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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Naše značka: 2013-02632 Ve Vyškově 29. listopadu 2013

Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2014
Vyškovské vodovody a kanalizace se dlouhodobě pyšní, že zdražují pomaleji nez Je tomu v kraji
i republice zvykem. Zatím co v roce 2008 bylo vodné a stočné na Vyškovsku o téměř 2 Kč nad
republikovým průměrem, v roce 2013 je o 4 Kč levnější.

Dokončené projekty dotované z EU, však zavádí novou regulaci cen tzv. finanční analýzou. Tato určuje
minimální cenu vodného a stočného po realizaci projektu pro celou tarifní oblast. Důvod tohoto
požadavku je jednoduchý a nutno uznat, že i logický - evropská unie přispívá jen na takové projekty,
které zajistí samofinancováním trvalou udržitelnost provozu a obnovy celé vodárenské infrastruktury.
K obvyklým důvodům růstu ceny z minulých let, jako je růst ceny vstupů, poklesu spotřeb a tedy nárůstu
fixních nákladů na jednotku produkce, daňové zatížení a další, je tedy nutno zahrnout i zvýšenou tvorbu
finančních zdrojů na obnovu původního i nově vybudovaného vodárenského majetku.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v minulých cca S-ti letech obdržely více jak 500 mil. Kč dotací,
s jejichž pomocí vybudovaly v regionu řadu kanalizací, čistíren odpadních vod, i rozšíření skupinového
vodovodu Vyškov. Jejich realizací se významně zvýšila kvalita našeho životního prostředí, bezpečnost
a kvalita zásobování vodou, odvádění a zejména čištění odpadních vod. Všechny tyto investice jsou
potřebné a k jejich realizaci bychom museli postupně přistoupit i bez dotací. ~ případě jejich financování
z úvěrů a zisku, by však bylo promítnutí do cen vodného a stočného, ještě mnohem výraznější.
Zjednodušeně je možno říci, že dotace - tedy oněch 500 mil. Kč bychom museli rozložit do cen
v nejbližších 15 letech, a to by zvýšilo cenu vodného a stočného cca o dalších 10 Kč na I nr'. Využití
dotací je proto nutno považovat za zcela smysluplné a žádoucí.

Regulace "minimální ceny" se dotkne naší společnosti poprvé právě v cenách pro rok 2014. Aby nedošlo
ke skokovému nárůstu cen, určuje finanční analýza postupné přibližování k tzv. plně nákladovým cenám,
které samofinancování zajistí. Příjemce dotace, který ho nebude plnit, bude nucen dotační prostředky
vrátit. Je tedy v našem nejvyšším zájmu regulaci dodržet, neboť případné vracení dotací by si vyžádalo
čerpání komerčních bankovních úvěrů, jejichž náklady by nutně opět skončily v cenách vodného
a stočného jak je popsáno výše.

Představenstvo společnosti na svém zasedání 27. 11. 2013 pečlivě zvážilo všechny závazné podmínky,
odhadovaný vývoj hospodářské situace i sociální dopady zvýšení cen a rozhodlo o zvýšení v nejnižší
možné míře.

Zvýšení celkové ceny vodného a stočného o 6,31 Kč za 1 m3, pro průměrného spotřebitele představuje na
osobu zvýšení nákladů na vodárenské služby o cca 200 Kč za rok. Jistě, že to není málo. Přesto jsme
přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro životní prostředí, možnost průmyslového rozvoje
a pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými
službami stále přijatelné. Zvláště uvědomíme-li si, že i po realizaci dotovaných staveb za více jak 700
mil. Kč, budou naše ceny stále patřit v ČR do poloviny těch nižších.

Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období
od 18.12. do 30. 12.2013 od 700 do 1400 hodin. Dne 31. 12. 2013 budou zákaznické centrum i ostatní
provozy uzavřeny.
Děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním,
se na spolupráci v roce 2014. Přejeme!?,

Ing. VJ adimír Kramář
ředi I společnosti

a těšíme
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Cenové oznámení
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., oznamují,

v souladu s ustanovením zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
zákona Č. 27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění
pozdějších předpisů, a Opatření obecné povahy čj.22402/2006-16330 vydané
Ministerstvem zemědělství dne 4. září 2006 na základě zmocnění uvedeném v § 29 odst. 3
písmo b) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
ve znění pozdějších předpisů,

změnu ceny vodného a stočného
s účinností od 1. ledna 2014I=-=~~=~_~_~_J~~~~:!{J~~n~-/m-O;(-~L--'J

I vodné ! 33,50 I 38,53 I
rstočné . 35,78 r 41,15
I I

I vodné + stočné I 69,28 _ I 79,68
cena vodného je za I ml, tj. 1.000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za I rrr', tj. 1.000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

Společnost byla v uplynulých letech úspěšná v získávání dotací z Fondu soudržnosti EU
a Operačního programu životního prostředí. Podařilo se získat přes 500 mil. Kč
na vybudování nové a rekonstrukce stávající vodárenské infrastruktury. Jednou
z podmínek přijetí dotací bylo zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním
ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. K cenovému nárůstu dochází
v návaznosti na uzavřené smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků, které přímo
stanovují výši cen vodného a stočného na 1 m3 na příštích 10 let. V případě nedodržení
postupného zvyšování cen by společnost musela velkou část dotací vracet.

Stav vodoměru k 31. 12. 2013 bude stanoven z denních spotřeb fakturovaného období.
10dběratel má možnost stav vodoměru k 31. 12.2013 nahlásit nejpozději do 5. ledna 2014

- prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz
- osobně písemně na zákaznickém centru ve Vyškově, Brněnská 410/13
vzdy s adresou odběrného místa nebo číslem vodoměru. Bez těchto identifikačních údajů
nebude nahlášený stav zpracován.

--------.+--------------------
In . Vladimír Kramář

reditel společnosti
Ing. eněk Procházka, LL.M.

ekonomický náměstek


