Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
IČ: 48171590

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
IČ: 27484211

Komentář k ceně vodného a stočného na rok 2022
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 23.11.2021. Po podrobném projednání
představenstvo vlastníka schválilo zachování pevných složek vodného i stočného a z důvodu rostoucích
nákladů úpravu pohyblivé složky vodného a stočného.
Výše celkové pohyblivé složky vodného a stočného pro odběratele v působnosti provozovatele se
mění s účinností od 1. 1. 2022 o 3,48 %, včetně DPH. U vodného je toto zvýšení o 2,06 % (to je
o 0,93 Kč/m3), u stočného se tato cena zvyšuje o 5,07 % (to je o 2,04 Kč/m3). Údaje jsou uvedeny včetně
DPH ve výši 10 %. Výše pevné složky vodného a stočného u všech odběratelů zůstávají na stejné úrovni
a nemění se.
V jednosložkovém vyjádření vodného a stočného je navýšení vodného o 1,36 % na částku
52,76 Kč/m3, stočné se pro rok 2022 zvýší o 3,90 % na částku 46,88 Kč/m3. Celková průměrná cena vodného
a stočného vyjádřená ve formě ceny jednosložkové se tak zvyšuje o 2,54 %. Prezentované ceny jsou
uvedeny vždy s DPH ve výši 10 %.

1. DVOUSLOŽKOVÁ forma vodného a stočného
A. Pohyblivá složka dvousložkové ceny v Kč/m3:

Položka

Cena od 1. 1. 2022
bez DPH

s DPH 10 %

Vodné

41,93

46,12

Stočné

38,44

42,28

Celkem

80,37

88,40

B. Pevná složka pro nejmenší vodoměry

Položka

Cena od 1. 1. 2022
bez DPH

s DPH 10 %

Vodné

732,--

805,20

Stočné

768,--

844,80

Celkem

1 500,--

1 650,-1

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

Položka

Cena od 1. 1. 2022
bez DPH

s DPH 10 %

Vodné

47,96

52,76

Stočné

42,62

46,88

Celkem

90,58

99,64

Komentář:
• Představenstvo vlastníka rozhodlo o navýšení nájemného za vodárenskou infrastrukturu pro rok 2022 na
částku 120 mil. Kč.
• Procento pevné složky může být v souladu s platným cenovým věstníkem vydaným Ministerstvem financí
ČR stanoveno na maximálně 15 %, podílu z fixních nákladů přesto, že tato hodnota se ve vodárenství
pohybuje na úrovni až 75 procent.
• Navýšení ceny pitné vody pro spotřebitele dále souvisí se zdražováním vstupních surovin. Pro rok 2022
pak zejména razantní zvýšení ceny za elektrickou energii a plyn. Zvyšuje se však i cena dalších vstupních
surovin – za odběr vod z povrchových zdrojů, chemikálií používaných při čištění povrchové vody na pitnou
a mnoho dalších. Pozitivním faktorem, který má vliv na výši ceny vodného pro rok 2022, je dokončení
I. etapy rekonstrukce přivaděče VSVČ (tedy přivaděče od zdrojů z Podlažic do vodojemu Slatiňany).
Tím je umožněno výrobu pitné vody částečně realizovat díky levnější podzemní vodě ze zdrojů na
Podlažicku.
• Navýšení ceny stočného souvisí jednak s již výše uvedeným razantním navýšení cen za energie, ale
současně se do ceny promítají zvýšené náklady na jímání dešťových vod a zvýšené náklady na jejich
následné čištění. Pro objektivnost je třeba uvést, že od zpoplatnění jsou ze zákona osvobozeny odpadní
vody, respektive dešťové srážky, které se do kanalizace dostanou z veřejných komunikací.

Cenové kalkulace vodného a stočného jsou společně s dalšími podklady zveřejněny na webových
stránkách provozovatele http://www.vschrudim.cz/ i vlastníka http://www.vakcr.cz/.
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