Sdělení pro města, městyse a obce
Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy
vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU
SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné
na rok 2013 s účinností od 1. 1. 2013.

Cena s DPH 2013

Vodné
49,00 Kč/m3

Stočné
35,40 Kč/m3

Celkem
84,40 Kč/m3

Cena bez DPH 2013

42,61 Kč/m3

30,78 Kč/m3

73,39 Kč/m3

Cena s DPH 2012

45,00 Kč/m3

32,70 Kč/m3

77,70 Kč/m3

Cena bez DPH 2012

39,47 Kč/m3

28,68 Kč/m3

68,15 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH

4,00 Kč/m3

2,70 Kč/m3

6,70 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny bez DPH

3,14 Kč/m3

2,10 Kč/m3

5,24 Kč/m3

Nárůst ceny ovlivňují zejména následující faktory:
1. Přepokládaný legislativně stanovený nárůst daně z přidané hodnoty (DPH) na 15 %
pro rok 2013 oproti roku 2012, kdy DPH činila 14 %.
2. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako příjemce dotací z Evropské unie má
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotací, jejichž nedílnou součástí je závazek dodržení
podmínek tzv. finančního modelu, který predikuje vývoj ceny pro vodné a stočné a
vývoj nájemného na základě nutných finančních potřeb pro zajištění obnovy majetku
vodovodů a kanalizací.
Cena pro vodné a stočné na rok 2013 respektuje podmínky určené pro příjem dotací
z EU a zajišťuje tak možnost využít této podpory ve prospěch rekonstrukcí a
novostaveb vodovodů a kanalizací jako je např. rekonstrukce úpravny vody Mostiště
jako jednoho z hlavních zdrojů pitné vody pro region Žďársko.
3. I v roce 2012 stejně jak v předchozím roce 2011 došlo k útlumu výroby a
strukturálním změnám výrobních a zemědělských firem, které vedly ke snížení odběru
pitné vody o více než 100 tis. m3.
4. Nárůst ceny surové vody na 6,16 Kč/m3.
5. Nárůst ceny energií zvláště z pohledu poplatků za obnovitelné zdroje elektrické
energie.

Adresa divize
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou

SPOLEČNOST

tel.: +420 566 651 111
fax: +420 566 651 195
e-mail: divize@vaszr.cz

Bankovní spojení: 1806751/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

CERTIFIKOVANÁ

PODLE

NORMY

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

ČSN

EN

ISO

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 Brno

9001:2009

2
Níže uvedený graf dokumentuje aktuální strukturu skladby ceny vodného a stočného:

Vlivem zvyšování sazby DPH a poplatku za odběr surové vody trvale roste podíl odvodů
státu, který v současné době dosahuje v ceně placené odběratelem více jak 27 % z ceny
vodného a stočného. Jenom nárůst této položky znamená nárůst ceny vodného a stočného
od roku 2005 téměř 12,- Kč.
Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a kanalizací.
Podíl nájemného dosahuje téměř 25 % z ceny.
Zbývající 48%-tní podíl jsou náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací
infrastruktury (chemikálie, materiál, energie, opravy apod.), náklady provozovatele (osobní
náklady, odpisy a opravy majetku) a minimální ziskové marže.

Žďár nad Sázavou 30. 11. 2012

Příloha
kalkulace

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

