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Cena vodného a stočného pro rok 2020
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ZPRÁVA:

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, a zákonem č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme ke schválení cenu vodného a 
stočného na rok 2020. Cena byla určena na základě kalkulace společnosti Městské vodovody a 
kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. (dále jen MěVaK) a je pro vodné stanovena na 28,60 Kč/m3 
bez DPH a pro stočné je stanovena na částku 50,80 Kč/m3 bez DPH. Celková cena pro vodné a stočné 
pro rok 2020 činí 79,40 Kč/m3 bez DPH, tj. 91.31 Kč/m3 vč. DPH. Sazba daně z přidané hodnoty je 15 
% dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kalkulaci vodného a stočného pro rok 2020 
schválila valná hromada společnosti MěVaK dne 19.11.2019.

Pro rok 2019 cena vodného a stočného činila bez DPH 72,89 Kč/m3, tj. 83,83 Kč/m3 vč. DPH. Jedná se 
tedy o nárůst 7,48 Kč/m3 vč. DPH. Konkrétní kalkulace vodného a stočného roku 2019 a 2020 je 
přílohou tohoto materiálu. Dále je také přílohou kalkulace na provoz ČOV.

Důvodem zvýšení ceny je zejména nárůst nákladových položek energie, nárůst cen u externích 
dodavatelů, nárůst nákladů spojených s poruchami zejména na vodovodním potrubí. Dále je třeba do 
kalkulace promítnout náklady spojené s čištěním odpadních vod, kdy režijní náklady jsou součástí 
kalkulace vodného a stočného. Výše režijních nákladů jsou převzaty od předchozího provozovatele.

Nově je nutné do kalkulace zahrnou také výše odpisů plynoucích z pořízení stávající ČOV. Odpisy jsou 
zároveň jediným zdrojem pro obnovu objektu ČOV. Roční odpisy jsou nastaveny na 13 mil. Kč.

Při stanovení návrhu výše ceny vodného a stočného pro příští rok zpracoval jednatel společnosti MěVaK 
i hypotetickou variantu, když by nadále ČOV provozovala společnost Litave s. r. o., a to při odhadu ceny 
za čištění ve výši 24 mil. Kč/rok vč. DPH.
Toto promítnutí bylo přepočítáno do předkládané varianty s nájmem 14,26 mil. Kč/rok vč. DPH. Vodné 
by zůstalo stejné a stočné by činilo 48,50 Kč/m3 bez DPH, tj. 55,78 Kč/m3 vč. DPH. Součtová cena by 
tedy byla 88,67 Kč/m3 vč. DPH, což je o 2,30 Kč/m3 bez DPH, tj. 2,64 Kč/m3 vč. DPH méně oproti 
předkládané variantě. Je tedy možné říci, že při promítnutí navýšených vstupů do stávající kalkulace 
MěVaKu bychom se teoreticky dostali na stejné číslo. Závěr z toho by mohl být, že při téměř totožné 
ceně vodného a stočného splácíme kupní cenu ČOV a generujeme prostředky ve výši 8 mil. Kč/rok na 
její obnovu.

Na závěr je třeba uvést, že od 01.04.2020 se předpokládá snížení sazby DPH na 10 %. Dojde tedy ke 
snížení ceny vodného a stočného. Celková cena by tedy od dubna příštího roku mohla být ve výši 87,34 
Kč/m3 vč. DPH.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019
Tento materiál byl projednán radou města dne 27.11.2019 - 35. RM.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 37, kryto: ANO, částka: 14,260000 Kč
Jedná se o položku "Nájemné MěVaK", která je součástí návrhu rozpočtu města, a která má přímý vliv 
na kalkulaci vodného a stočného.



NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. cenu vodného pro rok 2020 ve výši 28,60 Kč/m3 bez DPH, tj. 32,89 Kč/m3 vč. DPH,

1.2. cenu stočného pro rok 2020 ve výši 50,80 Kč/m3 bez DPH, tj. 58,42 Kč/m3 vč. DPH,

2. pověřuje

2.1. starostu města podpisem zveřejnění ceny vodného a stočného pro rok 2020,

3. ukládá

vedoucímu RISM

3.1. zveřejnit cenu vodného a stočného pro rok 2020 na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem dle bodu 1.1. a 1.2.

Termín: 18. 12. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace vodné a stočné 2020

Příloha č. 2 - Náklady ČOV

Příloha č. 3 - Kalkulace vodné a stočné 2019

ZPRACOVAL: Havelková Lenka


