
Metodický pokyn "Pravidla pro stanovení výše vodného 
a stočného  k  § 36  odst.  5 a 7  zákona č. 274/2001 Sb." 
 
Určeno: Vodoprávním úřadům, Krajským úřadům a Ministerstvu 
zemědělství 
 
K využití: Vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu 
 
 
Ministerstvo zemědělství 
Č. j.:  24 142/2003 - 6000 
 
 

Ministerstvo zemědělství vydává k zajištění jednotného postupu při stanovení výše 
vodného a stočného v souvislosti s povinnostmi vlastníka a provozovatele vodovodu nebo 
kanalizace vyplývajícími z § 20 a § 36 odst. 5 a 7 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) tento metodický pokyn: 
 
 

USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ 
(K § 20 odst. 8  a  § 36 odst. 5 a 7 zákona) 

 
 

Článek 1 
 

1. Výpočet vodného a stočného se provádí minimálně v rozsahu nákladových položek podle 
Přílohy č. 1  tohoto metodického pokynu. 

 
2. Výpočet vodného a stočného se předkládá minimálně v rozsahu nákladových položek 

podle  Přílohy č. 2  a  Přílohy č. 3  tohoto metodického pokynu. 
 
3. Pokud byla cena v průběhu roku měněna, uvedou se kalkulace všech platných cen vody 

pitné a vody odpadní odvedené s délkou jejich trvání. 
 
 

Článek 2 
 

1. Pro potřeby uvedené v § 36 odst. 5 zákona se porovnává sloupec 3 a sloupec 4 tabulek 
v  Příloze  č. 2  a  č. 3. Rozdíl průměrných cen ve sloupcích 3 a 4 je základem pro 
stanovení nedoplatků nebo přeplatků jednotlivých odběratelů. 

 
2. Přeplatek odběratele vzniká, je-li vodné, případně stočné, podle § 20 zákona větší než 

součin průměrné ceny vody pitné, případně vody odpadní odvedené, ve sloupci 4 
a fakturovaného množství vody podle § 16 zákona, případně vypouštěných odpadních vod 
a srážkových vod podle § 19 zákona. Je-li zaplacené vodné, případně stočné, menší, 
vzniká nedoplatek odběratele. 
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3. Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, je-li vlastníkem 

vodovodu nebo kanalizace smluvně pověřen, zjištěný přeplatek vrátí odběrateli nebo 
zjištěný nedoplatek předepíše k úhradě odběrateli, a to při nejbližší fakturaci odběratele, 
která následuje po zveřejnění úplné informace o celkovém vyúčtování podle § 36 odst. 5 
zákona. 

 
4. Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, je-li vlastníkem 

vodovodu nebo kanalizace smluvně pověřen, je oprávněn zahrnout náklady, které mu 
vzniknou v souvislosti s celkovým vyúčtováním podle § 36 odst. 5 zákona, do kalkulace 
vodného, případně stočného, v následujícím kalkulačním období. 

 
5. Rozdíl v zisku vykázaný ve sloupci 5 v  Příloze  č. 2  a  č. 3 je nutné řádně zdůvodnit. 
 
 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÉ 
 
 

Článek 3 
 

Vodoprávní úřady a Krajské úřady a Ministerstvo zemědělství podle tohoto 
metodického pokynu postupují ode dne jeho zveřejnění ve Věstníku ministerstva zemědělství 
a Cenovém věstníku ministerstva financí. 
 
 
 
 
 
V Praze dne  1. července 2003    Náměstek ministra zemědělství 

Ing. Karel Mach v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
Ve formátu Excel jsou zpracovány tyto přílohy metodického pokynu: 
 
 

 Příloha  č. 1 – strana 1  „Kalkulace nákladů na pitnou a odkanalizovanou vodu“, 
 

 Příloha  č. 1 – strana 2  „Propočet cen pitné a odpadní odvedené vody“. 
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Příloha  č. 2 
 
Kalkulace ceny vody pitné 
 
 

Položka 
 
Jednotka 

r. 200. 1/ 

kalkulace 
r. 200. 1/ 

skutečnost 
Rozdíl 

sl. 3 a sl.4 
 

Index 
sl.4 / sl.3 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 
PŘÍMÝ MATERIÁL tis. Kč     
PŘÍMÉ MZDY tis. Kč     
OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY tis. Kč     
NEPŘÍMÉ NAKLADY tis. Kč     
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 
(ÚVN) 

tis. Kč     

ZISK tis. Kč     
PODÍL ZISKU Z ÚVN 
(ZISK/ÚVN) x 100 

 
% 

    

CELKEM ÚVN + ZISK tis. Kč     
VODA FAKTUROVANÁ 
z toho: domácnosti 

 
tis. m3

    

VODA VYROBENÁ tis. m3     
PRŮMĚRNÁ CENA 
(CELKEM ÚVN+ZISK) / VODA 
FAKTUROVANÁ 

 
Kč/m3

    

      
% vyčleněné z ”CELKEM ÚVN 
+ ZISK” pro výpočet pevné složky – viz 
bod b) položky č. 2 části II. Výměru 
MF  č. 01/200. 1/   a  č. 01/200. 1/

 
% 

    

      
CENA Kč/m3     
 Kč/m3     
 Kč/m3     
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Příloha  č. 3 
 
Kalkulace ceny vody odvedené 
 
 

Položka 
 
Jednotka 

r. 200. 1/ 

kalkulace 
r. 200. 1/ 

skutečnost 
Rozdíl 

sl. 3 a sl.4 
 

Index 
sl.4 / sl.3 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 
PŘÍMÝ MATERIÁL tis. Kč     
PŘÍMÉ MZDY tis. Kč     
OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY tis. Kč     
NEPŘÍMÉ NAKLADY tis. Kč     
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 
(ÚVN) 

tis. Kč     

ZISK tis. Kč     
PODÍL ZISKU Z ÚVN 
(ZISK/ÚVN) x 100 

 
% 

    

CELKEM ÚVN + ZISK tis. Kč     
VODA FAKTUROVANÁ 
z toho: domácnosti 

 
tis. m3

    

VODA VYROBENÁ tis. m3     
PRŮMĚRNÁ CENA 
(CELKEM ÚVN+ZISK) / VODA 
FAKTUROVANÁ 

 
Kč/m3

    

      
% vyčleněné z ”CELKEM ÚVN 
+ ZISK” pro výpočet pevné složky – viz 
bod b) položky č. 2 části II. Výměru 
MF  č. 01/200. 1/   a  č. 01/200. 1/

 
% 

    

      
CENA Kč/m3     
 Kč/m3     
 Kč/m3     

 
 
Poznámky k tabulkám 
 
 
1/ V případě uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného se v komentáři uvede také 
jednotka, na kterou se váže pevná složka podle zákona. č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Dále se uvede výše pevné složky podle konkrétně 
zvolených jednotek. 
Doplní se i aktuální rok výpočtu a výměru MF. 
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