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VODOVODY A KANALIZACE

• 6 795 vlastníků a 2 878 provozovatelů



CENOVÁ  REGULACE 

Cenovým regulačním orgánem v i oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí

Oblast cen se v řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách

- § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb.  - věcné usměrňování cen 

- postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny vč. zahrnování přiměřeného zisku do ceny

Výměr MF ČR zveřejněný MF ČR v Cenovém věstníku 

- stanovuje co lze a naopak, co nelze zahrnout do ceny

- do ceny pro vodné a stočné lze zahrnout pouze oprávněné náklady, přiměřený zisk a DPH

Výpočet (kalkulace) ceny pro vodné a stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů se provádí 

podle příloh č. 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích



REGULACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

• MZe je vrchním orgánem dozoru nad uplatňováním zákona č. 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

• dohled nad dlouhodobou udržitelností sektoru vodovodů a kanalizací

• zlepšení ochrany odběratelů 

• zvýšení transparentnosti tvorby a regulace cen pro vodné a 

stočné

• kontrolní činnosti a dohledu u subjektů oboru vodovodů a kanalizací

• zajištění činnosti Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů 

a kanalizací

• zajišťuje provoz, správu, administraci a rozvoj významného Informačního 

systému vodovodů a kanalizací (IS VaK), v rámci kterého vede a zpracovává 

u všech subjektů ceny pro vodné a ceny pro stočné, porovnává kalkulace 

se skutečností, vede a zpracovává ústřední evidenci vybraných údajů 

z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací apod. 



KALKULACE CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ

se provádí podle příloh č. 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb.

stanovení závazné struktury a členění nákladových položek pro tvorbu 

cen pro vodné a stočné a, jejich obsah, objemové a množstevní položky

uvádějí se v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné 

náklady spojené s provozováním vodovodů a kanalizací

musí být zpracována tak, aby výsledná cena pro vodné a stočné 

odpovídala ceně, která bude odběratelům skutečně účtována

stanovená forma a přesná struktura jednotlivých nákladových položek 

kalkulace umožňuje v rámci monitorování trhu efektivní benchmarking





DĚKUJI ZA POZORNOST


