 886 850,59 925 051,98

OBJEM (tis. m3) 34 265,23 33 711,00 33 279,00

CENA (Kč) 25,91 26,31 27,80

Cena včetně zisku 34,40 35,39 36,01

Zisk/m3 8,49 9,08 8,21

Zisk celkem 290 957,90 306 181,70 273 324,81
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Voda pitná - vodné SK 2015 OS 2016 PL 2017

                                                                                                  (v tis. Kč) Vodné Vodné Vodné 2016-2015 2017-2016

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 183 387,04 183 985,47 185 846,34 598,43 1 860,87

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 1 349,58 1 306,51 1 168,17 -43,07 -138,34

 1.3.  - chemikálie 7 374,55 7 518,65 7 861,07 144,10 342,42

 1.4.  - ost. materiál 3 423,39 3 374,70 3 157,38 -48,69 -217,32

  2.1. - elektrická energie 17 576,03 17 538,25 17 239,06 -37,78 -299,19

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.1. - přímé mzdy 137 196,97 153 265,58 162 183,18 16 068,61 8 917,60

  3.2. - ostatní osobní náklady 50 950,02 57 182,69 60 446,99 6 232,67 3 264,30

  4.1. - odpisy 190 419,85 196 046,03 208 877,54 5 626,18 12 831,51

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 53 627,80 55 908,71 60 093,33 2 280,91 4 184,62

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 10 465,68 11 902,12 12 088,18 1 436,44 186,06

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 64 432,46 67 861,99 68 872,60 3 429,53 1 010,61

  5.1. - popl. za v.o. vod. 208,47 219,09 221,90 10,62 2,81

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 34 190,57 39 067,69 41 546,18 4 877,12 2 478,49

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 2 188,17 2 400,02 2 676,16 211,85 276,14

  8a.    Výrobní režie provozu 45 073,41 50 821,44 56 741,42 5 748,03 5 919,98

  8b.    Výrobní režie správy 5 680,91 3 608,69 3 566,68 -2 072,22 -42,01

  9a.    Správní režie 79 258,72 33 934,99 31 450,22 -45 323,73 -2 484,77

  9b.    Zásobovací režie 962,39 907,96 1 015,57 -54,43 107,61

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 887 766,01 886 850,59 925 051,98 -915,42 38 201,39

Horizontální analýza

Voda pitná - vodné SK 2015 OS 2016 PL 2017

Přepočet na jednotku produkce v Kč/m3                (v tis. Kč) Vodné Vodné Vodné 2016/2015 2017/2016

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 5,35 5,46 5,58 1,98% 2,32%

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 0,04 0,04 0,04 -1,60% -9,43%

 1.3.  - chemikálie 0,22 0,22 0,24 3,63% 5,91%

 1.4.  - ost. materiál 0,10 0,10 0,09 0,20% -5,23%

  2.1. - elektrická energie 0,51 0,52 0,52 1,43% -0,43%

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

  3.1. - přímé mzdy 4,00 4,55 4,87 13,55% 7,19%

  3.2. - ostatní osobní náklady 1,49 1,70 1,82 14,08% 7,08%

  4.1. - odpisy 5,56 5,82 6,28 4,65% 7,93%

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 1,57 1,66 1,81 5,97% 8,88%

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 0,31 0,35 0,36 15,59% 2,88%

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 1,88 2,01 2,07 7,05% 2,81%

  5.1. - popl. za v.o. vod. 0,01 0,01 0,01 6,82% 2,60%

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 1,00 1,16 1,25 16,14% 7,72%

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 1,32 1,51 1,71 0,00% 0,00%

  8a.    Výrobní režie provozu 0,17 0,11 0,11 -35,43% 0,12%

  8b.    Výrobní režie správy 0,17 0,11 0,11 -35,43% 0,12%

  9a.    Správní režie 2,31 1,01 0,95 -56,48% -6,12%

  9b.    Zásobovací režie 0,03 0,03 0,03 -4,10% 13,30%

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 26,01 26,34 27,82 1,28% 5,62%

Horizontální analýza
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PŘÍLOHA V.  – HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ZA STOČNÉ 

 

 
 

Voda odkanalizovaná - stočné SK 2015 OS 2016 PL 2017

náklady v tis. Kč    Stočné Stočné Stočné

1.    Materiál 11 449,66 21 376,58 21 608,93

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 97,84 0,00 0,00

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 0,00 0,00 0,00

 1.3.  - chemikálie 11 139,07 11 600,60 11 422,26

 1.4.  - ost. materiál 212,74 9 775,98 10 186,67

2.    Energie 37 773,77 34 180,38 32 101,54

  2.1. - elektrická energie 37 597,06 34 180,38 32 101,54

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 176,72 0,00 0,00

3.    Mzdy 149 743,25 163 307,90 170 785,86

  3.1. - přímé mzdy 108 025,36 117 540,72 123 077,71

  3.2. - ostatní osobní náklady 41 717,88 45 767,18 47 708,15

4.    Ostatní přímé náklady 272 377,51 303 270,05 283 655,34

  4.1. - odpisy 196 840,97 202 741,49 204 759,54

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 13 328,27 35 196,75 12 428,30

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 6 364,47 7 779,24 7 894,98

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 55 843,81 57 552,57 58 572,52

5.    Provozní náklady 54 056,48 56 339,27 57 952,63

  5.1. - popl. za v.o. vod. 4 276,61 4 839,90 4 808,54

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 49 779,87 51 499,37 53 144,09

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 0,00 0,00 0,00

6.    Finanční náklady 0,00 0,00 0,00

7.    Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00

8a.    Výrobní režie VOJ 22 550,12 11 978,85 14 100,25

Mezisoučet=Vlastní náklady 547 950,78 590 453,03 580 204,55

8b.    Výrobní režie správy 5 408,60 3 413,95 3 294,59

9a.    Správní režie 70 828,59 24 207,22 26 714,80

9b.    Zásobovací režie 916,26 858,96 938,09

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 1 bez daně 625 104,23 618 933,16 611 152,03

Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 2 vč. daně 625 104,23 618 933,16 611 152,03

Úhrady města 0,00 0,00 0,00

Úhrady zákaznického místa 0,00 0,00 0,00

Smluvní služby 0,00 0,00 0,00

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 2 vč. Daně - po úpravách 625 104,23 618 933,16 611 152,03

OBJEM (tis. m3) 25 789,76 25 564,00 25 044,00

CENA (Kč) 24,24 24,21 24,40

Cena včetně zisku 31,88 32,33 32,45

Zisk/m3 7,64 8,12 8,05

Zisk celkem 197 073,41 207 550,96 201 525,77
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Voda odkanalizovaná - stočné SK 2015 OS 2016 PL 2017

                                                                                                  (v tis. Kč) Stočné Stočné Stočné 2016-2015 2017-2016

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 97,84 0,00 0,00 -97,84 0,00

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.3.  - chemikálie 11 139,07 11 600,60 11 422,26 461,53 -178,34

 1.4.  - ost. materiál 212,74 9 775,98 10 186,67 9 563,24 410,69

  2.1. - elektrická energie 37 597,06 34 180,38 32 101,54 -3 416,68 -2 078,84

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 176,72 0,00 0,00 -176,72 0,00

  3.1. - přímé mzdy 108 025,36 117 540,72 123 077,71 9 515,36 5 536,99

  3.2. - ostatní osobní náklady 41 717,88 45 767,18 47 708,15 4 049,30 1 940,97

  4.1. - odpisy 196 840,97 202 741,49 204 759,54 5 900,52 2 018,05

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 13 328,27 35 196,75 12 428,30 21 868,48 -22 768,45

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 6 364,47 7 779,24 7 894,98 1 414,77 115,74

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 55 843,81 57 552,57 58 572,52 1 708,76 1 019,95

  5.1. - popl. za v.o. vod. 4 276,61 4 839,90 4 808,54 563,29 -31,36

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 49 779,87 51 499,37 53 144,09 1 719,50 1 644,72

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  8a.    Výrobní režie provozu 22 550,12 11 978,85 14 100,25 -10 571,27 2 121,40

  8b.    Výrobní režie správy 5 408,60 3 413,95 3 294,59 -1 994,65 -119,36

  9a.    Správní režie 70 828,59 24 207,22 26 714,80 -46 621,37 2 507,58

  9b.    Zásobovací režie 916,26 858,96 938,09 -57,30 79,13

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 625 104,23 618 933,16 611 152,03 -6 171,07 -7 781,13

Horizontální analýza

Voda odkanalizovaná - stočné SK 2015 OS 2016 PL 2017

Přepočet na jednotku produkce v Kč/m3               (v tis. Kč) Stočné Stočné Stočné 2016/2015 2017/2016

 1.1.  - surová voda podzemní a povrchová 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 1.2.  - pitná voda převzatá + odpad. voda předaná k čištění 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 1.3.  - chemikálie 0,43 0,45 0,46 5,06% 0,51%

 1.4.  - ost. materiál 0,01 0,38 0,41 4535,89% 6,36%

  2.1. - elektrická energie 1,46 1,34 1,28 -8,28% -4,13%

  2.2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapal. energie) 0,01 0,00 0,00 -100,00% 0,00%

  3.1. - přímé mzdy 4,19 4,60 4,91 9,77% 6,88%

  3.2. - ostatní osobní náklady 1,62 1,79 1,90 10,68% 6,41%

  4.1. - odpisy 7,63 7,93 8,18 3,91% 3,09%

  4.2. - opravy infrastruktur. majetku 0,52 1,38 0,50 166,41% -63,96%

  4.3. - nájem infrastruktur. majetku 0,25 0,30 0,32 23,31% 3,60%

  4.4. - prostředky obnovy infra. majetku 2,17 2,25 2,34 3,97% 3,89%

  5.1. - popl. za v.o. vod. 0,17 0,19 0,19 14,17% 1,41%

  5.2. - ostatní provozní náklady externí 1,93 2,01 2,12 4,37% 5,34%

  5.3. - ostatní provozní náklady ve vl. režii 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

  8a.    Výrobní režie provozu 0,87 0,47 0,56 -46,41% 20,15%

  8b.    Výrobní režie správy 0,21 0,13 0,13 -36,32% -1,49%

  9a.    Správní režie 2,75 0,95 1,07 -65,52% 12,65%

  9b.    Zásobovací režie 0,04 0,03 0,04 -5,43% 11,48%

10.    ÚPLNÉ VLAST. NÁKLADY 24,24 24,21 24,40 -0,11% 0,79%

Horizontální analýza



78 

 

PŘÍLOHA VI. – ROZVAHA (IFRS) V PLNÉM ROZSAHU K 31.12.2016  

 

R O Z V A H A -IFRS - v plném rozsahu k 31.12.2016 v Kč IFRS IFRS IFRS IFRS

AKTIVA (v Kč) řádek
sledované období k 31.12.2016 sledované období k 31.12.2016 sledované období k 31.12.2016 minulé období k 31.12.2015

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 001 18 907 178 991 -8 567 913 773 10 339 265 218 8 230 808 531

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 2 161 474 375 2 161 474 375 0

B. Dlouhodobý majetek 003 15 863 715 396 -8 557 667 892 7 306 047 504 7 233 692 060

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 236 382 422 -208 107 060 28 275 362 19 517 039

B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0

B. I. 2. Ocenitelná práva 006 226 516 368 -208 107 060 18 409 308 18 488 629

B. I. 2. 1. Software 007 209 871 124 -201 077 141 8 793 983 10 942 473

B. I. 2. 2. Ostatní ocenitelná práva 008 16 645 244 -7 029 919 9 615 325 7 546 156

B. I. 3. Goodwill 009 0 0

B. I. 4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0

B. I. 5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 9 866 054 0 9 866 054 1 028 410

B. I. 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

B. I. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 9 866 054 9 866 054 1 028 410

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 15 627 332 974 -8 349 560 832 7 277 772 142 7 214 175 021

B. II. 1. Pozemky a stavby 015 12 887 714 487 -6 522 643 036 6 365 071 451 6 356 869 558

B. II. 1. 1. Pozemky 016 154 672 328 -196 592 154 475 736 153 822 734

B. II. 1. 2. Stavby 017 12 733 042 159 -6 522 446 444 6 210 595 715 6 203 046 824

B. II. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 2 291 906 452 -1 826 917 796 464 988 656 481 632 323

B. II. 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0

B. II. 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 867 002 0 867 002 867 002

B. II. 4. 1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021

B. II. 4. 2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022

B. II. 4. 3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 867 002 867 002 867 002

B. II. 5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 446 845 033 0 446 845 033 374 806 138

B. II. 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 6 033 342 6 033 342 5 623 110

B. II. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 440 811 691 440 811 691 369 183 028

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 027 0 0 0 0

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 0 0

B. III. 2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0

B. III. 3. Podíly - podstatný vliv 030 0 0

B. III. 4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0 0

B. III. 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0

B. III. 6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0

B. III. 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0 0

B. III. 7. 1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035

B. III. 7. 2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036

C. Oběžná aktiva 037 867 799 267 -10 245 881 857 553 386 994 425 402

C. I. Zásoby 038 12 197 436 -89 479 12 107 957 10 920 498

C. I. 1. Materiál 039 12 197 436 -89 479 12 107 957 10 920 498

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0

C. I. 3. Výrobky a zboží 041 0 0

C. I. 3. 1. Výrobky 042

C. I. 3. 2. Zboží 043

C. I. 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0

C. I. 5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0

C. II. Pohledávky 046 373 712 240 -10 156 402 363 555 838 352 295 084

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 047 0 0

C. II. 1. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048

C. II. 1. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0

C. II. 1. 3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0

C. II. 1. 4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0

C. II 1. 5. Pohledávky - ostatní 052 0 0

C. II 1. 5. 1. Pohledávky za společníky 053

C. II 1. 5. 2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054

C. II 1. 5. 3. Dohadné účty aktivní 055 0 0

C. II 1. 5. 4. Jiné pohledávky 056 0 0

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 057 373 712 240 -10 156 402 363 555 838 352 295 084

C. II. 2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 130 332 097 -10 156 402 120 175 695 105 578 725

C. II. 2. 2. Pohledákvy - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0

C. II. 2. 3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0

C. II. 2. 4. Pohledávky - ostatní 061 243 380 143 0 243 380 143 246 716 359

C. II. 2. 4. 1. Pohledávky za společníky 062

C. II. 2. 4. 2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0

C. II. 2. 4. 3. Stát - daňové pohledávky 064 752 604 752 604 8 726 102

C. II. 2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 28 670 866 28 670 866 28 020 467

C. II. 2. 4. 5. Dohadné účty aktivní 066 213 635 880 213 635 880 209 493 048

C. II. 2. 4. 6. Jiné pohledávky 067 320 793 320 793 476 742

C. III. Krátkodobý finanční majetek 068 0 0 0 0

C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069

C. III. 2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070

C. IV. Peněžní prostředky 071 481 889 591 0 481 889 591 631 209 820

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 072 361 158 361 158 450 618

C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 073 481 528 433 481 528 433 630 759 202

D. Časové rozlišení aktiv 074 14 189 953 0 14 189 953 2 691 069

D. 1. Náklady příštích období 075 14 189 953 14 189 953 2 691 069

D. 2. Komplexní náklady příštích obdbí 076 0 0

D. 3. Příjmy příštích období 077 0 0

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S.
se sídlem na  ul. 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava
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IFRS IFRS 

PASIVA (v Kč) řádek
sledované období k 31.12.2016 minulé období k 31.12.2015

PASIVA CELKEM 078 10 339 265 218 8 230 808 531

A. Vlastní kapitál 079 3 881 164 320 1 696 320 361

A. I. Základní kapitál 080 3 458 425 000 1 296 909 375

A. I. 1. Základní kapitál 081 1 296 909 375 1 296 909 375

A. I. 2. Vlastní podíly (-) 082

A. I. 3. Změny základního kapitálu 083 2 161 515 625

A. II. Ážio a kapitálové fondy 084 262 262

A. II. 1. Ážio 085 262 262

A. II. 2. Kapitálové fondy 086

A. II. 2. 1. Ostatní kapitálové fondy 087

A. II. 2. 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088

A. II. 2. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodncíh 

korporací (+/-) 089

A. II. 2. 4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090

A. II. 2. 5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091

A. III. Fondy ze zisku 092 0 0

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 093 0

A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 095 60 485 074 0

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 096 60 485 074 0

A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097

A. IV. 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 362 253 984 399 410 724

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100

B. + C. Cizí zdroje 101 6 456 005 359 6 532 796 699

B. Rezervy 102 57 925 970 36 191 724

B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103

B. 2. Rezerva na daň z příjmů 104

B. 3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

B. 4. Ostatní rezervy 106 57 925 970 36 191 724

C. Závazky 107 6 398 079 389 6 496 604 975

C. I. Dlouhodobé závazky 108 5 886 647 426 5 866 843 946

C. I. 1. Vydané dluhopisy 109 5 334 549 542 5 323 618 991

C. I. 1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C. I. 1. 2. Ostatní dluhopisy 111 5 334 549 542 5 323 618 991

C. I. 2. Závazky k úvěrovým institucím 112

C. I. 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113

C. I. 4. Závazky z obchodních vztahů 114

C. I. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115

C. I. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

C. I. 7. Závazky - podstatný vliv 117

C. I. 8. Odložený daňový závazek 118 529 040 515 527 099 234

C. I. 9. Závazky - ostatní 119 23 057 369 16 125 721

C. I. 9. 1. Závazky ke společníkům 120

C. I. 9. 2. Dohadné účty pasivní 121

C. I. 9. 3. Jiné závazky 122 23 057 369 16 125 721

C. II. Krátkodobé závazky 123 511 431 963 629 761 029

C. II. 1. Vydané dluhopisy 124 64 575 000 64 575 000

C. II. 1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 125

C. II. 1. 2. Ostatní dluhopisy 126 64 575 000 64 575 000

C. II. 2. Závazky k úvěrovým institucím 127

C. II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 7 269 499 4 249 895

C. II. 4. Závazky z obchodních vztahů 129 177 099 893 277 313 978

C. II. 5. Krátkodobé směnky k úhradě 130

C. II. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131

C. II. 7. Závazky - podstatný vliv 132

C. II. 8. Ostatní závazky 133 262 487 571 283 622 156

C. II. 8. 1. Závazky ke společníkům 134 5 311 729 11 005 257

C. II. 8. 2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C. II. 8. 3. Závazky k zaměstnancům 136 21 887 542 19 515 364

C. II. 8. 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 13 122 702 11 713 456

C. II. 8. 5. Stát - daňové závazky a dotace 138 18 573 360 22 233 246

C. II. 8. 6. Dohadné účty pasivní 139 193 756 236 211 543 220

C. II. 8. 7. Jiné závazky 140 9 836 002 7 611 613

D. Časové rozlišení pasiv 141 2 095 539 1 691 471

D. 1. Výdaje příštích období 142 2 082 392 871 560

D. 2. Výnosy příštích období 143 13 147 819 911


