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Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na cenovou politiku vodohospodářské 

infrastruktury, která výrazně ovlivňuje ceny vody. Teoretická část obsahuje charakteristiku 

vodohospodářské infrastruktury z legislativního hlediska a dále je věnována rozboru 

jednotlivých ukazatelů, kteří vstupují do ceny pro vodné a stočné. Cílem bakalářské práce 

je zhodnocení postupného vývoje ceny vody v ČR v letech 2008 – 2013 na základě 

analýzy, která vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem zemědělství a některých 

vodárenských společností.  
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Annotation  

The thesis is focused on the pricing policy of water management infrastructure, 

which materially influences the price of water. The theoretical part includes  

the characteristics of the water infrastructure from a legislative point of view and is 

devoted to the analysis of individual indicators, entering into prices for water  

and sewerage. Object of this work is to evaluate the gradual development of water prices  

in the Czech Republic in the years 2008 - 2013 based on the analysis, based on data 

released by the Ministry of Agriculture and some water companies. 
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1 Úvod, cíl práce 

Bakalářská práce analyzuje vývoj ceny vody v ČR v letech 2008 – 2013 

v závislosti na způsobu stanovení ceny vody.  

Téma jsem si zvolila proto, že zabezpečení dostatečné dodávky pitné vody je 

jedním z důležitých úkolů, před kterým lidstvo stojí. Je všeobecně známo, že dostupné 

množství pitné vody neustále ubývá (ze 17 000 m
3
 v roce 1950 poklesl stav pitné vody  

na 7 000 m
3
)
[35]

, a to především díky zhoršenému stavu životního prostředí a destrukci 

krajiny. Není tedy pochyb, že cena vody stoupá v závislosti na růstu nákladů na výrobu  

a čištění vody. Jen za posledních 24 let tak došlo k přibližně stonásobnému zdražení vody - 

v roce 1990 domácnost zaplatila 0,80 Kčs
[7]

 za 1 m
3 

vodného a stočného, v roce 2014  

se částka za 1 m
3
 vodného a stočného pohybovala v rozmezí 70,94 – 103,67 Kč včetně 

DPH
[21]

.  

Cílem bakalářské práce je zhodnocení postupného vývoje ceny vody v ČR v letech 

2008 – 2013 a předpokládaný vývoj ceny vody na základě analýzy, která vychází ze 

statistických údajů ministerstva zemědělství. Touto analýzou budu při svém závěrečném 

zhodnocení zjišťovat nejen samotný vývoj ceny vody v letech 2008 - 2013,  

ale také vliv jednotlivých ukazatelů (nákladové položky, přiměřený zisk a kalkulační 

objemy) na tento celkový vývoj.  

V jednotlivých kapitolách bakalářské práce se nejprve zaměřím na postupný vývoj 

a právní rámec vodohospodářské infrastruktury, následně se se budu věnovat oblasti 

stanovení cen vody včetně popisu a struktury nákladových položek, které se promítají  

do ceny pro vodné a stočné. V další kapitole provedu samotnou analýzu vývoje cen vody  

v letech 2008 – 2013 a svou bakalářskou práci ukončením zhodnocením této analýzy. 

Bakalářská práce byla zpracována za podpory společnosti SOVAK ČR, která 

sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou 

nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska 

provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. 
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2 Charakteristika vzniku a vývoj vodohospodářské 

infrastruktury v ČR 

2.1 Vznik a vývoj vodohospodářské infrastruktury 

Do roku 1993 provozovalo v ČR celkem 11 státních podniků (9 krajských  

a 2 pražské) vodovody a kanalizace. Tyto podniky měly na starosti také obnovu a rozvoj 

vodárenské infrastruktury. Usnesením vlády České republiky č. 222 ze dne 3.7.1991 

k zásadám reformy a transformačních procesů systémů zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování a čištění odpadních vod se zahájila příprava privatizace státních podniků. 

Téhož roku byl připraven a schválen zákon č. 92/1991 Sb. o převodu majetku státu na jiné 

osoby. Realizací privatizačních projektů došlo k rozdrobení státních podniků  

na cca 40 okresních vodohospodářských společností a dalších více než 1 200 drobných 

provozovatelů s různou formou vlastnictví infrastruktury. Stát během roku 1993 delegoval 

správu vodárenského monopolu na města a obce a bezúplatným převodem majetku 

bývalých státních podniků převedl na samosprávu daného regionu také odpovědnost  

a práva rozhodovat a řídit.
[8]

 

Tímto krokem tak stát přestal od roku 1994 dotovat provozní náklady na výrobu, 

distribuci a čištění pitné vody, což nejen pro obyvatelstvo ČR znamenalo výrazné navýšení 

cen vodného a stočného. 

2.2 Privatizace vodohospodářských společností  

Privatizace vodohospodářských společností probíhala koncem 90. let především 

formou přímých nákupů akcií, kdy se jednalo převážně o nákupy akcií vodáren velkých 

měst nebo krajských vodáren, které zajišťovaly provozování pro velké územní celky.  

Pro zabezpečení rozhodujícího vlivu na provoz vodárenské infrastruktury byl fondem 

národního majetku bezúplatně převeden majoritní podíl akcií na obce a města. Zbytek akcií 

byl prodán prostřednictvím kuponové privatizace, přičemž se z celkového balíku akcií 

jednalo pouze o cca 10 %. 

Od roku 2001 zájem o nákup vodohospodářské infrastruktury klesl,  

neboť prodejem akcií vodáren přišly především vodárenské společnosti o možnost dotací 
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z EU. Zájem o provozní část vodáren tvořící zisky však nadále trval. Z tohoto důvodu se  

na vodárenském trhu objevila privatizace formou akcionářských práv, která spočívala 

v tom, že si město či obec ponechaly v majetku vodárenskou infrastrukturu, ale dodávku, 

kanalizaci a čištění vody svěřily soukromé společnosti. Akciový podíl z provozní 

společnosti byl uvolněn k přímému prodeji či veřejné soutěži. Možnost účasti v soutěži  

o akcie provozních společností vyvolala zájem pro vstup zahraničních firem - koncernů  

do těchto společností.
[8]

 

Na vodárenském trhu se tak objevuje několik modelů provozu vodohospodářské 

infrastruktury. Prvním modelem je model samostatného provozování, kdy obec sama 

provozuje vodohospodářskou infrastrukturu, tj. sama vybírá vodné či stočné, má 

odpovědnost za její provozování, obstarává si povolení k vypouštění odpadních vod atd.  

Druhým modelem je vlastnický model provozování, kdy organizace odpovědná  

za provozování byla zřízena a je 100% vlastněna jedním vlastníkem či vlastníky dotčené 

infrastruktury a provozuje ji na základě smlouvy nebo jiného místně platného pověření.  

Třetím modelem je smíšený model provozování, kdy provozovatel a vlastník 

infrastruktury je jedna a táž osoba odlišná od obce.  

Čtvrtým modelem je oddílný model provozování, kdy oddílné provozní 

společnosti jsou společnosti s majetkovou účastí jiných subjektu než vlastníka 

infrastruktury.
  

Privatizace vodáren sice přinesla městům a některým vodárnám zpravidla 

jednorázové funkční zdroje, které byly následně investovány zpět do vodárenské 

infrastruktury, ale současně zaznamenala hned několik nedostatků, z nichž nejdůležitějším 

byla ztráta přímé kontroly a rozhodování ve všech zásadních věcech týkající se prodeje 

vody
[29]

.  

2.3 Obecné právní předpisy ve vodohospodářství 

Vodní zákon vychází z komplexní právní úpravy novodobého vodního práva. 

Vodní právo spadá do odvětví správního práva a disponuje relativně dlouhou historií.  

Již koncem 18. století existovaly tzv. mlynářské řády. Ty byly v 19. století nahrazeny 

zemskými vodními zákony (českým, moravským, slezským). Právní úprava obsažená  
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v českém vodním zákoně č. 71/1870 z.z. pak byla prvním soustavným zpracováním 

vodního práva u nás. Český zemský vodní zákon byl platný až do roku 1955, kdy byl 

nahrazen zákonem č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Dalším důležitým vodním 

zákonem byl zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, který platil až do 31.12.2001. Tento zákon 

byl nahrazen dnes platným vodním zákonem.
[9] 

V současné době je vodohospodářská infrastruktura především podřízena níže 

uvedeným právním předpisům: 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinnosti od 1.1.2002, 

který upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů 

a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů 

územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku; 

- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech  

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Tato vyhláška byla 

novelizovaná vyhláškou č. 146/2004 Sb. 

Oboru vodovodů a kanalizací se dále dotýkají i další zákony, jako např.: 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 22. prosince 2000, která 

ustanovuje rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky;  

- č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

- č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

který v § 143 odst. 4 opravňuje Ministerstvo zemědělství k vydání vyhlášky, kterými 

stanoví technické požadavky pro vodní dílo;
 
 

- č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje působnost obcí 

k zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod; 

- č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho prováděcí právní předpisy. 
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3 Cenová politika ve vodohospodářské infrastruktuře 

3.1 Právní předpisy v oblasti cen ve vodohospodářství 

Vodohospodářská infrastruktura není veřejnou službou, ale jedná se o vysoce 

regulovaný soukromý sektor. Voda, jako jedna z nejdůležitějších komodit, se řadí mezi 

zboží, u něhož se uplatňuje regulace cen.  

Působnost při uplatňování, regulaci a kontroly ceny vody vykonává MF,  

a to na základě zákona České národní rady č. 265/1991 Sb. ze dne 18. června 1991,  

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Ministerstvo vydává právní předpisy 

pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu  

a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, 

cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.
[3] 

 

O regulaci cen vydává MF každoročně rozhodnutí, které publikuje formou výměru 

v Cenovém věstníku. Ve výměru MF jsou stanoveny nejen maximální a minimální ceny 

vody, ale také pravidla věcného usměrňování. Změny v regulaci cen jsou vydávány  

po předchozím projednání nebo informování vlády popř. porady ministrů. V případě 

výměru se nejedná o nařízení, které musí být legislativně schváleno.  

Samotná regulace ceny vody se pak řídí zákonem č. 526/1990 Sb. ze dne  

27. listopadu 1990, o cenách. Zákon o cenách rozeznává tři způsoby regulace cen, které lze 

ze zákona účelně spojovat: 

a) Stanovení cen – jedná se o úředně stanovené ceny určeného druhu zboží stanovené 

cenovými orgány jako maximální (cena, kterou není přípustné překročit), pevné 

(cena, kterou není přípustné změnit) nebo minimální (cena, kterou není přípustné 

snížit); 

b) Usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky – toto usměrňování 

spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání cen, přičemž 

podmínkami jsou: 

 maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období, nebo 

 maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených 

vstupů ve vymezeném období, nebo 
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 závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci; 

c) Cenové moratorium – tímto se rozumí časově omezený zákaz zvyšování cen  

nad dosud platnou úroveň na trhu daného zboží.
[5]

 

V současné době jsou uplatňovány pouze dva způsoby regulace cen, a sice úředně 

stanovené ceny a věcné usměrňování cen. Cena vody povrchové, pitné a odpadní pak patří 

mezi věcně usměrňované ceny. 

3.2 Regulace cen ve vodohospodářství 

Stát při regulaci ceny vody plní sociálně - politickou funkci, a to tím způsobem,  

že prostřednictvím MF chrání spotřebitele před vysokými cenami vody a podporuje 

hospodářskou soutěž především v rámci uspokojování požadavků na dodávku pitné vody, 

odvádění a čištění odpadních vod a zajištění dohledu nad zpracováním a plněním plánů 

financování obnovy vodovodů a kanalizací. Podmínky regulace jsou přitom jasně 

definovány a diktovány zákonem. 

Jak již bylo výše uvedeno, cenová regulace v ČR probíhá formou tzv. věcného 

usměrňování. Toto usměrňování má za cíl kontrolovat odpovídající náklady včetně zisku 

provozovatelů vodohospodářských sítí.  

Předmětem věcného usměrňování cen jsou podle výměru MF následující 

komodity: 

 Pitná voda dodávaná odběratelům,
 

 Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě,  

než je odběratel („voda předaná“),
 

 Odvádění a čištění odpadních vod, z toho jen voda odvedená kanalizací 

nečištěná a voda odpadní čištěná.
[6]  

Kromě MF je hlavním orgánem regulace vodárenství také Ministerstvo 

zemědělství. To je vodním zákonem definováno jako ústřední vodoprávní úřad, který 

zodpovídá v dané oblasti za většinu úkonů státní správy. 

Dalším cenovým regulátorem je již zmíněné MF, které vykonává hlavní cenovou 

kontrolu nad vodným a stočným pomocí věcně usměrňovaných cen, přičemž ve svém 

rozhodnutí, publikovaném v Cenovém věstníku, vydává každoročně postupy pro tvorbu 
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ceny prostřednictvím započítání oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Nicméně  

na cenové regulaci se rovněž významně podílejí samotní vlastníci vodohospodářské 

infrastruktury, kteří mohou využít smluvních mechanismů zejména ke kontrolování 

provozních povinností vůči odběratelům pitné vody. Vlastníci mají v oblasti cenové 

politiky možnost prostřednictvím schvalování tarifů vodného a stočného omezovat růst 

ceny a vést provozovatele k dalším úsporám.
[19]

 

Provozovatelé vodovodů a kanalizací pak každý rok uvádí aktuální výši ceny  

ve svém platném ceníku, ve kterém musí každou změnu ceny vodného a stočného povinně 

zveřejnit, a to např. oznámením na příslušný městský (obecní) úřad nebo na svých 

webových stránkách. Po skončení období platnosti ceny jsou povinni provést vyúčtování 

všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů, a toto vyúčtování rovněž zveřejnit. 

3.3 Vývoj ceny vody ve vodohospodářství 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, cena vody za posledních 24 let neustále stoupá.  

Před rokem 1989 se cena za vodné a stočné držela téměř na stejné úrovni, přičemž rozdíly 

mezi skutečnými náklady a poplatky byly dotovány ze státního rozpočtu. Po roce 1990  

se státní dotace na provoz vodovodů a kanalizací každým rokem postupně zmenšovaly,  

až do roku 1994, kdy stát přestal provozní náklady vodovodů a kanalizací, tj. výdaje 

vodárenských společností na výrobu, distribuci a čištění vody, dotovat, a ceny vody se tak 

přiblížily reálným cenám. I přesto, že dnešní ceny vody odrážejí skutečné provozní 

náklady ve vodohospodářství, stále nepokrývají potřebné investiční výdaje na obnovu  

a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury. 

Především obce a města se snaží toto nedostatečné finanční krytí kompenzovat tak, 

že provozovatelům vodárenských společností neustále navyšují nájemné za pronájem 

infrastrukturního majetku. Vzhledem ke skutečnosti, že nájemné za pronájem 

infrastrukturního majetku je nákladovou položkou vstupující do kalkulace ceny vody,  

je zřejmé, že toto navýšení se odráží i v ceně vodného a stočného.  

Podle předsedy představenstva SOVAK ČR, Františka Baráka, výroba pitné vody 

není příliš drahá, představuje zhruba 2-7 Kč za m
3
. Drahá je její hygienizace, doprava  

ke spotřebiteli, následné odkanalizování a vyčištění. Drahé jsou platby za věcná břemena, 

přičemž nejdražší jsou ta, která platí vlastníci majetku státním, krajským a municipálním 
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institucím. Podstatnou část ceny vodného a stočného představují náklady na budování 

vodovodních sítí. Nárůst ceny vody bude po několik let podstatně vyšší tam, kde jsou 

vodní a kanalizační sítě ve špatném stavu.
[16]

  

3.3.1 Tvorba ceny vody 

Jak je již výše uvedeno, voda jako jeden z nejvýznamnějších volných statků je 

zbožím, u něhož se uplatňuje věcné usměrňování cen, které jsou stanoveny cenovými 

orgány pro sjednání cen. Věcné usměrňování cen tedy spočívá v dodržování stanovených 

závazných pravidel pro kalkulaci a sjednávání cen, kdy si prodávající cenu vody sami 

vykalkulují a následně sjednají s kupujícími, popř. s obcemi, které spotřebitele vody 

prakticky zastupují. 

Způsob regulace i tvorby cen zůstává od roku 1993 prakticky beze změn.  

Od 1.1.2001 byly sjednoceny ceny vodného a stočného pro domácnosti a ostatní 

odběratele. 

Cena vody je rozdílná v závislosti na místních podmínkách. V případě vodného je 

nízká cena vody možná jen u menší vodárenské společnosti, např. v obci, kde mají kvalitní 

místní zdroj vody. Naopak položka stočného u těchto menších vodárenských společností je 

vyšší, neboť většina obcí si zpravidla nemůže z finančních důvodů dovolit uskutečnit 

investici na výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace. Nízkou cenu vody mají dnes  

i ty vodárenské společnosti, které ještě neinvestovaly potřebné vysoké částky  

do infrastruktury, protože dlouho spoléhaly na dotace potřebné na udržování a rozvíjení 

vodovodní a kanalizační sítě. Náklady na udržování a rozvíjení rozsáhlé vodovodní  

a kanalizační sítě s vysokým procentem osídlení venkovského typu jsou vyšší  

než na území jednoho velkého města.
[15]

 

Cena vody v rámci vodohospodářské infrastruktury se člení na vodné a stočné, 

přičemž vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. úplata za výrobu  

a distribuci pitné vody a stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. úplata 

za odvedení odpadní vody a její čištění. 

Do ceny pro vodné a stočné lze v souladu s platnými právními předpisy 

promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží 

doložitelné z účetnictví, přiměřený zisk, daň a případně uplatněné clo podle jiných 
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právních předpisů, není-li stanoveno jinak. Ovšem subjekty zmocněné k úplatě vodného 

a stočného, především pak obce, mají možnost dotovat cenu pro vodné a stočné i z jiných 

aktivit (např. dotace z obecního rozpočtu). Podstatnou roli při určování ceny vodného  

a stočného tedy sehrávají i vlastníci vodohospodářského majetku.  

Obecně se tedy dá říci, že hlavními faktory ovlivňujícími cenu vodného  

a stočného jsou: 

 cena surové vody; 

 výše nájemného za pronájem infrastrukturního majetku; 

 výše investic do oprav, obnovy či výstavby vodovodních a kanalizačních řadů; 

 pokles či nárůst odběru vody;  

 nárůst sazby DPH a dalších poplatků. 

Cílem vodohospodářských společností při sestavování cen vodného a stočného je 

dosažení plné návratnosti nákladů, tak aby byly vyrovnány příjmy těchto společností 

s jejich celkovými náklady, které tvoří provozní, udržovací a kapitálové náklady, ale také 

náklady obětované příležitosti a externí environmentální náklady
[16]

, tj. náklady spojené  

s podnikovými akcemi (např. investice) a aktivitami (např. provoz asanačních zařízení), 

jejichž cílem je zmenšení negativního vlivu podniku na životní prostředí.  

Proces cenotvorby musí být transparentní pro společnost, přičemž cena vody musí 

být nejen cenově dostupná, ale zároveň musí být stanovena tak, aby byla maximálně 

zajištěna efektivní alokace a udržitelné užívání zdroje. 

3.3.1.1 Nákladové položky 

Jak již bylo úvodem řečeno, náklady na výrobu a dodávku pitné vody a odvádění  

a čištění odpadních vod neustále rostou a jsou tedy jedním z důvodu nárůstu cen vodného  

a stočného. Pro subjekty zabývající se výrobou a distribucí vody je společné, že ceny 

vodného a stočného ovlivňuje vysoký podíl fixních nákladů (70 až 80 %)
[20]

. 

Ekonomickou oprávněnost nákladů určuje cenový výměr MF ČR, který stanovuje, 

jaké náklady mohou být do kalkulačního vzorce započítány a jaké naopak ne.  
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Největší nákladové položky přitom tvoří odpisy vodohospodářského majetku,  

cca 40 %, přičemž z těchto nákladů jsou generovány zdroje na obnovu vodovodů  

a kanalizací.
 
 

Další výrazné složky z ceny za vodné a stočné tvoří náklady za nákup surové 

vody, náklady na energie, chemikálie a mzdy. 

Za ekonomicky oprávněné náklady pak nelze dle výměru MF č. 01/2013 ze dne  

28. listopadu 2012 uznat zejména: 

 penále, poplatky z prodlení, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související  

s investiční výstavbou, 

 zaviněná manka, 

 škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod 

způsobených živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob  

a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,
 
 

 odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů 

právnických osob plynoucí nad rámec smlouvy o výkonu funkce nebo smlouvy jí 

podobné a plnění ve výměru dále uvedená, 

 pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění,  

za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),
 
 

 nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční 

výstavby (zmařené investice), 

 náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj, 

 přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční 

povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách), 

 platby za promlčené dluhy,
 
 

 opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, 

 odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního 

předpisu, 

 odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného 

podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 výdaje na reprezentaci, 
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 cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,
 
 

 peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným 

právním předpisem, 

 platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími 

volenými orgány právnických osob,
 
 

 odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených 

na celkovém počtu zaměstnanců, 

 příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů  

nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny, a současně 

nad 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
 
 

 náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví 

nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem 

(zpětný leasing), 

 zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny 

nebyly spotřebovávány, 

 náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
 
 

 odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou 

uznatelnost, 

 náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí, výplaty 

dividend.
[6]

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i v rámci vodohospodářské infrastruktury je 

nutné oprávněnost nákladů dostatečně prokazovat, a to ve smyslu toho, zda náklady jsou 

skutečně vynakládány s provozem vodárenské činnosti, popř. zda souvisí s reprodukcí 

regulovaného zboží, a dále zda výše nákladů je přiměřena ve srovnání s náklady jiných 

obdobných ekonomických subjektů.  

Pro stanovení prodejních cen pak vodohospodářské společnosti vychází 

z kalkulačního vzorce sestaveného právě pro vodohospodářské účely – viz tabulka č. 1.  

Při sestavování výsledné kalkulace je nutné přitom vycházet ze skutečných nákladů 

vynaložených na celkové množství dokončených výkonů. 
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Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meteriál mil. Kč

1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil. Kč

1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná mil. Kč

1.3 - chemikálie mil. Kč

1.4 - ostatní materiál mil. Kč

2. Energie mil. Kč

2.1 - elektrická energie mil. Kč

2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil. Kč

3. Mzdy mil. Kč

3.1 - přímé mzdy mil. Kč

3.2 - ostatní osobní náklady mil. Kč

4. Ostatní přímé náklady mil. Kč

4.1 - odpisy a prostředky obnovy inf. majetku mil. Kč

4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil. Kč

4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil. Kč

4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil. Kč

4.5 - ostatní provozní náklady externí mil. Kč

4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil. Kč

5. Finanční náklady mil. Kč

6. Výrobní režie mil. Kč

7. Správní režie mil. Kč

8. Úplné vlastní náklady mil. Kč

A Hodnota infrastruktur.majetku podle VÚME mil. Kč

B Pořizovací cena provozního majetku mil. Kč

C Počet pracovníků osob

D Voda pitná fakturovaná mil. m
3

E - z toho domácnost mil. m
3

F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil. m
3

G - z toho domácnost mil. m
3

H Voda srážková fakturovaná mil. m
3

I Voda odpadní čištěná mil. m
3

J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil. m
3

K Pitná nebo odpadní voda předaná mil. m
3

9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m
3

Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Úplné vlastní náklady mil. Kč

11. Klakulační zisk mil. Kč

11.a - podíl z ÚVN %

11.b - z ř. 11 na rozvoj a obnovu inf. Majetku mil. Kč

11.c Prostředky v plánu obnovy a skuteč.jejich čerpánímil. Kč

12. Celkem ÚVN + zisk mil. m
3

13. Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková mil. m
3

14. Cena pro vodné, stočné Kč/m
3

15. Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m
3

Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil. Kč

16.a - podíl z celkových ÚVN a zisku %

17. Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil. Kč

17.a - z toho: ÚVN mil. Kč

17.b                : kalkulační zisk mil. Kč

18. Cena pohyblivé složky Kč/m
3

19. Cena pohyblivé složky + DPH Kč/m
3

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Nákladové položky Měrná 

jedn.

Voda pitná Voda odpadní

Voda pitná Voda odpadní

Řádek

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě

Text Měrná 

jedn.

Voda pitná Voda odpadní

Řádek

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Text Měrná 

jedn.

Tabulka č. 1- Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.vakkv.cz/cs/zakaznikum/cena/cenove-kalkulace.html
[22]

 + vlastní zpracování 

http://www.vakkv.cz/cs/zakaznikum/cena/cenove-kalkulace.html
http://www.vakkv.cz/cs/zakaznikum/cena/cenove-kalkulace.html


Ivana Sádková: Analýza ceny vody v rámci vodohospodářské infrastruktury 

2014  13 

3.3.1.2 Přiměřený zisk 

Nemalý význam pro získávání zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářského 

majetku má rovněž přiměřený zisk. 

Přiměřený zisk je v rámci vodárenské infrastruktury ziskem spojeným s dodávkou 

pitné vody a s odváděním a čištěním odpadních vod, který by měl odpovídat obvyklému 

zisku dlouhodobě dosahovanému v rámci srovnatelných ekonomických činností  

a zajišťovat vlastníkům a provozovatelům vodárenských společností přiměřenou 

návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. 

Dle Cenového výměru MF č. 01/2013 se přiměřený zisk vypočítá pomocí vzorce: 

PZNK = OPK × WACC + RO  

kde:  OPK je celková hodnota kapitálu (infrastrukturní majetek, provozní majetek, 

provozní kapitál a zohlednění nákupu společnosti), použitého pro potřeby výroby  

a prodeje zboží s regulovanou cenou, 

WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená MF,  

RO je hodnota finančních prostředků potřebných a nekrytých vlastními a cizími 

zdroji podle plnění plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury v příslušném 

roce. Tato hodnota může být zahrnuta do přiměřeného zisku zajištujícího 

přiměřenou návratnost použitého kapitálu, pouze pokud je v plné výši využita  

pro plnění plánu obnovy a navíc pouze u společností, které vedle výroby a prodeje 

zboží s regulovanou cenou jsou zároveň vlastníkem používané infrastruktury.  

V ostatních případech je jeho hodnota rovna nule.  

Dle cenového výměru MF č. 01/2013, pak přiměřený zisk představuje zejména 

zisk (před zdaněním) spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému 

usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků,  

na zvýšení základního kapitálu, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo 

jinými právními předpisy.
[6]

 

Přiměřený zisk zajišťuje především přiměřenou návratnost použitého kapitálu a je 

odvozován na základě velikosti objemu investovaného kapitálu, do kterého jsou 

zahrnována jen aktiva skutečně nezbytná a skutečně využívána pro dodání regulovaných 

služeb, tedy pro dodávku a odvádění vody.
[28] 



Ivana Sádková: Analýza ceny vody v rámci vodohospodářské infrastruktury 

2014  14 

Způsob určení jednotlivých složek použitého kapitálu je uveden v příloze č. 4A 

daného cenového výměru MF - viz tabulka č. 2: 

Tabulka č. 2 - Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výměr MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami.[6]
 

3.3.1.3 Kalkulační objemy 

Výsledná cena vody vychází z podílu fakturačních objemů vodného a stočného  

a celkových nákladů. Jak již bylo výše uvedeno, přibližně 80 % všech nákladů  

na provozování vodárenské infrastruktury tvoří fixní náklady, mají fakturované objemy  

na vývoj ceny vodného a stočného velký vliv. Vodné a stočné se zvyšuje nejen v závislosti  

na stoupající náklady na energii, náklady na materiály (chemikálie) na výrobu a čištění 

vody, náklady na stavební práce v rámci obnovy a výstavby vodárenské infrastruktury  
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a v závislosti na zvyšování poplatků a daní, ale také z důvodu snížení prodeje vody,  

tj. snížení objemu odebrané vody, a tedy objemu fakturovaného vodného a stočného.  

Od roku 1990 dochází k neustálému snižování spotřeby vody a celkových odběrů 

povrchové a podzemní vody. K poklesu odběrů vody v 90. letech docházelo z důvodu 

změny struktury průmyslové a zemědělské výroby v rámci restrukturalizace národního 

hospodářství. V dalších letech byl pokles odběru vody zapříčiněn klesající náročnosti 

průmyslových technologií na vodu a snižováním spotřeby vody v domácnostech.
[30]

 

V roce 1990 činila spotřeba vody v domácnostech 173,5 litru na osobu a den
[7]

, v roce 

2012 již jen 87,9 litru na osobu a den
[34]

, což znamená pokles o 86,1 litru na osobu  

a den – viz tabulka č. 3. V porovnání s ostatními zeměmi OECD tak ČR patří k zemím 

s nejnižší spotřebou vody na osobu. 

Tabulka č. 3 – Spotřeba vody v domácnostech v letech 1990 - 2012
 

Specifická potřeba 

z vody vyrobené celkem z toho domácnostem

1990 399,0 297,5 173,5

1991 382,9 274,3 161,2

1992 368,8 265,7 159,2

1993 343,1 232,6 137,3

1994 316,8 216,0 129,0

1995 296,3 202,8 121,0

1996 291,6 195,1 116,1

1997 274,1 186,6 112,8

1998 260,3 178,9 110,4

1999 245,4 173,0 108,9

2000 238,0 169,6 107,4

2001 230,0 163,4 103,5

2002 225,3 163,2 102,6

2003 224,0 163,3 102,9

2004 211,1 159,3 102,1

2005 204,2 155,3 98,9

2006 201,9 152,6 97,5

2007 196,4 152,9 98,5

2008 189,1 146,4 94,2

2009 183,9 142,0 92,5

2010 179,6 137,9 89,5

2011 174,1 135,8 88,6

2012 nezjištěno 133,7 87,9

Specifické množství vody fakturované

Rok

l/os/den

 

Zdroj: Historie a současnost lesního a vodního hospodářství
 [7]

 + vlastní zpracování 

Vzhledem k vysokému podílu fixních nákladů, se pak jednotková cena vody  

při snižující spotřebě vody zvyšuje. 
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3.3.1.4 Další položky ovlivňující cenu vody 

Dalšími položkami, které ovlivňují cenu vody, avšak nejsou ovlivnitelné 

vodárenskými společnostmi, ale politikou státu, jsou: 

- daň z přidané hodnoty,  

- poplatky za odběr vody,  

- poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,  

- poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních  

- poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod.  

V případě daně z přidané hodnoty se snížená sazba DPH, která je uplatňována  

v rámci vodného a stočného, zvýšila od roku 1998 z 9 % na současných 15 %, tj. o 6 %.
[1]

  

Poplatky za odběr vody se dělí na poplatky za odběry vod povrchových  

a za odběry vod podzemních. Vodárenské společnosti hradí odběry povrchových vod 

správcům vodních toků, tj. Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Moravy, 

Povodí Dyje. Poplatky za podzemní vodu vybírá Státní fond Životního prostředí, 

přičemž 50 % poplatků je příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr realizuje  

a 50 % Státního fondu Životního prostředí ČR.  Poplatky za podzemní vodu jsou 

v současné době o něco nižší, než poplatky za vodu povrchovou, avšak zájmem Státního 

fondu Životního prostředí ČR je srovnat výši obou poplatků, což by opět přispělo k nárůstu 

cen vodného a stočného. 

Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových platí vodárenské 

společnosti při každém vypouštění odpadní vody bez ohledu na povolení k vypouštění 

odpadních vod. Pokud je překročen zákonem stanovený roční limit
 
objemu vypouštěných 

odpadních vod, je povinností vodárenských společností uhradit také poplatek  

z objemu vypouštěných odpadních vod. Konečným příjemcem poplatků je Státní fond 

Životního prostředí ČR. 

 Poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních platí 

vodárenské společnosti, které mají povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních. Toto povolení je vydáváno pouze výjimečně, přičemž poplatky jsou hrazeny 

obci, na jejímž katastrálním území dochází k povolenému vypouštění odpadních vod  

do vod podzemních. 
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 Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod do vod povrchových platí 

vodárenské společnosti, které vypouští odpadní vody bez ohledu na povolení  

k vypouštění odpadních vod při překročení hmotnostního a koncentračního limitu. Tyto 

poplatky jsou hrazeny Státnímu fondu Životního prostředí ČR.
[2]

 

3.3.2 Dotace 

Dalším nepřímým faktorem ovlivňujícím nárůst ceny vody jsou evropské dotace. 

Česká republika se při vstupu do Evropské unie zavázala v rámci vodárenské infrastruktury 

ke zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality pitné vody. Snahou provozovatelů 

vodárenských infrastruktur bylo získání finanční podpory k ochraně a zlepšování kvality 

životního prostředí v ČR v rámci různých evropských dotačních programů.  

Jedním z úskalí evropských dotací je povinnost dodržet aplikaci finančního 

modelu Evropské komise, na základě kterého provozovatelé (vlastníci) vodárenské 

infrastruktury musí povinně navyšovat cenu vodného a stočného tak, aby si vytvořili 

finanční zdroje na obnovu majetku, pořízeného z dotací. Dotace EU přitom kryje náklady 

pouze do výše 85 % z celkových výdajů projektů
[23]

, přičemž vlastníci vodárenských 

infrastruktur jsou v rámci evropských projektů nuceni zahrnout do projektů i rekonstrukce 

a modernizace, které vzhledem ke stavu dané vodárenské infrastruktury nejsou takovou 

nutností. Tím se náklady na obnovu majetku samozřejmě zvyšují.
[18] 

  

Další nevýhodou čerpání evropských dotací je i skutečnost, že majetek 

vybudovaný za přispění evropských dotací nelze odepisovat, což znamená, že zdroje  

na obnovu majetku, ale také splácení úvěrů na spolufinancování projektů, musí vlastníci 

vytvářet pouze z čistého zisku, tj. teprve z výsledku po zdanění. 

3.3.2.1 Operační program Životní prostředí 

Mezi dotační programy patří i Operační program Životní prostředí, který se stal 

díky podmínkám pro získávání evropských dotací pro mnohé provozovatele, především 

obce a města, diskriminujícím. 

Podmínky, které byly vyjednány pro ČR v letech 2006 – 2007, byly zahrnuty 

v dokumentu „Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program 

http://www.cenyenergie.cz/kvalita-vody-srovnani-mest
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Životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013“ (dále jen „Podmínky 

přijatelnosti“) a sledovaly naplnění tří základních požadavků:  

1) eliminaci poskytnutí nepřiměřené výhody na straně provozovatele;  

2) zajištění doby trvání smluvních vztahů slučitelné se soutěžním právem Evropského 

společenství;  

3) aplikaci nástrojů zajišťující větší efektivitu a kvalitu vodohospodářských služeb.
[31]

 

První omezení z Operačního programu Životní prostředí tak vyplynulo  

pro vodárenské infrastruktury, které vlastnila obec či město a provozovala komerční 

vodárenská společnost. Vyloučení této vodárenské infrastruktury vzniklo z obavy 

Evropské komise, že by tyto komerční společnosti mohly profitovat ze získaných 

evropských dotací, ačkoliv o evropské dotace mohl žádat a tyto přijímat pouze vlastník 

infrastruktury, tzn. město či obec.  

Další nevýhodné postavení měly obce a města, které měly již uzavřené se svými 

provozovateli provozní smlouvy na dlouhou dobu a nezaručovaly tak dostatečný příliv 

investic. Takovýchto provozních smluv byla v době přistoupení na požadavky EU většina. 

Pro obce a města to tak znamenalo značné úsilí o změnu existujících provozních smluv.
[26]

 

Provozovatelé vodárenské infrastruktury, kteří v rámci Operačního programu 

Životní prostředí získali požadovanou dotaci, jsou povinni stanovovat výpočet ceny  

pro vodné a stočné podle pravidel Podmínek přijatelnosti, z nichž mezi nejdůležitější patří:  

- použití metody cenového stropu (pevná cena) pro cenu obsaženou ve smlouvě  

při současném respektování zákonných požadavků na věcné usměrňování cen dané  

a respektování sociálně únosné ceny vody pro obyvatelstvo;  

- povinnost dodržet pro výpočet ceny pro vodné a stočné finanční model, ve kterém 

budou zaneseny a rozvedeny všechny položky rozhodující pro tento výpočet;  

- fixace výše kalkulačního zisku zahrnuté do finančního modelu na průběžné maximální 

hodnoty zaručující návratnost vloženého kapitálu;  

- pevný režim příjmů z nájemného tak, aby platby nájemného vlastníkovi infrastruktury 

zásadně přispívaly k realizaci obnovy a přiměřeného rozvoje infrastruktury
[31]

. 
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Z Podmínek přijatelnosti je zřejmé, že v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, stejně jako u jiných evropských dotací, jsou provozovatelé povinni dodržet 

finanční model stanovený Evropskou komisi, na základě něhož dochází k nárůstu ceny 

vody z důvodu vytvoření finančních zdrojů na obnovu majetku, pořízeného z dotací. 

3.3.3 Jednosložková a dvousložková cena vody 

V ČR je pitná voda a odkanalizování zpoplatněna dvěma způsoby, buď jednotnou 

sazbou za m
3 
nebo dvousložkově, tj. paušálem a variabilní položkou.  

Jednosložková cena vody závisí pouze na množství odebrané vody. Cena vody se 

vypočte jako násobek počtu spotřebovaných kubíků (m
3
) vody s cenou jednoho kubíku  

(1 m
3
) vody. Vyúčtování vodného a stočného tvoří pouze tzv. pohyblivá složka, která je 

stanovena v Kč/1 m
3
. V praxi to tedy znamená, že kdo neodebere žádnou vodu, nemusí nic 

hradit. 

Dvousložková cena vody je tvořena paušálním poplatkem a platbou za odebranou 

vodu. Paušální poplatek je nezávislý na množství odebrané vody, přičemž tato tzv. pevná 

částka většinou závisí na velikosti instalovaného vodoměru a doby, za kterou se provádí 

vyúčtování vodného. Paušální sazba je pevně stanovena v Kč/rok. Platba za odebranou 

vodu je, stejně jako u jednosložkové ceny vody, pohyblivou složkou stanovenou  

v Kč/1 m
3
.  

Formu výsledné ceny vody, tj. zda výsledná cena bude v jednosložkové nebo 

dvousložkové podobě, stanovuje zákon o vodovodech a kanalizacích v návaznosti  

na rozhodnutí obce (na základě obecně závazné vyhlášky), nejvyššího orgánu právnické 

osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací (na základě hlasování), popř. vlastníka 

nebo provozovatele vodovodu.
[4] 

                                                 

Záměrem zavedení dvousložkové ceny vody je získání části úhrady vodného  

od uživatelů s extrémně nízkým odběrem vody nebo bez odběru (např. chataři, chalupáři, 

uživatelé s vlastním zdrojem vody), která by pokryla alespoň část fixních nákladů  

na výrobu, dodávku, odvádění a čištění vody. 

 



Ivana Sádková: Analýza ceny vody v rámci vodohospodářské infrastruktury 

2014  20 

4 Analýza vývoje ceny vody ve sledovaném období 

V rámci analýzy vývoje ceny vody v letech 2008 – 2012 je vycházeno z údajů  

o cenách vody evidovaných Ministerstvem zemědělství. Tyto údaje jsou každoročně 

zpracovávány na základě vyúčtování, které jsou 1x ročně povinni vlastníci nebo 

provozovatelé vodárenské infrastruktury zasílat Ministerstvu zemědělství dle zákona 

 o vodovodech a kanalizacích, a ve kterém jsou povinni zveřejnit porovnání všech položek 

výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti  

v předchozím kalendářním roce.
   

Vzhledem ke skutečnosti, že v době zpracování bakalářské práce nebyla 

zveřejněna vyúčtování kalkulace vodného a stočného za rok 2013, byly pro analýzu vývoje 

ceny vody použity pouze údaje o cenách vodného a stočného za rok 2013,  

a sice 43 provozovatelů vodárenské infrastruktury, kteří svá Cenová oznámení o změně 

ceny vodného a stočného pro rok 2013 umístili na vodárenském webovém portálu: 

www.vodarenství.com/.   

Průměrná cena vodného a stočného pro rok 2013 byla v rámci této analýzy 

stanovena na základě údajů o cenách vodného pro rok 2013 poskytnutých  

od 43 provozovatelů vodárenské infrastruktury – viz Příloha č. 1 - Ceny vodného  

a stočného pro rok 2013.   

Hodnoty průměrné roční míry inflace byly získány z veřejně dostupných údajů 

Českého statistického úřadu.
[25]

 

4.1 Analýza vývoje ceny pitné vody za sledovaná období 

Při analýze vývoje ceny vodného za sledovaná období roku 2008 – 2013 byly  

pro období 2008 – 2012 použity souhrnné ukazatele vztahující se k dodávce pitné vody, 

které byly provozovateli vodárenských infrastruktur zaznamenány v jednotlivých 

vyúčtováních za sledovaná období. Jedná se o ukazatele nákladových položek, 

kalkulačního zisku a kalkulačního objemu pitné vody fakturované. Pro přehled vývoje 

ceny vodného pro rok 2013 pak byla použita průměrná cena vodného pro rok 2013.  
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4.1.1 Vývoj nákladových položek pro výpočet ceny pitné vody 

Pro sledování vývoje nákladových položek v rámci vodného byla zhotovena 

tabulka č. 4 – Nákladové položky pro výpočet vodného za období 2008 - 2013, ze které je 

zřejmé, že největší podíl nákladových položek vodárenské infrastruktury byl  

ve sledovaném období 2008 – 2012 tvořen ostatními přímými náklady představujícími 

nájemné a náklady na opravy infrastrukturního majetku, a to v objemu cca 40% 

z celkových nákladů.  

Z tabulky č. 1 vyplývá každoroční nárůst nákladových položek, vyjma roku 2010. 

Snížení nákladových položek v roce 2010 souvisí s poklesem spotřeby pitné vody v daném 

roce. Z údajů uvedených v tabulce č. 4 je pak zřejmé, že spotřeba pitné vody v roce 2010 

poklesla téměř o 9 % oproti předcházejícímu roku 2009. 

Tabulka č. 4 - Nákladové položky pro výpočet vodného za období 2008 - 2012 

Ukazatel Jednotky Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Materiál mil. Kč 2 550,00 2 801,38 2 690,25 2 750,70 2 894,54 

Energie mil. Kč 757,70 874,92 791,98 778,36 780,16 

Mzdy mil. Kč 1 447,00 1 526,69 1 462,36 1 476,58 1 544,64 

Ostatní přímé náklady mil. Kč 5 056,40 5 566,82 5 286,82 5 880,18 6 142,41 

- odpisy a prostř. 

obnovy inf.majetku 
mil. Kč     728,26 712,84 722,49 

- opravy inf.majetku mil. Kč     1 109,27 1 363,95 1 384,54 

- nájem inf.majetku mil. Kč     2 519,08 2 742,20 2 949,69 

Finanční náklady mil. Kč 12,90 17,45 -5,53 -4,20 -4,49 

Výrobní režie mil. Kč 559,60 617,04 613,63 622,73 648,13 

Správní režie mil. Kč 1 160,40 1 194,87 1 211,14 1 168,57 1 174,24 

Úplné vlastní náklady mil. Kč 11 544,10 12 599,16 12 050,65 12 672,92 13 179,63 

Voda pitná fakturovaná mil. m
3
 479,70 486,51 442,97 436,34 431,24 

- z toho domácnosti mil. m
3
 305,90 312,06 281,25 281,92 279,26 

spotřeba vody fakturov. 

(+nárůst/-pokles) 
%   1,42 -8,95 -1,50 -1,17 

Jednotkové náklady Kč x m
3
 24,06 25,90 27,20 29,04 30,56 

 Zdroj: Vodovody Kanalizace ČR 2008 - 2012
[10][11][12][13][14]

+ vlastní zpracování 

Naopak k 9% nárůstu nákladových položek v roce 2009 přispěla nejen zvýšená 

spotřeba pitné vody oproti roku 2008, ale především pak v případě ostatních přímých 

nákladů vynaložení vyšších investičních výdajů vodárenskými společnostmi na opravu  

a obnovu infrastrukturního majetku.  
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Nemalý podíl na tom mělo i spolufinancování projektů v rámci Operačního 

programu životní prostředí, neboť právě v roce 2009 byly na základě tohoto dotačního 

programu Evropskou komisí schváleny, a vodárenskými společnostmi realizovány,  

4 z dosud největších projektů pro zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality pitné vody 

s předběžnými celkovými náklady ve výši cca 4,5 mld. Kč
[32] 

– viz tabulka č. 5 - Přehled 

schválených projektů v rámci OPŽP v roce 2009. 

Tabulka č. 5 – Přehled schválených projektů v rámci OPŽP v roce 2009 

Název 

žadatele 
Název projektu 

Stav 

projektu 

Celkové 

náklady 

projektu [Kč] 

Celkové 

uznatelné 

náklady 

projektu [Kč] 

Celková 

schválená 

podpora v 

[Kč] 

Rok 

schvá-

lení 

Svazek 

vodovodů a 

kanalizací 

Ivančice 

Zlepšení kvality vod 

v řekách Jihlava a 

Svratka nad nádrží 

Nové Mlýny 

projekt v 

realizaci 
784 640 595 523 030 798 470 727 717 2009 

CHEVAK 

Cheb, a.s. 

Chebsko-

environmentální 

opatření 

projekt v 

realizaci 
766 402 233 448 291 173 403 462 055 2009 

Vodohospo-

dářská zařízení 

Šumperk, a.s. 

Zlepšení kvality vod 

horního povodí řeky 

Moravy - II. fáze 

schválen k 

financování 
1 934 848 198 1 362 735 694 1 226 462 125 2009 

Svaz VKMO 

s.r.o. 

Projekt ochrany vod 

povodí řeky Dyje - 

II. etapa 

projekt v 

realizaci 
1 069 192 401 708 189 421 637 370 479 2009 

celkem 4 555 083 427 3 042 247 086 2 738 022 376   

 Zdroj: Seznam schválených projektů OPŽP
[32]

+ vlastní zpracování 

 Z údajů uvedených v tabulce č. 5 je pak zřejmé, že se vodárenské společnosti 

v případě těchto významných projektů zavázaly ke spolufinancování nákladů v celkové 

výši cca 1,8 mld. Kč.  

Vývoj největších nákladových položek (materiál, mzdy, opravy a nájemné 

infrastrukturního majetku) v rámci vodného ve sledovaném období 2008 - 2012 je graficky 

znázorněn v grafu č. 1 – Vývoj nákladových položek v letech 2008 - 2012 – vodné. 

 

 

http://www.cenyenergie.cz/kvalita-vody-srovnani-mest
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Graf č. 1 – Vývoj vybraných nákladových položek v letech 2008 – 2012 – vodné 

Zdroj: Vodovody Kanalizace ČR 2008 - 2012
[9][11][12][13][14]

+ vlastní zpracování 

4.1.2 Vývoj ceny vodného 

Jak již bylo výše uvedeno, vývoj ceny vodného souvisí především s vývojem 

nákladových položek, kalkulačního zisku a kalkulačního objemu. Vývoj těchto ukazatelů  

a současně vývoj ceny vodného je zaznamenán v tabulce č. 6 – Vývoj ceny vodného  

za období 2008 - 2013. 

Tabulka č. 6 – Vývoj ceny vodného za období 2008 - 2013 

Ukazatel Jednotky Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Úplné vlastní náklady mil. Kč 11 544,10 12 599,16 12 050,65 12 672,92 13 179,63 - 

Kalkulační zisk mil. Kč 1 157,40 1 191,39 1 200,92 1 230,71 1 306,14 - 

- podíl z ÚVN % 10,0 9,46 9,97 9,71 9,91 - 

Celkem ÚVN + zisk mil. Kč 12 701,50 13 790,55 13 251,57 13 903,63 14 485,77 - 

Jednotkové náklady Kč x m3 24,06 25,90 27,20 29,04 30,56 - 

Cena vodné bez DPH Kč x m3 26,48 28,35 29,92 31,86 33,59 34,56 

Rozdíl (V-N)* Kč x m3 2,42 2,45 2,72 2,82 3,03 - 

Nárůst ceny %   7,06 5,54 6,48 5,43 2,89 

Nárůst rozdílu (V-N)* %   1,24 11,02 3,68 7,45 - 

Míra inflace
 

% 6,03 1,00 1,50 1,90 3,30 1,40 

Poznámka: *rozdíl (V-N) vodné - jednotkové náklady 

    

 Zdroj: Vodovody Kanalizace ČR 2008 - 2012
[9][11][12][13][14][33]

+ vlastní zpracování 
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Tabulka č. 6 potvrzuje skutečnost, že cena vodného se ve sledovaném období  

2008 – 2012 odvíjí podle velikosti nákladových položek a kalkulačního zisku,  

a že nárůst ceny vodného pokračoval i v roce 2013. Nelze již však konstatovat, že by 

průměrný roční nárůst ceny vodného za jednotlivá sledovaná období odpovídal průměrné 

roční míře inflace, neboť z tabulky č. 6 je zřejmé, že průměrný roční nárůst ceny vodného 

každoročně průměrnou roční míru inflace převyšoval.  

Přehled vývoje ceny vodného a příslušných jednotkových nákladů ve sledovaném 

období 2008 - 2013 je graficky znázorněn v grafu č. 2 – Vývoj ceny vodného a příslušných 

jednotkových nákladů v letech  2008 - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 – Vývoj ceny vodného a příslušných jednotkových nákladů v letech 2008 – 2013 

Zdroj: Vodovody Kanalizace ČR 2008 - 2012
[10][11][12][13][14][33]

+ vlastní zpracování 

4.2 Analýza vývoje ceny odpadní vody za sledovaná období 

Při analýze vývoje ceny stočného za sledovaná období roku 2008 – 2013 byly  

pro období 2008 – 2012 použity souhrnné ukazatele vztahující se k odvádění odpadní  

a srážkové vody, které byly provozovateli vodárenských infrastruktur zaznamenány  

v jednotlivých vyúčtováních za sledovaná období. Jedná se o ukazatele nákladových 

položek, kalkulačního zisku a kalkulačního objemu odváděné odpadní vody fakturované. 

Pro přehled vývoje ceny vodného pro rok 2013 pak mohla být, z důvodu nedostupnosti 
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údajů, použita pouze průměrná cena stočného pro rok 2013, která byla stanovena  

na základě získaných údajů o cenách stočného od 43 provozovatelů vodárenské 

infrastruktury. 

4.2.1 Vývoj nákladových položek pro výpočet ceny odpadní vody 

Pro sledování vývoje nákladových položek v rámci stočného byla zhotovena 

tabulka č. 7 – Nákladové položky pro výpočet stočného za období 2008 - 2013, ze které je 

zřejmé, že největší podíl nákladových položek vodárenské infrastruktury ve sledovaném 

období 2008 – 2012 tvořily, stejně jako u vodného, přímé náklady představující nájemné  

a náklady na opravy infrastrukturního majetku, a to v objemu cca 60 % z celkových 

nákladů. Náklady na materiál v případě vypouštění znečištěných odpadních vod nejsou tak 

vysoké jako v případě materiálu potřebného pro zajištění kvality pitné vody. 

Tabulka č. 7 - Nákladové položky pro výpočet stočného za období 2008 - 2012 

Ukazatel Jednotky Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Materiál mil. Kč 553,50 622,11 544,42 552,02 583,87 

Energie mil. Kč 815,10 988,74 869,87 832,47 836,46 

Mzdy mil. Kč 1 102,90 1 228,26 1 135,54 1 178,63 1 250,25 

Ostatní přímé náklady mil. Kč 5 984,70 6 779,13 6 530,20 7 009,69 7 311,10 

- odpisy a prostř. obnovy 

inf.majetku 
mil. Kč     886,32 971,99 943,06 

- opravy inf.majetku mil. Kč     1 183,70 1 266,76 1 296,67 

- nájem inf.majetku mil. Kč     3 114,48 3 373,47 3 663,87 

Finanční náklady mil. Kč 100,70 73,72 31,23 42,08 30,68 

Výrobní režie mil. Kč 418,90 466,16 441,04 444,43 457,29 

Správní režie mil. Kč 1 055,50 1 120,70 1 122,73 1 137,74 1 144,31 

Úplné vlastní náklady mil. Kč 10 031,20 11 278,81 10 675,03 11 197,05 11 613,96 

Voda odpadní odv. fakturovaná mil. m
3
 427,10 434,62 381,56 375,95 373,19 

- z toho domácnosti mil. m
3
 257,10 267,80 237,30 241,29 240,03 

Voda srážková. fakturovaná mil. m
3
 61,50 70,41 67,88 65,80 66,72 

spotřeba odpad.vody odv. faktur. 

(+nárůst/-pokles) 
%   1,76 -12,21 -1,47 -0,73 

Jednotkové náklady Kč x m
3
 20,53 22,33 23,75 25,35 26,40 

Zdroj: Vodovody Kanalizace ČR 2008 - 2012
[9][11][12][13][14]

+ vlastní zpracování 

Z tabulky č. 7 vyplývá, že vývoj nákladových položek je shodný s vývojem 

nákladových položek u pitné vody. I v tomto případě je zřejmý téměř 9% nárůst 

nákladových položek v roce 2009 z důvodu vyšší spotřeby odpadní odváděné vody  

a srážkové vody o 1,76 % a v případě ostatních přímých nákladů pak z důvodu investičních 

výdajů na opravu a obnovu infrastrukturního majetku. Pokles nákladových položek v roce 
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2010 je možné opět přisoudit snížení spotřeby odpadní odváděné vody, která v roce 2010 

poklesla o 12,21% oproti předcházejícímu roku 2009. 

Vývoj největších nákladových položek (mzdy, opravy a nájemné infrastrukturního 

majetku) v rámci stočného ve sledovaném období 2008 - 2012 je graficky znázorněn  

v grafu č. 3 – Vývoj nákladových položek v letech 2008 - 2012 – stočné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 – Vývoj vybraných nákladových položek v letech 2008 – 2012 – stočné  

Zdroj: Vodovody Kanalizace ČR 2008 - 2012
[10][11][12][13][14]

+ vlastní zpracování 

4.2.2 Vývoj ceny stočného 

Stejně jako u cen vodného se ceny stočného vyvíjí především podle výše 

nákladových položek, kalkulačního zisku a kalkulačního objemu. Vývoj těchto ukazatelů  

a současně ceny stočného je zaznamenán v tabulce č. 8 – Vývoj ceny stočného za období 

2008 - 2013.  
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Tabulka č. 8 – Vývoj ceny stočného za období 2008 - 2013 

Ukazatel Jednotky Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Rok 

2013 

Úplné vlastní náklady mil. Kč 10 031,20 11 278,81 10 675,03 11 197,05 11 613,96 - 

Kalkulační zisk mil. Kč 1 076,30 1 057,33 1 061,42 1 101,96 1 281,27 - 

- podíl z ÚVN % 10,7 9,37 9,94 9,84 11,03 - 

Celkem ÚVN + zisk mil. Kč 11 107,50 12 336,14 11 736,45 12 299,01 12 895,23 - 

Jednotkové náklady Kč x m
3
 20,53 22,33 23,75 25,35 26,40 - 

Cena stočné bez DPH Kč x m
3
 22,74 24,43 26,11 27,84 29,31 32,19 

Rozdíl (S-N)* Kč x m
3
 2,21 2,10 2,36 2,49 2,91 - 

Nárůst ceny %   7,43 6,88 6,63 5,28 9,83 

Nárůst rozdílu (S-N)* %   -5,09 12,45 5,72 16,70 - 

Míra inflace % 6,03 1,00 1,50 1,90 3,30 1,40 

Poznámka: *rozdíl (S-N) stočné - jednotkové náklady 

    

 Zdroj: Vodovody Kanalizace ČR 2008 - 2012
[10][11][12][13][14][33]

+ vlastní zpracování 

 Z tabulky č. 8 je zřejmé, že se cena stočného, stejně jako cena vodného,  

ve sledovaném období 2008 – 2012 zvyšuje v návaznosti na nárůst nákladových položek  

a kalkulačního zisku, a že růst ceny stočného pokračuje i v roce 2013. Průměrný roční 

nárůst ceny stočného za jednotlivá sledovaná období opět neodpovídá průměrné roční míře 

inflace, neboť tuto každoročně převyšuje. 

 Přehled vývoje ceny stočného a příslušných jednotkových nákladů ve sledovaném 

období 2008 - 2013 je graficky znázorněn v grafu č. 4 – Vývoj ceny stočného a příslušných 

jednotkových nákladů v letech  2008 - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 – Vývoj ceny stočného a příslušných jednotkových nákladů v letech 2008 – 2013 

Zdroj: Vodovody Kanalizace ČR 2008 - 2012
[10][11][12][13][14][33]

+ vlastní zpracování 
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5 Závěr 

Analýzou ceny vody bylo potvrzeno, že v průběhu období 2008 – 2013 došlo 

k dalšímu navýšení ceny vody, a to jak pitné, tak i odváděné odpadní. Tento pravidelný 

roční nárůst ceny vodného a stočného, který činí v případě vodného za sledované období 

v průměru cca 5,5 % a v případě stočného 7,2 %, však nelze přiřadit pouze jako důsledek 

nárůstu průměrné roční míry inflace, která každoročně zapříčiňuje nárůst nákladů  

na materiál, energii, mzdy a další nákladové položky, ani jako nárůst v souvislosti  

s nárůstem výše poplatků za odběr vody a za vypouštění odpadních vod a znečištění 

vypouštěných odpadních vod, případně zvýšením DPH. K nárůstu cen vodného a stočného 

dochází především z důvodu, že se vodárenské společnosti neustále snaží vytvářet si 

dostatek zdrojů, tak aby byly pokryty stále se zvyšující požadavky týkající se obnovy  

a dalšího rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí.  

Z koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015 

vyplývá, že vlastníci vodárenských společností po roce 2013 již nebudou moci spoléhat  

na podporu z fondů ES v rámci investiční výstavby infrastruktury pro zásobování 

obyvatelstva vodou z veřejných vodovodů, odkanalizování a čištění odpadů.  V praxi to 

tedy znamená, že nutná obnova a další rozvoj vodárenské infrastruktury bude muset být 

vlastníky vodárenských společností samofinancována.
[27]

 Je tedy zřejmé, že tato skutečnost 

výrazně ovlivní vývoj cen vodného a stočného. 

Cena vodného a stočného by neměla překročit cenu sociálně únosnou, tj. cenu, 

která byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou bankou stanovena  

na hranici 2% příjmů rodiny. Cena vodného a stočného by tedy v ČR v roce 2014 neměla 

překročit hranici 97,60 Kč/m
3
, pokud bychom vycházeli z nejnižší stanovené částky 

životního minima pro rok 2014, tzn. z částky 4.880,- Kč, která je stanovena jako životní 

minimum pro rodinu tvořící 1 dospělý + 1 dítě ve věku do 6 -ti let. Vzhledem k tomu, že se 

jedná pouze o doporučení, není vyloučené, že tato hranice bude překročena, a to především 

u vlastníků vodárenských infrastruktur, kteří mají sítě a technologie zastaralé nebo 

nekvalitní a nemají dostatek finančních prostředků na jejich obnovu. Tuto skutečnost 

potvrzuje i návrh ceny vodného a stočného vodárenské společnosti ČEVAK VST Tábor, 

která pro rok 2014 ke schválení předložila cenu vodného a stočného pro rok 2014 

v celkové výši 103,67 Kč/m
3
 včetně DPH

[33]
. 
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Důsledkem nárůstu cen vody je snaha domácností o snížení spotřeby vody s cílem 

šetření rodinných rozpočtů. Snížením kalkulačního objemu spotřebované vody však nelze 

přispět ke snížení ceny, neboť značná část nákladů je náklady fixními, a tyto se 

rozpočítávají nezávisle na odběr vody. Na základě této skutečnosti v návaznosti  

na stále se zvyšující požadavky na zajištění obnovy a dalšího rozvoje vodárenské 

infrastruktury je zřejmé, že i přes úsporné řešení domácností bude cena vody do budoucna 

nadále stoupat.  
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