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Komentář k ceně vodného a stočného na rok 2016 
 
 

Cena vodného a stočného pro odběratele v působnosti Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. se 
nemění a zůstává od 1.1.2016 na úrovni cen platných v roce 2015. 

 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (dále „provozovatel“) provozuje majetek, který vlastní 

společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále „vlastník“). 
 
 

V souladu se Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury předložil provozovatel 
návrh cen, který projednalo představenstvo vlastníka na svém zasedání dne 10.11.2015. Po podrobném 
projednání představenstvo zachování cen vodného a stočného na úrovni roku 2015 schválilo. 

 
Vodné a stočné má dvousložkovou formu na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů 

vlastníka konané 18.5.2009. 
 
 
 
DVOUSLOŽKOVÁ forma vodného a stočného 
 

 
A. Pohyblivá složka 

 

 
Položka 

 

Cena od 1.1.2016 Původní cena od 1.1.2015 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Vodné 37,52 43,15 37,52 43,15 

Stočné 31,59 36,33 31,59 36,33 

Celkem 69,11 79,48 69,11 79,48 

 
 
 

B. Pevná složka pro nejmenší vodoměry 
 

 
Položka 

 

Cena od 1.1.2016 Původní cena od 1.1.2015 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Vodné 640,-- 736,-- 640,-- 736,-- 

Stočné 700,-- 805,-- 700,-- 805,-- 

Celkem 1 340,-- 1 541,-- 1 340,-- 1 541,-- 
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Komentář: 
 

 Představenstvo vlastníka rozhodlo o zachování výše nájemného za vodárenskou infrastrukturu na úrovni 
roku 2015. Tato nejdůležitější nákladová položka vstupující do ceny vodného a stočného je uplatňována 
ve stejné výši od 1.1.2013; 

 Celkové plánované náklady u vodného meziročně klesají o 1,5 mil. Kč; 

 Celkové plánované náklady u stočného meziročně klesají o 4,3 mil. Kč; 

 Cenu vodného se podařilo zachovat i při očekávaném poklesu fakturace o 113 tis. m3. 

 U stočného je předpokládána fakturace vyšší o 40 tis. m3.  

 Průměrná roční spotřeba u domácností je 64 litrů vody na osobu a den, pokud započítáme i ostatní 
odběratele (podnikatele), je to 107 litrů. 

 Procento pevné složky je zákonem stanoveno na maximálně 15 %, podíl fixních nákladů však dosahuje 
ve vodárenství až 75 procent. 

 
 
 
 

Cenové kalkulace vodného a stočného budou společně s dalšími podklady zveřejněny na webových 
stránkách provozovatele http://www.vschrudim.cz/ i vlastníka http://www.vakcr.cz/. 
 
 
 
 Za Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Za Vodárenskou společnost Chrudim, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 
 Ing. Jaroslav Trávníček, Ing. Roman Pešek, 
 předseda představenstva předseda představenstva 
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