
Stanovení ceny a platba stočného za období 

06/2019-06/2020 – Slavětín. 
 

Stanovení výše stočného v městysi Slavětín pro období 06/2019-06/2020. Zastupitelstvo městyse 

Slavětína na svém zasedání dne 16.9.2020, usnesením č. 74/2020 stanovilo výši poplatku za stočné. Výše 

plateb stočného je stanovena v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky 120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., (dále jen vyhláška)., kterou se provádí 

zákon 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 jen zákon). Cena odvádění 

odpadních vod veřejnou kanalizací Městyse Slavětína je stanovena podílem skutečných nákladů 

minulého období na provoz kanalizace a ČOV Slavětín. 

Platba stočného – za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací bude prováděna takto: 

1. Odběratel, kde je odběr vody odebírán výhradně z veřejného vodovodu a měřen osazeným vodoměrem 

je výpočet prováděn dle skutečného stavu odebrané vody. /např. vodné fakturované SčVK u RD za období 

6/2019-6/2020 je 112m3 platba stočného je 112m3x35Kč=3920,-Kč,- za období 06/2019-06/2020/ 

2. Odběratel v rodinném domě, kde je kombinovaný měřený odběr vody z veřejného vodovodu, ale je 

zde také prováděn odběr z jiného zdroje vody a nemovitost je na něj napojena a tento zdroj vody není 

měřený kalibrovaným vodoměrem, tzn. / studna, vrt, dešťová voda apod./ je výše plateb stočného 

prováděn směrnými čísly. / např. 2 lidé v nemovitosti 2x35m3=70m3x35Kč=2450,-Kč za období 

06/2019-06/2020/ 

3. Odběratel, kde nelze provést měření dodané vody, tzn., není připojen na veřejný vodovod a jeho 

jediným zdrojem vody je voda z jiného zdroje /studna, vrt, dešťová voda, apod./, není měřena 

kalibrovaným vodoměrem je výše plateb stočného prováděna dle vyhlášky č. 120/2011 Sb příloha č. 12. 

/ např. takto rodinný dům 35m3 na osobu a rok, (příklad 2 lidé v  nemovitosti 2x35=70 m3 x35 Kč = 

2450,-Kč za období 06/2019-06/2020) 

4. Výše plateb stočného na nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není 

hlášena nebo trvale nebydlí žádná osoba, je stanovena ve výši 1225,- Kč/rok. ( tzn. 1X35m3x35,-Kč za 

nemovitost a rok) 

5. Výše plateb stočného pro ostatní subjekty a pro podnikatele, kteří mají v městysi provozovnu, se 

stanoví množstvím odpadní vody násobené cenou stočného. Množství odpadní vody bude zjištěno po 

odečtu skutečně spotřebované vody za roční období, pokud je prováděno měření a jediným zdrojem vody 

je veřejný vodovod. V ostatních případech bude spotřebované množství stanoveno směrnými čísly dle 

přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

Vzhledem k tomu, že Severočeské vodárny/ SčVK a.s./ provádějí vyúčtování v měsíci červnu je 

fakturační období stanoveno na 6/2019 - 6/2020. 



Usnesením ZM Slavětína č. 74/2020 ze dne 16.09.2020 byla stanovena cena za odvádění odpadních vod 

veřejnou kanalizací pro odběratele ve výši: 35,-Kč s DPH m3., za uplynulé období 6/2019-6/2020 . 

Ke změně výběru stočného a tím zvýšení ceny stočného jsme nuceni přistoupit z důvodu zákonné 

povinnosti (zákon č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vyhl. 

č.428/2001Sb.) tvořit fond obnovy vodohospodářského majetku (dále jen „fond“). 

Smyslem tvorby fondů je, aby si provozovatelé vodohospodářských zařízení odkládali (chcete-li 

šetřili) po dobu životnosti stávajícího majetku na jeho potřebnou obnovu v budoucnu. 

Platbu stočného bude možno hradit hotově na pokladně Úřadu městyse Slavětína, nebo bezhotovostním 

převodem na účet č. 157618319/0300, při platbě je variabilní symbol: poslední dvojčíslí roku v 

kterém platba probíhá - poslední dvojčíslí+č.p. domu ( např. rok 2020 a je-li č.p. 203 uvedete do 

variabilního symbolu 20203), při platbě dle směrných čísel uvedete navíc specifický symbol : počet 

osob, za které je platba uskutečněna, při platbě faktury je variabilní symbol číslo faktury. 

Shrnutí : 

I. Cena stočného. 

1) Cena stočného je stanovena v jednotné výši 35,- Kč/m3 včetně DPH. 

II. Výše plateb stočného. 

2) Směrné číslo roční spotřeby vody na osobu je 35m3/rok.( dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.) 

3) Výše plateb stočného na jednu osobu trvale bydlící v nemovitosti připojené na kanalizaci činí  

1225,-Kč/rok, přičemž nezáleží, zda je nebo není tato osoba přihlášená k trvalému pobytu v městysi 

Slavětín. 

4) Výše plateb stočného na nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není 

hlášena nebo trvale nebydlí žádná osoba, je stanovena ve výši 1225,- Kč/rok. (1x35m3x35Kč) 

5) Výše plateb stočného pro ostatní subjekty a pro podnikatele, kteří mají v městysi provozovnu, se 

stanoví množstvím odpadní vody násobené cenou stočného. Množství odpadní vody bude zjištěno po 

odečtu skutečně spotřebované vody za roční období, pokud je prováděno měření a jediným zdrojem 

vody je veřejná vodovodní síť Slavětín. V ostatních případech bude spotřebované množství stanoveno 

směrnými čísly dle přílohy č. 12 vyhlášky 120/2011 Sb. 

III. Sjednání - Smlouvy o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace. 

Smlouvy s majiteli nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci musí být uzavřeny nejpozději do 

konce října 2020. K podpisu smluv se dostavte od 1.10. 2020 v úřední dny pondělí a středa v úřední 

hodiny 07.30 - 11.30h a 12.00 – 17.00h. Možné je také dohodnout jiný termín a to na tel. Čísle 

415677114 sl. Brychová. 

IV. Výběr stočného bude proveden do konce prosince  2020. 
Po sepsání „Smlouvy“ je termín platby za „stočné“ v roce 2020 za období 06/2019 do 06/2020 max. do 

konce prosince 2020. 
 
          Úřad městyse Slavětína 
 

 


