Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné pro rok 2019 (Svazek obcí)
Cena pro stočné svazkových obcí (bez města Příbram) - Navrhovaná cena 1m3 odvedené a
čištěné vody vykazuje stejnou hodnotu jako po rok 2018. Na tomto místě lze také
s uspokojením konstatovat, že stejná cena pro stočné pro svazkové obce je uplatňována již od
roku 2013, což představuje již sedmý rok trvání stejné ceny.
I v této kalkulaci dochází k nárůstu fakturovaného objemu vody odpadní, což lze hodnotit
jako velmi pozitivní skutečnost, která je schopna eliminovat veškeré nutné nárůsty
jednotlivých nákladových položek. Jsme přesvědčeni, že tomuto stavu kromě klimatického
průběhu roku 2018 výrazně napomáhá i dnes již dlouhodobé zachování ceny. Většina položek
zůstává zachována na úrovni roku 2018. K podstatnému nárůstu dochází pouze v položce
Odpadní voda předaná k čištění na ČOV Příbram, která souvisí s nárůstem objemu m3
předaných z jednotlivých obcí Svazku na ČOV Příbram. To se týká obcí Podlesí, Háje a
Trhové Dušníky.
Nárůst vlivem ceny zaznamenává taktéž položka Spotřeba elektrické energie, opravy,
likvidace kalů a mírný nárůst vykazují také mzdy. Všechny ostatní nákladové položky
zůstávají zafixovány na úrovni předchozího roku. Všechny tyto nárůsty jsou však zcela
eliminovány již avizovaným nárůstem fakturovaného objemu vody odpadní.
Položka chemikálie V této položce, je zahrnuta spotřeba chemikálií pro úpravu odpadních
vod tak, aby vyhovovaly emisním limitům stanoveným pro ČOV státními orgány.
Položka přímý materiál ostatní Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál
spotřebovávaný při údržbě a prevenci na sítích odpadních vod a veškerý materiál údržbu a
prevenci na objektech odpadních vod. Pro rok 2019 je nutno počítat se stejným objemem jako
pro rok 2018.
Položka energie vykazuje nárůst v souvislosti s avizovaným nárůstem ceny pro rok 2019 dle
odhadu ERÚ. Položka obsahuje spotřebu elektrické energie na základě zkušenosti z minulého
období a je závislá na množství vyčištěných odpadních vod.
Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených při údržbě a
prevenci na sítích odpadních vod a zejména pak objektech odpadních vod násobených
mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Pro rok 2018 je po několika letech plánován mírný
nárůst, přičemž objem hodin zůstává na úrovni roku 2018.
Položka opravy Jedná se zde o všechny náklady související s opravami jak na sítích, tak i na
objektech odpadních vod, prováděné jak dodavatelským způsobem, tak i ve vlastní režii.
Objem této položky narůstá na původní historickou úroveň po letech, kdy docházelo k jejímu
poklesu v souvislosti se snahou o zachování stejné ceny.
Položka Nájemné je na úrovni roku 2018.
Položka poplatky za vypouštění odpadních vod Jedná se o poplatky jednak za objem
vypouštěných odpadních vod a jednak za jejich kvalitu. Tato částka je stanovena státními
orgány.
V položce ostatní provozní náklady externí Jedná se převážně o položky likvidace kalů,
zemní práce úpravy komunikací, služby leasingu, služby telekomunikací, revize, odpisy
provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídající částky za pojistné atd.
Nárůst této položky souvisí s větším množstvím likvidovaných kalů.
Položka ostatní provozní náklady ve vlastní režii Jedná se hlavně o likvidaci kalů ve vlastní
režii a odpadních vod převzatých, které jsou likvidovány na MČOV Příbram.
Položka dopravy a mechanizace jedná se o dopravní výkony osobních, nákladních a
speciálních dopravních prostředků. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným
střediskem dopravy a to ve vnitropodnikových cenách bez zisku. Pro rok 2019 je
předpokládána stejná částka jako pro rok 2018.

Položka laboratoře vykazuje stejnou mírný nárůst v souvislosti s nárůstem mezd pracovníků
laboratoře.
Položky výrobní a správní režie vykazují minimální nárůst vlivem nárůstu mezd
technických pracovníků pro rok 2019.

Konečná cena pro stočné za 1 m3 (v Kč)
domácnosti
ostatní

bez DPH
35,13
35,13

Pro rok 2019 je v kalkulaci promítnuta DPH ve výši 15%.

s DPH
40,40
40,40

