
Kalkulace výše stočného a vodného pro daný rok 

 

DSO Jaroměřsko je vlastníkem veřejného vodovodu a kanalizace v obcích Jaroměř-Semonice a 
Hořenice, dále vlastníkem veřejné kanalizace v obcích Jaroměř-Jezbiny, Starý Ples, Dolany, Čáslavky, 
Rychnovek, Zvole, Šestajovice a Jasenná.  

Vzhledem k neustále se opakujícím dotazům ohledně navyšování cen vodného a stočného pro 
odběratele v obcích, kde byla vybudována kanalizace a vodovod v rámci akce „Čisté Labe 
z Jaroměřska“ uvádíme následující informace. 

Stavba vodovodu a kanalizace byla financována z prostředků EU v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, Prioritní osa Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, Oblast podpory Snižování 
znečištění vod. 

DSO Jaroměřsko jako příjemce finančích prostředků z EU je povinen dodržovat po dobu udržitelnosti 
projektu tj. 10 let od kolaudace řadu podmínek a opatření, mezi něž patří i povinnost nastavovat  
ceny vodného a stočného předepsané Finanční analýzou.  

Tato Finanční analýza předepisuje: 

 základní výši vodného a stočného pro každý rok udržitelnosti projektu tj. do roku 2025. Tato 
základní cena se každoročně navyšuje o cca 5% 

 tato cena se násobí indexem spotřebitelských cen. Tento index se určuje jako součin inflací v 
jednotlivých letech počínaje rokem 2009, tj. rokem podání žádosti 

 k této částce se následně přičte DPH, aktuálně ve výši 15% 
 Finanční analýza dovoluje tuto konečnou cenu snížit maximálně o 10%  

TOTO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ SNÍŽENÍ PRO NAŠE ODBĚRATELE KAŽDOROČNĚ UPLATŇUJEME              
 

Níže předkládáme výpočet stočného a vodného pro rok 2017 a dále tabulky cen stočného a vodného, 
předepsané Finanční analýzou pro následující roky (bez inflačního koeficientu a DPH) 
 
určení inflačního koeficientu pro kalkulaci cen na rok 2017 

inflace v jednotlivých letech dle ČSÚ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   

1,00% 1,50% 1,90% 3,30% 1,4% 0,4% 0,3% 0,4%    

                                                                                                                                     odhad k 8.12.2016 

k=1,001*1,015*1,019*1,033*1,014*1,004*1,003*1,004=1,1063 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výpočet cen V+S pro rok 2017

inflační index pro rok 2015 byl 1,0997

za rok 2015 činila meziroční inflace 0,5%

stanovení INDEXU:

inflace %
INDEX v r.2016

dle ČSÚ INDEX pro rok 2017

INDEX odhad č.1 0,4 1,1019 1,1063

OPRAVNÝ INDEX po vyhlášení ČSÚ

cena snížena o %

cena rok 2017 dle Fa -

c.ú.2009 INDEX odhad č.1 částka č.1 10

bez DPH bez DPH vč DPH 15% vč DPH 15%

Stočné 33,98 Kč 1,1063 37,59 Kč 43,23 Kč 38,91 Kč

Vodné 23,64 Kč 1,1063 26,15 Kč 30,08 Kč 27,07 Kč

vyhlášené ceny pro rok 2017:
bez DPH

STOČNÉ 39,00 Kč 33,91 Kč

VODNÉ 27,20 Kč 23,65 Kč

V+S 66,20 Kč



 

 



 


