Povinnosti provozovatele a
tvorba ceny za odvádění
odpadních vod

Vychází ze zákonů:
č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a prováděcí vyhlášky 428/2001
č. 254/2001 vodní zákon
č. 526/1990 o cenách

Zpracoval: Filip Apjár, DiS.

Základní povinnosti provozovatele
• podle provozního řádu a plánu obsluhy dodržovat cykličnost revizí, čištění
a údržby stokových sítí
• zajišťovat operativní odstranění závad na stokové síti
• zamezovat narušování stok a jejich objektů
• zajišťovat vodotěsnost stok
• prověřovat kvalitu splaškových a průmyslových vod a provádět kontrolu
jednotlivých zdrojů

Povinnosti vyplývající
z Kanalizačního řádu
V rámci obsluhy a údržby stok se:
• kontroluje a zajišťuje volný přístup k objektům na stokách
• zajišťuje větrání stok k odstranění výbušných, zdravotně závadných nebo
narušení a korozi způsobujících plynů a par
• prohlídkou zajišťuje stavební a technický stav stok a objektů na stokách
• čistí stoky
• odstraňují nánosy a jiné překážky, drobné poruchy včetně drobných závad
vodotěsnosti a příčin narušení stok
• provádí drobné stavební úpravy a opravy
• kontroluje dodržování limitů jakosti odpadních vod vypouštěných do stok
(stanovených Kanalizačním řádem a rozhodnutím vodoprávního, popř. jiného
oprávněného úřadu)
• měří hydraulické zatížení stok
• provádí deratizace a dezinsekce
• odstraňují následky poškození stok správci ostatních podzemních a nadzemních
sítí technického vybavení i působením jiných zásahů a vlivů.

Běžná obsluha a údržba stok mimo
objektů na stokách
• Četnost prohlídek stok se řídí místními podmínkami, rozsahem a
stavebním a technickým stavem stok. Má být nejméně jedenkrát za 5 let.
Při prohlídkách stok se zjišťuje potřeba a rozsah:
• čištění a údržby
• deratizace a dezinsekce
• odstranění následků narušení stok
• větrání stok
• kontroly jakosti protékajících odpadních vod
• rekonstrukce v důsledku hydraulického přetížení, nevyhovujícího
stavebního stavu a ztráty vodotěsnosti.
Na základě výsledků těchto kontrol se provádí plánování obsluhy a
plánování údržby podle ČSN EN 752.

Běžná obsluha a údržba objektů
na stokách
Při prohlídkách objektů na stokách a jejich příslušenství se zjišťuje potřeba
a rozsah:
• čištění a údržby
• přístupnosti
• odstranění následků narušení
• rekonstrukce v důsledku hydraulického přetížení, nevyhovujícího
stavebního stavu a ztráty vodotěsnosti
• obnovy nebo zlepšení funkční schopnosti
• výškové úpravy poklopů a vtokových mříží.

Prohlídky objektů na stokové síti
Vstupní a revizní šachty,
spadiště:

při revizích, čištění, obsluze a údržbě

Shybky:

funkce - jedenkrát za měsíc
technický stav - jedenkrát za pět let

Odlehčovací (oddělovací)
komory:

jedenkrát za jeden měsíc a po silném dešti

Výustní objekty:

nejméně dvakrát za rok

Kanalizační přípojky:

podle potřeby, nejčastěji se se odstraňuje ucpání

Tvorba ceny
za odvádění odpadních vod
Vzorec
______úplné náklady * zisk_____
množství odpadních vod (m³)

Úplné náklady
Přímé mzdy

správa kanalizací, fakturace

Ostatní osobní náklady

zdravotní a sociální pojištění k přímým mzdám

Opravy infrastrukturního majetku

mzdy provozních dělníků vč. odvodů, výrobní režie, technika

Ostatní materiál

materiál na opravy

Nájem infrastrukturního majetku

nájem za kanalizaci v majetku Města Kopřivnice

Ostatní provozní náklady externí

monitoring, čištění,vzorky, poštovné, poplatky za položky

Výrobní režie

drobný materiál, ochranné pomůcky, školení, spotřeby nářadí,
středisková spotřeba tepla, vody, elektřiny, režijní mzdy….

Správní režie

Pojištění majetku a odpovědnosti, odpisy budov, poštovné, telefonní
poplatky, výpočetní technika, kancelářské potřeby, spotřeby elektřiny,
vody a tepla v budově správy, mzdy nevýrobních pracovníků, ostatní
služby: právní, softwarové, audity, reklama….

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné pro rok XXXXX+1
Pitná voda

Řádek
Nákladové položky

1

2

1.

Materiál

1.1

surová voda podzemní + povrchová

1.2

pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění

1.3

chemikálie

1.4

ostatní materiály

2.

Energie

2.1

elektrická energie

2.2

ostatní energie (plyn, voda a kapalná energie)

3.

Mzdy

3.1

přímé mzdy

3.2

ostatní osobní náklady

4.

Ostatní přímé náklady

4.1

odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku

4.2

opravy infrastrukturního majetku

4.3

nájem infrastrukturního majetku

4.4

poplatky za vypouštění odpadních vod

4.5

ostatní provozní náklady externího

4.6

ostatní provozní náklady ve vlastní režii

5.

Finanční náklady

6.

Výrobní režie

7.

Správní režie

8.

Úplné vlastní náklady

A

Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME

B

Pořizovací cena provozního hmotného majetku

C

Počet pracovníků

D

Voda pitná fakturovaná

E

z toho domácnosti v mil. m³

F

Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil.m³

G

z toho domácnosti v mil. m³

H

Voda srážková fakturovaná v mil.m³

I

Voda odpadní čištění v mil.m³

J

Pitná nebo odpadní voda převzatá

K

Pitná nebo odpadní voda předaná

9.

Jednotkové náklady Kč. M-3

xxxx
Skuteč.

xxxx+1
Kalkul.

3

xxxx

rozdíl

4

Odpadní voda
xxxx+1

Skuteč.

5

rozdíl

Kalkul.

6

7

8

Kalkulace stočného
LUBINA, VLČOVICE, MNIŠÍ
Řáde
Nákladové položky
k
1. 4 Ostatní materiál - materiál na opravy

Roční náklady
95 000,00 Kč

3. 1 Přímé mzdy - správa kanalizací, fakturace

79 200,00 Kč

3. 2 Ostatní osobní náklady - zdravotní a sociální pojištění k přímým mzdám

26 928,00 Kč

4. 2

Opravy infrastrukturního majetku (mzdy provozních dělníků vč. odvodů,
výrobní režie, technika)

4. 3 Nájem infrastrukturního majetku
4. 5

Ostatní provozní náklady externí (monitoring, čištění, vzorky, poštovné,
poplatky za položky)

360 283,00 Kč
220 334,00 Kč
350 891,00 Kč

6.

Výrobní režie

37 229,00 Kč

7.

Správní režie

156 734,00 Kč

8.

Úplné vlastní náklady

F

Voda odpadní odváděná fakturovaná

55 706 m³

9.

Jednotkové náklady

23,82 Kč

Kalkulovaný zisk

1 326 599,00 Kč

0,83 Kč

Cena za 1 m³ bez DPH

24,65 Kč

Cena za 1 m³ s 10% DPH

27,11 Kč

