
Komentář k     návrhu kalkulace ceny pro stočné pro rok 2020 (Svazek obcí)  

Cena pro stočné svazkových obcí (bez města Příbram) - Navrhovaná cena 1m3 odvedené a
čištěné vody vykazuje nárůst ve srovnání s rokem 2019 ve výši 4,6 %. Nutno hned v úvodu 
zmínit, že se však jedná o nárůst pouze dočasný a to velmi pravděpodobně do 30.4.2020. Od
1.5. pak dojde ke změně sazby DPH na budoucích 10 % a  tím dojde k opětovnému snížení 
ceny včetně DPH na úroveň roku 2019. I přesto, že ze strany Svazku obcí nebylo avizováno
žádné žádané navýšení položky nájemné pro rok 2020, dovolujeme si navrhnout toto dočasné 
navýšení ceny, které je zejména taženo vlivem nárůstu položky nájemné, která tvoří 
základní finanční zdroj pro financování obnovy infrastrukturního majetku obcí a která 
je dlouhodobě značně podhodnocená. Tímto postupem lze dosáhnout meziročního nárůstu 
této položky s pouze časově omezeným dopadem do ceny a s budoucím návratem k současné 
ceně.
I v této kalkulaci dochází k nárůstu fakturovaného objemu vody odpadní, což lze hodnotit
jako velmi pozitivní skutečnost, která je schopna eliminovat veškeré nutné nárůsty 
jednotlivých nákladových položek, samozřejmě bez výše uvedeného nárůstu položky 
nájemné. Jsme přesvědčeni, že tomuto stavu kromě klimatického průběhu roku 2019 výrazně 
napomáhá i dnes již dlouhodobé zachování ceny. Většina položek zůstává zachována na 
úrovni roku 2019. K podstatnému nárůstu dochází pouze v položce Odpadní voda předaná 
k čištění na ČOV Příbram, která souvisí jednak s nárůstem objemu m3 předaných 
z jednotlivých obcí Svazku na ČOV Příbram a zejména pak s razantním nárůstem ceny za 
převod a čištění těchto odpadních vod. To se týká obcí Podlesí, Háje a Trhové Dušníky. 
Nárůst vlivem ceny zaznamenává taktéž položka Spotřeba elektrické energie, chemikálie, 
likvidace kalů a mírný nárůst vykazují také mzdy. Další významně narůstající položkou je 
položka Poplatky za vypouštění odpadních vod, kde se projevuje aplikace nové vyhlášky 
zpoplatňující přelivy jednotné kanalizační sítě před ČOV Dubenec. Ze strany státu se zde 
jedná pouze o zavedení dalšího poplatku pro zvýšení vybraných finančních prostředků 
z vypouštění odpadních vod.  Všechny ostatní nákladové položky zůstávají zafixovány na 
úrovni předchozího roku, nebo dokonce klesají jako v případě položky Ostatní 
vnitronáklady, kde dochází k odvozu nižšího objemu kalů k následné likvidaci na ČOV 
Příbram ze svazkových čistíren odpadních vod. Všechny nárůsty jsou však zcela eliminovány 
již avizovaným nárůstem fakturovaného objemu vody odpadní.
Položka chemikálie V této položce, je zahrnuta spotřeba chemikálií pro úpravu odpadních 
vod tak, aby vyhovovaly emisním limitům stanoveným pro ČOV státními orgány. Nárůst je 
způsoben jak nárůstem objemu spotřebovávaných chemikálií vlivem nárůstu čištěného 
objemu, tak zejména nárůstem ceny těchto chemikálií pro rok 2020.  
Položka Odpadní voda předaná k čištění vykazuji již výše zmíněný nárůst zejména vlivem 
nárůstu ceny za čištění odpadních vod na ČOV Příbram. To se týká objemu vod předaných 
z obcí Podlesí, Háje a Trhové Dušníky.
Položka přímý materiál ostatní Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál 
spotřebovávaný při údržbě a prevenci na sítích odpadních vod a veškerý materiál údržbu a 
prevenci na objektech odpadních vod. Pro rok 2020 je nutno počítat se stejným objemem jako
pro rok 2019. 
Položka energie vykazuje nárůst v souvislosti s avizovaným nárůstem ceny pro rok 2020 dle 
odhadu ERÚ. Položka obsahuje spotřebu elektrické energie na základě zkušenosti z minulého 
období a je závislá na množství vyčištěných odpadních vod. 
Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených při údržbě a 
prevenci na sítích odpadních vod a zejména pak objektech odpadních vod násobených 
mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Pro rok 2020 je plánován mírný nárůst, přičemž 
objem hodin zůstává na úrovni roku 2019.



Položka opravy Jedná se zde o všechny náklady související s opravami jak na sítích, tak i na 
objektech odpadních vod, prováděné jak dodavatelským způsobem, tak i ve vlastní režii. 
Objem této položky v úrovni roku 2019. 
Položka Nájemné narůstá ve srovnání s rokem 2019 o 484 tis. Kč, což představuje nárůst 
zhruba o 25%.  
Položka poplatky za vypouštění odpadních vod Jedná se o poplatky jednak za objem 
vypouštěných odpadních vod a jednak za jejich kvalitu. Tato částka je stanovena státními 
orgány. Nově je pak do této položky začleněn také již výše zmiňovaný nový poplatek za 
vypouštění odpadních vod na přelivech před ČOV.
V položce ostatní provozní náklady externí Jedná se převážně o položky likvidace kalů, 
zemní práce úpravy komunikací, služby leasingu, služby telekomunikací, revize, odpisy 
provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídající částky za pojistné atd. 
Nárůst této položky souvisí s větším množstvím likvidovaných kalů.
Položka ostatní provozní náklady ve vlastní režii Jedná se hlavně o likvidaci kalů ve vlastní
režii a odpadních vod převzatých, které jsou likvidovány na MČOV Příbram. V této položce 
je dosaženo významnější úspory. 
Položka dopravy a mechanizace jedná se o dopravní výkony osobních, nákladních a 
speciálních dopravních prostředků. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným 
střediskem dopravy a to ve vnitropodnikových cenách bez zisku. Pro rok 2020 je 
předpokládána vyšší částka související s čištěním kanalizací a větším odvozem kalů k jejich 
likvidaci.
Položka laboratoře vykazuje stejnou úroveň jako pro rok 2020.
Položky výrobní a správní režie vykazují prakticky shodnou úroveň s rokem 2019.

Konečná cena pro stočné za 1 m3  (v Kč) od 1.1.2020 
                                                       

bez DPH s DPH
domácnosti 36,73 42,24
ostatní 36,73 42,24

Pro první část roku 2020 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15%, avšak 
v souvislosti se změnou sazby DPH, dojde s největší pravděpodobností od 1. 5. 2020 ke 
snížení sazby DPH na 10%. (Následná cena pro stočné po snížení sazby DPH, bude činit 
částku 40,40 Kč za 1m3 včetně DPH)

(Celková cena pro vodné a stočné včetně DPH bude od 1. 1. 2020 činit částku 95,32 Kč 
za 1m3 a od 1.5.2020 bude ve smyslu snížení sazby DPH činit celkovou částku ve výši 
91,18 Kč za 1m3.)

Var II
Pro případ, že by výše popsaná konstrukce ceny s navýšením nájemného s využitím poklesu 
DPH nebyla akceptovatelná, byla doplněna ještě jedna varianta bez nárůstu nájemného. Tato 
varianta je představena ve sloupci „var II“. Pokud by došlo ke schválení této varianty, zůstane
celková cena s DPH pro stočné na úrovni roku 2019 a od 1.5.2020 pak poklesne o 5% na 
konečných 38,64 Kč za 1m3 vody pitné včetně DPH.



Konečná cena pro vodné za 1 m3  (v Kč) od 1.1.2020 var II
                                                  

bez DPH s DPH
domácnosti 44,16 50,78
ostatní 44,16 50,78

(Celková cena pro vodné a stočné včetně DPH bude od 1. 1. 2020 činit částku 91,18 Kč 
za 1m3 a od 1.5.2020 bude ve smyslu snížení sazby DPH činit celkovou částku ve výši 
87,21 Kč za 1m3.)
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