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Komentář k ceně vodného a stočného na rok 2012 
 
 
 

S platností od 1. 1. 2012 dochází k úpravě cen vodného a stočného pro odběratele v působnosti 
Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. (dále „provozovatel“). Tato společnost 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 31. 10. 2011. Upravený návrh 
cen byl v několika variantách na programu dalšího zasedání představenstva dne 7. 11. 2011. Po podrobném 
projednání byly schváleny ceny vodného a stočného uvedené v bodu 1. 

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

vlastníka konané 18. 5. 2009. 
 
 
1. Konkrétní ceny platné od 1.1.2012 
 

 
Položka 

 

Současná cena v Kč/m3 Cena platná od 1. 1. 2012 Pohyb s DPH  
    v Kč         v % 

bez DPH s DPH 10 % bez DPH s DPH 14 % 

Vodné 32,88 36,16 34,77 39,64 3,47       9,6 

Stočné 28,84 31,72 28,77 32,80 1,08       3,4 

Celkem 61,72 67,88 63,54 72,44 4,55       6,7 

 
 

Pevná složka je pro nejmenší profil vodoměru stanovena v Kč s DPH takto: 
 

 2011 2012 Rozdíl 
 

• vodné 750,-- 843,60 93,60 
• stočné 720,-- 1.140,00 420,00 
• CELKEM 1.470,-- 1.983,60 513,60 
 
Pevná složka vychází z velikosti vodoměru na konkrétním odběrném místě a z nákladů, které činí u 

vodného 13,89 % a u stočného 15,25 % z celkových nákladů. 
 
 
V roce 2012 dochází ke zvýšení daně z přidané hodnoty z 10 na 14 %. Tato skutečnost se podstatně 

projevuje v meziročním nárůstu ceny pro neplátce DPH. 
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Komentář k vývoji nákladů a fakturace 
 

1. Nájemné je v kalkulacích vodného a stočného na rok 2012 zahrnuto ve výši 91,6 mil. Kč, zbylá hodnota 
do schválené výše 95,85 mil. Kč připadá na vodu předanou. Nájemné meziročně vzroste o 2,5 % 
(2,35 mil. Kč), což vlastníkovi umožňuje na rok 2012 naplánovat hospodaření se ziskem na úrovni cca  
1 milionu Kč a zajišťuje potřebné zdroje na nejdůležitější akce v oblasti rekonstrukce a rozvoje 
vodárenské infrastruktury. 

2. V plánových kalkulacích vodného a stočného na rok 2012 jsou zahrnuty náklady v celkové výši  
229.558 tis. Kč. 

3. Meziroční pohyby u jednotlivých nákladových položek jsou odůvodněné a jsou zřejmé z kalkulací cen 
vodného a stočné. 

4. Procento plánovaného zisku je meziročně zachováno a činí u vodného 4,6 % a u stočného na 7,9 %. 
5. Pro vývoj cen je nejdůležitější veličinou výše fakturace (odbytu) u obou komodit. Je očekáván další 

pokles, a to meziročně o 150 tis. m3 u vodného a o 55 tis. m3 u stočného. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 
 Josef Hrad, Ing. Roman Pešek, 
 předseda představenstva místopředseda představenstva 
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