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vyhlašují níže uvedenou 

 
dvousložkovou cenu pro vodné a stočné, 

 
která vstupuje v platnost 

 

od 1. 1. 2019. 
 

Na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace 
Chrudim, a.s. ze dne 18.5.2009 je pro vodné a stočné uplatňována dvousložková 
forma ceny. 
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na svém jednání dne 
27.11.2018 schválilo pro rok 2019 níže uvedené ceny: 
 

1. Pohyblivá část dvousložkové ceny v Kč/1 m3: 
 

Vodné Stočné Vodné a stočné 

43,15 36,33 79,48 

 
 

2. Pevná část dvousložkové ceny za připojení je stanovena v Kč/rok v závislosti 
na velikosti vodoměru. Cena je stanovena jako roční, její poměrná část bude 
fakturována shodně s odečtovým cyklem. 

 

Qp vodoměru Pevná složka 
vodného  

Pevná složka 
stočného  

Pevná složka vodného 
a stočného  

paušální odběry 841,80 883,20 1 725,-- 

méně nebo rovno 2,5 m3/hod. 841,80 883,20 1 725,-- 
3,5 m3/hod. až 6 m3/hod. 2 204,55 3 467,25 5 671,80 
10 m3/hod. 4 057,20 7 845,30 11 902,50 
15 m3/hod. 6 670,-- 15 058,10 21 728,10 
40 m3/hod. až 60 m3/hod. 22 719,40 73 274,55 95 993,95 
 
 

3. Pevná složka stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů je stanovena ve 
výši 5,19 Kč/m3. 

 
 

(Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %.) 
 
 

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného. 
 
Nebude-li proveden fyzický odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno množství odebrané 
vody nebo odváděné odpadní vody, provede dodavatel účtování poměrem, a to k počtu dnů za 
období před a po úpravě. Od data změny budou použity nové ceny. 
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Komentář k ceně vodného a stočného na rok 2019 
 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (dále „provozovatel“) provozuje majetek, který vlastní 
společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále „vlastník“). Na základě rozhodnutí řádné valné 
hromady akcionářů vlastníka konané 18. 5. 2009 má vodné a stočné dvousložkovou formu. 

 
V souladu se Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury předložil provozovatel 

návrh cen, který projednalo představenstvo vlastníka na svém zasedání dne 27.11.2018. Po podrobném 
projednání představenstvo vlastníka schválilo zachování pohyblivé složky vodného a stočného a úpravu 
pevných složek. 

 
Výše pohyblivé složky vodného a stočného pro odběratele v působnosti provozovatele se nemění  

a zůstává od 1. 1. 2019 na úrovni cen platných v roce 2018. Mírný nárůst zaznamenávají pouze pevné 
složky, které jsou stanoveny jako roční a jejich poměrná část je fakturována shodně s odečtovým cyklem. 
Roční navýšení pro maloodběratele činí v součtu za vodné a stočné maximálně 50 haléřů/den a odběrné 
místo.  

 
 

1. DVOUSLOŽKOVÁ forma vodného a stočného 
 
 
A. Pohyblivá složka 

 
 

Položka 
 

Cena od 1. 1. 2019 

bez DPH s DPH 

Vodné 37,52 43,15 

Stočné 31,59 36,33 

Celkem 69,11 79,48 

 
 
 

B. Pevná složka pro nejmenší vodoměry 
 

 
Položka 

 

Cena od 1. 1. 2019 

bez DPH s DPH 

Vodné 732,-- 841,80 

Stočné 768,-- 883,20 

Celkem 1 500,-- 1 725,-- 



 
 
 

2. PRŮMĚRNÁ JEDNOSLOŽKOVÁ cena, která je základem pro výpočet pohyblivé a pevné složky 
 

 
Položka 

 

Cena od 1. 1. 2019 

bez DPH s DPH  

Vodné 43,42 49,93 

Stočné 36,10 41,52 

Celkem 79,52 91,45 

 
 
 

Komentář: 
 
 Představenstvo vlastníka rozhodlo o navýšení nájemného za vodárenskou infrastrukturu o 1 mil. korun 

na částku 100 mil. Kč za rok. 
 Představenstva obou společností byla dále nucena reagovat na zvýšení cen elektřiny, plynu, surové vody 

a chemikálií.  
 Průměrná roční spotřeba pitné vody v působnosti provozovatele je u domácností 68 litrů vody na osobu 

a den, po započítání i ostatních odběratelů (podnikatelských subjektů), je to v průměru 102 litrů na 
osobu a den. 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 
 Mgr. Jan Čechlovský, Ing. Roman Pešek, 
 předseda představenstva předseda představenstva 
 


