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Vypsání poptávkového řízení 
 

Důvody pro vypsání poptávky 
 V ČR probíhá proces oddělování provozní a 

vlastnické části vodárenských společnosti 
spojený se vstupem silného zahraničního 
partnera jako provozovatele 

 Povinností statutárních orgánů společností 
VAK bylo zjistit, zda vstup silného 
strategického partnera do dnes dobře 
fungujícího VAKu HK, a.s. dokáže přinést pro 
společnost a její akcionáře přidanou hodnotu a 
dlouhodobě povede ke stabilitě hlavní činnosti 
VAKu HK 



Oslovené společnosti 

 ONDEO Services CZ s.r.o. 

 Veolia Water Česká Republika s.r.o. 

 ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. 

 International Water (Czech Republic) 

 Gelsenwasser AG 

 PENTA FINANCE a.s. 
 

Vypsání poptávkového řízení 



Výběr nejvhodnější nabídky 

Transparentní výběr 
 Výběr probíhal podle přesně stanovených 

pravidel schválených PŘ a DR 
 V komisi pro vyhodnocení nabídek 

zasedali zvolení zástupci měst a obcí -  
členové PŘ a DR 

 Pravidla doručení a otevírání nabídek 
nepřipustila možnost manipulace 
 



Výběr nejvhodnější nabídky 

Pokračování poptávkového řízení 
Představenstvo a dozorčí rada společnosti VAK 
HK, a. s., na svém jednání 4.6.2004 nerozhodly 
o vítězi poptávkového řízení. 
Protože všechny nabídky obsahovaly model 
rozdělení smíšené vodárenské společnosti na 
provozní a infrastrukturní, byla pro pokračování 
poptávky stanovena upřesňující konkrétní kritéria. 
Ta byla obsažena ve výzvě k předložení finální 
doplněné nabídky zájemcům, kteří předložili své 
úvodní nabídky. 



Výsledek poptávkového řízení 
 Doplněné finální nabídky předložily v srpnu 2004 

Suez Environnement S.A., Energie AG Bohemia 
s.r.o. a Veolia Water ČR, s.r.o. 

 Jako nejvhodnější doplněnou finální nabídkou 
v rámci Poptávkového řízení byla výběrovou komisí 
vyhodnocena doplněná finální nabídka zájemce 
VEOLIA WATER  ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 

 Představenstvo a dozorčí rada společnosti VAK HK 
na svém jednání 29.10.2004 schválily společnost 
Veolia Water ČR s. r. o. vítězem poptávkového 
řízení pro vstup strategického partnera do 
společnosti VAK HK a. s. 



Základní parametry vítězné nabídky 
 

 Vznik silné vlastnické společnosti VAK HK spolupracující 
na základě dlouhodobé smlouvy na 30 let s provozní 
společností patřící do skupiny VEOLIA.    

 Akcionáři VAK HK mají i nadále plnou kontrolu nad 
infrastrukturní společností a nedojde ke znehodnocení 
majetku VAK HK. 

 VAK HK bude majitelem 34% akcií provozní společnosti, 
které získá za symbolickou 1,- Kč za akcii (celkem za 
69,- Kč). To znamená i 34% podíl na základním kapitálu 
společnosti, což představuje 85 milionů Kč. 

 VEOLIA se zavazuje po dobu trvání nájemní smlouvy 
hradit nájemné, které zajistí ve stejném rozsahu 
reprodukci majetku VAK HK a rozvoj vodárenské 
infrastruktury VAK HK. 
 



Garance ceny vodného a stočného 
 VEOLIA garantuje udržení cen vodného a 

stočného na sociálně únosné úrovni při plné 
kontrole městy a obcemi regionu. 

 VEOLIA se zavazuje i nadále uplatňovat princip 
jednotné (solidární) ceny vodného a stočného. 

 Ceny vodného a stočného mohou být zvýšeny 
pouze v souladu s vývojem inflace, nad inflaci 
pouze v případě významných legislativních či 
technologických změn. Toto zvýšení je v dalších 
letech nižší, než v současnosti uplatňovaná 
nákladová cena. 

 Případné spory o výši ceny budou řešeny soudní 
cestou. 



Kupní cena 

Kupní cena garantuje cenu za prodej 
provozní části podniku ve výší 70 mil. Kč 
nad rozdíl aktiva mínus pasiva, nikdy však 
méně než 250 milionu Kč. 
Z toho vyplývá okamžitý přínos pro 
vlastnickou společnost minimálně ve výší 
70 mil. Kč 



Ukazatel Současný VAK, a. s. 
Po předpokládaném prodeji 

VAK a. s. Královéhradecká 
provozní a. s. 

Bilanční 
zisk  

Zisk ve výši 6 - 8 mil. 
Kč ročně  

Zisk ve výši 6 
- 8 mil. Kč 
ročně  

Od roku 2007 navíc 
34% podíl z 
předpokládaného 
zisku, to je min. 8 - 
10 mil. Kč/rok  

Cena 
vody  

O 2 - 5 % nad inflaci **  Smluvně 
zajištěno 
zvýšení jen o 
inflaci  

Smluvně zajištěno 
zvýšení jen o inflaci  

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů  

**) jedná se o průměr z let 2001 - 2004 



Ukazatel Současný 
VAK, a. s. 

Po předpokládaném prodeji 
VAK a. s. KH provozní a. s. 

Dividendy  Dosud 
nevypláceny  

Za rok 2005 k 
rozdělení 
cca 120 - 140 
Kč/akcie *, 
min. čistý výnos 100 
Kč/akcie 

Pravidelná roční 
výplata na základě 
rozhodnutí valné 
hromady 

Investice  
 

Zisk 
+ 
odpisy 

Zisk + podíl na zisku z 
provozní společnosti + 
odpisy (ve formě 
nájemného): 

6 až 8 + 140 
=146 až 148 
mil. Kč 

6 až 8 + 8 až 10 + 140 
= 154 až 158 mil. Kč 

*) rozdělení volných prostředků získaných prodejem části podniku VEOLII bez     
omezení  financování investic 



VAK Hradec Králové, a.s. 
(Smíšená vodárenská společnost) 

VAK Hradec Králové, a.s. 
(Infrastrukturní společnost) 

Královéhradecká provozní a. s. 
(Provozní společnost) 

Představenstvo Dozorčí rada Představenstvo Dozorčí rada 

V majetku společnosti 
zůstává infrastrukturní 
majetek (vodovody a 
kanalizace, ČOV, 
vodárenské objekty) a 
veškerý neinfrastrukturní 
nemovitý majetek (sklady, 
dílny, garáže, administrativní 
budovy atd. 

V majetku společnosti je 
provozní majetek odkoupený od 

VAK HK, a. s. 

Společnost provozuje 
infrastrukturní majetek pronajatý 

od VAK HK, a. s. 

34 % VAK HK, a.s. 



VAK Hradec Králové, a.s. 

VAK Hradec Králové, a.s. Královéhradecká provozní a. s. 

Představenstvo Dozorčí rada Představenstvo Dozorčí rada 

Zástupci měst a obcí 

Zástupci zaměstnanců 

Zástupci Veolie 

P 

P P 

Předseda orgánu společnosti 



Náplň činnosti VAK HK, a. s. 

 VAK HK, a. s. vlastní infrastrukturní majetek a nemovitý 
neinfrastrukturní majetek v hodnotě více než 3 mld. Kč 

 O tento majetek akcionářů bude společnost nadále pečovat 
ve smyslu platných zákonů 

 Zajišťuje vodohospodářský rozvoj zájmové oblasti 
 Připravuje a realizuje zhodnocení majetku investiční 

výstavbou - investiční výstavbu zajistí vlastními pracovníky 
 Zajišťuje i veškerou agendu spojenou se získáváním dotací, 

půjček, návratných výpomocí atd. ze státních peněz i EU. 
 Kontroluje správnost kalkulací ve smyslu cenového výnosu 

MF a schvalovat tyto solidární jednotné ceny provozní 
společnosti. 
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Příprava smluvní dokumentace 
 Cílem přípravy bylo zajistit akcionářům nejen 

dobré podmínky včetně jasně stanovených 
garancí, ale i silnou pozici jako partnerů. 

 K přípravě této smluvní dokumentace 
představenstvo a dozorčí rada na svém jednání 
schválily pracovní skupinu z členů PŘ, DR a 
poradců. 

 Pracovní skupina na svých jednáních 
projednávala připomínky svých členů a 
výslednou dokumentaci předložila PŘ a DR 



Mapka provozovatelů 

 RA 

Prachatice 

Český Krumlov 

Tábor 

Domažlice 

SM 

OS 

LN 

LB DC 

 

PH 
KL 

TP 

JC 

PV 

CV 

CL 

MB 
LT 

MO 
UL 

PR 
PE 

PA 

PJ 

NA 

ST 

ZR 

KO 

NB 

PI 

HB 

SU 

PB 

TU 

NJ 

OP 

SY 

RO 

AB 

BK 

BR UO 

KV 

JN 

VS 

JE 

CR 
BE 

RK 

DO 

KT 

KH PS 

OL 

TA 

P
Z 

BN 

HK 

TC 

ZN 

JI 

BO 

CH 
SO 

BM TR JH 
PT 

CB 
BV 

CK 

KA 

KM 

UH 

FM 

VY ZL 

HO 

 
PENTA 
VEOLIA WATER 
ONDEO SERVICES 
Energie AG 
Gelsenwasser 
Vstup strategického 
partnera v různé fázi 

Pl 

ME 

 RA 



Garance v provozní a investiční oblasti 
 Plnohodnotná infrastrukturní společnosti bude mít 

veškeré schvalovací a kontrolní pravomoci a bude 
zajišťovat přímou realizaci investičního programu a 
koncepční rozvoj vodárenské infrastruktury. 

 Vliv infrastrukturní společnosti na činnost provozovatele 
prostřednictvím smluvních podmínek a zastoupením v 
řídících orgánech provozní společnosti. 

 Veolia hradí veškeré náklady související s provozem 
pronajatého infrastrukturního majetku. 

 Veolia garantuje, že opravy a údržba bude realizována 
minimálně ve výši současných nákladů na opravy 
vykazovaných VAK HK. 

 Veolia garantuje úplnosti provozované vodárenské 
infrastruktury. 

 Celosvětové know–how garantuje vysokou odbornost a 
efektivitu provozu vodárenských a kanalizačních sítí. 



 Nájemné za pronájem infrastrukturního majetku ve výši 
účetních odpisů 

 Příspěvek na úhradu nákladů na činnosti pronajimatele 
vyplývající ze zákona o vodovodech a kanalizacích ve výši 17 
375 tis.Kč 

 Příspěvek na činnost pronajimatele ve výši 5 mil Kč, který 
nebude započítán do kalkulace vodného a stočného 

 Nájemné za pronájem neinfrastrukturního majetku, které 
zahrnuje odpisy, podíl na výnosech z prodeje třebechovické 
vody, podíl na podnájmech třetím osobám, podíl na výnosech 
z činnosti konsignačních skladů a obchodní činnosti, podíl na 
výnosech z reklam – celkem ve výši 2 935 tis. Kč 

 Všechny tyto údaje se vztahují k roku 2005 a částky budou v 
dalších letech valorizovány o inflaci 

Garance v oblasti nájemného 



Solidární cena je zachována 

„Provozovatel se zavazuje uplatňovat po celou 
dobu trvání této Smlouvy princip jednotné ceny 
Vodného a Stočného pro všechny Odběratele 
kteří jsou napojeni na Vodárenskou infrastrukturu 
ve vlastnictví nebo nájmu Pronajímatele.“ 

 

Článek 13, Vodné a Stočné Smlouvy o nájmu a 
provozování 



Vývoj ceny vodného a stočného 
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Nákladová cena VAK HK Cena dle vývoje inflace smluvně garantovaná


