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TISK  č.  06 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 25.11.2020 
 

Doporučení schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok 2021 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Petr Čermák,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, JIří Stuchl, Aleš Kašpar, Petr Čermák, 
Hana Dočkalová 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

 - maximální cenu vodného ve městě Český Brod na rok 2021 ve výši 47,73 Kč bez 
DPH za 1m3 a maximální cenu stočného ve výši 50,39 Kč bez DPH za 1m3. K 
uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši. Kalkulace cen vodného a 
stočného jsou přílohami originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme Vám k jednání předložený návrh kalkulace pro vodné a stočné pro 
město Český Brod na rok 2021 od Provozovatele vodohospodářského majetku, 
1.SčV, a.s. Kalkulace byla provedena na základě Koncesní smlouvy uzavřené mezi 
vlastníkem a provozovatelem vodohospodářského majetku na období provozování 
od 1. 1. 2021-31. 12. 2028 a Modelu SFŽP. Výše pachtovného pro rok 2021 ve výši 
14,0mil Kč byla odsouhlasena na 24. řádném jednání Rady města dne 7. 10. 2020 
Usnesením 420/2020. Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2021, komentář 
ke kalkulaci a Usnesení o výši pachtovného pro rok 2021 jsou přílohou tohoto 
materiálu RM. 
Cena vodného pro rok 2021 je navržena ve výši 47,73 Kč za 1m3, což je navýšení o 
5,89 Kč za 1m3 (proti roku 2020 - 41,84 Kč za 1m3). Cena stočného pro rok 2021 je 
navržena ve výši 50,39 Kč za 1m3, což je navýšení o 3,47 Kč za 1 m3 (proti roku 
2020 - 46,92 Kč). Celková cena vodného a stočného pro rok 2021 je ve výši 98,12 
Kč za 1 m3, což je navýšení o 10,31 Kč (proti roku 2020 - 88,76 Kč). Všechny ceny 
uvedeny bez DPH.  
Objasnění předkládaných cen vodného a stočného oproti vykalkulované ceně v 
soutěži:  
Kalkulace na rok 2021 byla kromě zvýšeného nájmu na 14 mil. Kč dále upravena v 
položkách 1. 2. voda pitná předaná a 5. 1 poplatky za vypouštění odpadních vod. 
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Zadání 
do 
soutěže  

aktualizace 
kalkulace 
2021 

Dopad do 
ceny (Kč/m3) 

  

1.2 
- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná 
k čištění mil. Kč 2,704 000 3,200 000 1,73 

PV 

5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil. Kč 0,046 000 0,185 000 0,43 OV 
 
  
Obě položky do soutěže byly zadány zadavatelem a vycházely z dat roku 2019. 
Aktualizované hodnoty do kalkulace na rok 2021 vychází z předpokladu 
provozovatele dle předpokládané skutečnosti 2020. 
Tyto úpravy jsou provedeny dle pravidel platebního mechanismu, textové části 
přílohy č. 5 KS.  
V tabulce jsou uvedeny dopady do cen, což je ten rozdíl mezi původně zaslanou 
tabulkou s variantami nájmů. Ještě to drobně upravuje rozdíl v zisku, kde v původní 
tabulce bylo ještě uvažováno ve výpočtu zisku s DPH 15% nastavených v soutěži. 
V kalkulaci je již DPH upraveno na 10%. Výše DPH vstupuje do výpočtu zisku podle 
vzorce dle cenového výměru.  
    PV OV 
Kalkulační zisk - po zvýšení nájmu s 
DPH 15% mil. Kč 0,323 920 0,380 526 
Kalkulační zisk - po zvýšení nájmu, 
provozních nákladů (1.2, 5.1)         s 
DPH 10% mil. Kč 0,320 841 0,366 130 
Dopad do ceny (Kč/m3)   -0,01 -0,04 
 
Radě města byl materiál předložen na jednání 18. 11. 2020. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje souhlasit s navrženou maximální cenou na rok 2021. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

 

 
 


