
Koncesní smlouva – Příloha 3a  
Předpokládaná výše pachtovného* a předplacené pachtovné** 
 
Pachtovné se rozumí nájem infrastrukturního majetku dle položky 4.3. vyhl.č. č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí ZVaK 
 
Předpokládaná výše pachtovného – pitná voda VHS 
  
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Pachtovné - pitná voda – VHS* 

tis. 
Kč 

18825 19484 20166 20872 21602 22358 23141 23951 24789 25657 

Pachtovné - pitná voda – VHS – 
Navýšení pachtovného** 

x x x … … … … … … … 

 
Předpokládaná výše pachtovného – voda předaná 
  
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Pachtovné - voda předaná* 

tis. 
Kč 

430 445 460 476 493 510 528 547 566 586 

Pachtovné - voda předaná – 
Navýšení pachtovného** 

x x x … … … … … … … 

 
 
* Stálé ceny roku 2014, bez DPH 
 
 
Předplacené pachtovné 

Výše předplaceného pachtovného za užívání vodovodu, které bude uhrazeno 
neprodleně po uzavření této Smlouvy činí 25 mil. Kč (slovy: dvacet pět milionů korun 
českých) 

Výše předplaceného pachtovného se bude meziročně zvyšovat o úrok ve výši 0 % (slovy: 
nula procent) z aktuální výše předplaceného pachtovného k 1. 1. daného kalendářního roku. 
Tedy předplacené pachtovné nebude úročeno.  

Předplacené pachtovné bude na základě souhlasu účastníků této smlouvy vyjádřené 
podpisem této smlouvy postupně zúčtováno – započteno ve smyslu ustanovení § 1982 a 
násl. občanského zákoníku proti pachtovnému za příslušný kalendářní rok tak, že v každém 
kalendářním roce účinnosti této Smlouvy bude zúčtována jedna desetina předplaceného 
pachtovného proti pachtovnému za měsíce říjen a listopad daného roku. 

Výše předplaceného pachtovného se tak bude ročně snižovat o 2,5 mil. Kč.  

 

Navýšení pachtovného z titulu splácení nákladů Provozovatele na prokázané zvýšení 
spotřeby elektrické energie na úpravně vody Nová Vodárna 

Provozovatel v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 uhradil či uhradí náklady na 
prokázané zvýšení spotřeby elektrické energie na úpravně vody Nová Vodárna.  

Tyto náklady budou na základě souhlasu účastníků této smlouvy vyjádřené podpisem tohoto 
Dodatku postupně zúčtovány – započteny ve smyslu ustanovení § 1982 a násl. občanského 
zákoníku proti Navýšení pachtovného za příslušný kalendářní rok tak, že v každém 
kalendářním roce účinnosti této Smlouvy bude zúčtována jedna sedmina nákladů proti 
Navýšení pachtovného. 

Roční splátka nákladů Provozovatele na prokázané zvýšení spotřeby elektrické 
energie na úpravně vody Nová Vodárna odpovídá Navýšení pachtovného a činí … 

 
** Běžné ceny, bez DPH 


