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Věc : Nabídka provozování vodovodu a kanalizace obce Lety v lokalitě Kejná 

 
Vážená paní starostko, 
 
   na základě Vaší e-mailové poptávky ze dne 27.5. níže uvádíme podmínky, za kterých by 
společnost EKOS Řevnice mohla provozovat výše uvedené vodovody a kanalizace pro 
veřejnou potřebu (dále jen VaK). Na úvod si však dovolím ještě jednou zrekapitulovat 
základní možnosti budoucího provozního uspořádání VaK v dané lokalitě. 
   První variantou je provozně ekonomické oddělení VaK ve vlastnictví obce Lety v dané 
lokalitě od VaK ve vlastnictví města Řevnice, nezávisle na tom, na kterém katastru jsou 
umístěny. Tato varianta znamená předávání pitné vody z vodovodu Řevnic do Vašeho 
vodovodu, resp. opačně u odpadních vod. V tomto případě uzavírají vlastníci provozně 
související infrastruktury (obec Lety a město Řevnice) smlouvu, jejíž předmětem je předávání 
vod. Obec Lety také uzavře provozní smlouvu, případně doplní stávající tak, aby na své části 
VaK v dané lokalitě určila provozovatele a následně pak provozovatelé na jedné a druhé 
straně upraví své vztahy. Tato varianta vyžaduje měřená předávací místa, což je mimo jiné 
patrné i z dostupného vzoru smlouvy SOVAKu. 
   Druhou variantou je provozně ekonomické sjednocení VaK v dané lokalitě.  Tato varianta 
znamená provozování obou VaK v jedné tarifní oblasti jedním provozovatelem bez potřeby 
předávání vod. V tomto případě uzavírají vlastníci provozně související infrastruktury (obec 
Lety a město Řevnice) smlouvu, jejíž předmětem je jedna tarifní oblast a vymezení 
vzájemných vztahů v ní (schvalování ceny, rozdělení nájemného, ….). Obec Lety uzavře 
provozní smlouvu s provozovatelem VaK ve vlastnictví Řevnic. 
   S ohledem na znění poptávky se dále budeme zabývat druhou variantou, tj. jednou tarifní 
oblastí. Ukazateli pro Vaše rozhodování by podle našeho názoru měly být provozně 
ekonomické výsledky stávajících VaK v Řevnicích, které by i po sjednocení do jedné tarifní 
oblasti tvořily jejich rozhodující část, tudíž by se výrazně nezměnily. Na další straně uvádíme 
základní z nich. 
 
 
 
 
 

Obec Lety 
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Výsledná kalkulace vodného a stočného 2013 v Řevnicích 
 cena množství nájemné 
Vodné 36,59 Kč/m3 včetně DPH 113,8 tis. m3 50 tis. Kč 
Stočné 35,55 Kč/m3 včetně DPH 94,3 tis. m3 350 tis. Kč 
  
Plán pro rok 2014 
 cena množství nájemné 
Vodné 36,59 Kč/m3 včetně DPH 120 tis. m3 50 tis. Kč 
Stočné 35,55 Kč/m3 včetně DPH 116 tis. m3 550 tis. Kč 
 
   Výše uvedený nárůst množství je způsoben pouze nejasnostmi ve vykazování roku 2013. 
Plánovaný nárůst nájemného je spojen se změnami ve společnosti EKOS Řevnice započatými 
teprve od května letošního roku. V případě nárůstu množství vodného a stočného rozšířením 
tarifní oblasti by došlo k nárůstu i nájemného, které by pak bylo mezi vlastníky rozdělováno 
podle vhodného kritéria, v první fázi podle pořizovací hodnoty VaK stanovené podle 
metodiky MZe (viz. VÚME). Bližší výpočet částky nájemného je možné provést až po předání 
dalších údajů (postup připojování odběratelů – počty v čase; délka, dimense, materiál a 
umístění v komunikacích budovaných sítí). 
   Uvědomujeme si, že nabídka naší společnosti je postavena především na plánovaných 
výsledcích, které zatím není možné prokázat. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné i 
krátkodobé řešení a opětovné poptání dané služby během jednoho či dvou roků. Podmínkou 
je však minimálně zaevidování VaK obce Lety v dané lokalitě odděleně od VaK v centrální 
části obce (samostatná IČME). 
   Závěrem můžeme ještě uvést, že díky tomu, že jediným vlastníkem společnosti EKOS 
Řevnice je Město Řevnice, jsou kroky k zajištění dlouhodobé udržitelnosti svěřené 
infrastruktury prvořadým cílem společnosti. V případě VaK to znamená postupné navyšování 
nájemného, jelikož jeho stávající výše je zatím nedostatečná pro jejich obnovu. 
    
 
S pozdravem 
 

Ing. David Kodym 

jednatel 

 
 
 
 


