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Vodné 

je úplatou za pitnou vodu dodanou v ur itém množství za ur itou dobu a služby spojené s jejím 
dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do vodovodního potrubí napojeného bezprost edn  za 
faktura ním vodom rem.  

Sto né 

je cenou za odvedení odpadní vody kanalizací na istírnu odpadních vod, její vy išt ní na kvalitu 
stanovenou vodoprávní legislativou a odvoz a uložení hrubých ne istot v etn  upravených 
istírenských kal  a jejich likvidaci. 

Právo na sto né vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do ve ejné kanalizace. Málokdo si 
uv domuje, že tyto služby musí být zajišt ny nep etržit  po celých 24 hodin denn .  

Zp sob stanovení cen vodného a sto ného 

je p ísn  pod ízen kalkulaci stanovené v Cenovém v stníku ministerstva financí R pro každý 
kalendá ní rok. Jsou to tedy ceny v cn  usm ované státem.  

Kontrolu nad dodržování kalkula ního vzorce provádí stát prost ednictvím finan ního editelství 
íslušného kraje.  

initelé ovliv ující výši cen vodného a sto ného 

Významnou nákladovou položkou jsou náklady na opravy spravovaného provozního majetku. Z 
dalších náklad  jsou to provozní náklady, p edevším na elektrickou energii, mzdy, chemikálie, 
pohonné hmoty, poplatky za erpané množství pitné vody a poplatky za vypoušt ní odpadních vod 
do vodních tok , odvád né státu. Další významným nákladem je také nájemné odvád né 
provozovatelem vodovod  a kanalizací m st m a obcím za provoz vodohospodá ské infrastruktury. 
Náklady nar stají z d vod  požadavk  stoupající ochrany životního prost edí, náklady na likvidaci 
nebezpe ných a ostatních odpad , zvyšováním ceny energií apod.  

Rozdíly ve výši vodného a sto ného v r zných regionech 

vodem jsou rozdílné místní podmínky, konkrétn :  

• výše nájemného odvád né m st m a obcím 

• nutnost oprav a rozvoje vodohospodá ské infrastruktury s ohledem na jeho opot ebení 

• cena nakupované surové vody pro výrobu vody pitné 

• kvalita zdroj  surové vody (druh – podzemní, povrchová) 

• morfologie terénu (energetická náro nost na dodávku pitné vody a odvád ní odpadních vod) 



• rozsah sítí a soust ed nost odb  v zásobované oblasti 

Výše vodného 

se ú tuje dle množství proteklé vody osazeným faktura ním vodom rem. Ode ty faktura ních 
vodom  provádí naše spole nost ve smluvn  stanovených cyklech. Cykly pro domácnosti jsou 
zpravidla tvrtletní.  

Výše sto ného 

se ú tuje dle množství vody proteklé faktura ním vodom rem, pokud je jediným zdrojem vody 
ve ejný vodovod. Pokud není jediným zdrojem ve ejný vodovod, ale je v domácnosti používaný i jiný 
zdroj - studna, pak se postupuje v souladu s vyhláškou 428/2001 Sb. v platném zn ní – Použití ro ních 
sm rných ísel v daném odb rném míst  v závislosti na po tu osob užívajících nemovitost a 
vybavenosti domácnosti. 

Povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod – srážkové vody jsou rovn ž zpoplatn ny formou 
sto ného. Výpo et množství t chto vod se provádí na základ  velikosti plochy, ze které vody odtékají, 
odtokového koeficientu plochy a množství pr rných ro ních srážek pro danou lokalitu dle 
statistiky Státního meteorologického ústavu. Povinnost platit za odvád ní srážkových vod do 
kanalizace pro ve ejnou pot ebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a 

elových komunikací ve ejn  p ístupných, plochy drah celostátních a regionálních, zoologické 
zahrady a plochy nemovitostí ur ených k trvalému bydlení a na domácnosti. 

tování vodného a sto ného v p ípad , že z technických d vod  nelze osadit faktura ní vodom r 

vodné a sto né se stanovuje dle platné vodoprávní legislativy, v tomto p ípad  podle vyhlášky . 
428/2001 Sb. – ur ení množství odebrané vody ( § 27 ) a vypoušt ní odpadních vod ( § 29 ) bez 

ení. 

Faktura ní vodom r v bytových domech 

V bytových domech bývá osazen pouze jeden faktura ní vodom r a dochází k rozú tování vodného a 
sto ného mezi jednotlivé nájemníky. Ve v tšin  bytových dom , zvlášt  pak v sídlištní zástavb , je 
provedení vnit ních rozvod  vody v tzv. instala ních jádrech. To umožnilo majitel m dom  osazení 
bytových vodom . Svým charakterem jsou to m idla pom rová, jsou mén  p esná a asto osazená 
proti podmínkám výrobce. Proto dochází k rozdíl m v sou tu ode  bytových vodom  a ode tu na 
faktura ním vodom ru, podle kterého je ú továno vodné a sto né. V t chto p ípadech provede 
majitel rozú tování vodného a sto ného pro jednotlivé odb ratele tak, že dá do pom ru množství 
vody nam ené faktura ním vodom rem (je uvedeno na naší faktu e), proti sou tu hodnot 
nam ených pom rovými bytovými vodom ry. Vypo ítaným koeficientem se musí vynásobit odb r 
každého pom rového m idla. Je nutno dodat, že ideáln  by musel ode et všech pom rových 

idel provád t majitel vždy ve stejný den a stejný as, což není prakticky ani teoreticky (zvlášt  u 
vysokých panelových dom ) možné. 

Pokud Vám byla p erušena dodávka vody z d vodu neplacení faktur ze strany majitele nemovitosti, 
nemá význam si st žovat v naší spole nosti. Je nám líto, ale naším smluvním partnerem je majitel 
domu a pokud neplatí, tak jsme nuceni vodu uzav ít. 



Pé e o vodom r 

Vodom r instalovaný ve Vaší nemovitosti je velmi d ležitým za ízením pro korektní vzájemný vztah 
mezi Vámi a naší spole ností. Je namontován v nemovitosti nebo ve vodom rové šacht . Za jeho 
ochranu odpovídá dle zákona . 274/2001 Sb. majitel nemovitosti. Z tohoto d vodu je povinností 
majitele chránit vodom r p ed mechanickým i tepelným poškozením a zajistit k n mu bezpe ný 

ístup našich pracovník . Vodom r nevyžaduje z Vaší strany prakticky žádnou údržbu. Pouze dbejte 
na to, aby nedošlo k poškození plomby vodom ru a montážní plomby na jeho šroubení. Nejv tším 
nep ítelem vodom ru jsou však zima a mráz, které ho mohou poškodit a Vám zp sobit zbyte né 
nep íjemnosti.  

že se faktura ní vodom r to it sám? 

Faktura ní vodom r se nem že to it sám. Mechanice vodom ru musí dodat energii protékající voda s 
podmínkou, že voda za vodom rem odtéká i v malém, tém  nepost ehnutém množství.  

ezkoušení vodom ru 

Pokud máte pochybnosti o správné funkci faktura ního vodom ru a ov ili jste si, že na Vašem 
vnit ním rozvodu vody nedochází ke skrytým únik m i odkapávání vody, a jste náš smluvní partner, 

žete požádat o p ezkoušení. P ezkoušení vodom ru zajistíme v nezávislé cejchovní stanici 
autorizované Ú adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Pokud cejchovní stanice ve vystaveném protokolu potvrdí, že vodom r m í v p edepsaných 
tolerancích stanovených v SN ISO 4064, veškeré náklady na p ezkoušení (demontáž reklamovaného 
vodom ru, montáž nového vodom ru, náklady na ú ední p ezkoušení) platí žadatel reklamace. 

Pokud se prokáže, že vodom r m il chybn  v jakémkoliv ukazateli a nevyhovuje tedy požadavk m 
zákonných p edpis , nebo má prošlý cejch, bude spot eba vody za poslední faktura ní období 
stanovena podle p edchozího srovnatelného období a pokud to není možné, tak podle sm rných 
ísel. 

Kopie zkušebního protokolu a výsledky zkoušky Vám budou zaslány písemn . 

Z dlouhodobé statistiky máme zjišt no, že pouze 10% reklamací je oprávn ných z d vodu vady 
vodom ru. 

Právo na p ezkoušení faktura ního vodom ru musí smluvní partner uplatnit nejpozd ji p i jeho 
vým .  

Možnosti placení faktur za vodné a sto né 

Vodné a sto né je možné u nás platit: 

•v hotovosti  ( pokladna v sídle naší spole nosti  Nová Ves 12 (Obecní ú ad)  
Pond lí  - 13,00 – 17,00 hodin 
 St eda -  13,00 – 17,00 hodin 
•bankovním p evodem 
 
Nesrovnalosti ve vyú tování vodného a sto ného 



Pokud zjistíte nesrovnalost p i vyú tování vodného a sto ného kontaktujte nás na telefonu 
733645234 / 778009770 

V p ípad  prodlení odb ratele s placením podle sjednaného zp sobu úhrady vodného nebo sto ného 
po dobu delší než 30 dn  je provozovatel oprávn n do doby než odb ratel zaplatí omezit nebo zcela 

erušit dodávku vody. Musí p itom dodržet podmínku, že omezení nebo p erušení Vám bude 
oznámeno alespo  3 dny p edem. Veškeré náklady s omezením nebo p erušením dodávky hradí 
odb ratel.  

Co d lat p i zjišt ní poruchy vodovodní nebo kanaliza ní sít ? 

i zjišt ní poruchy vodovodní nebo kanaliza ní sít  volejte bezodkladn   na tel. íslo 733645234 
nebo na 778009770 nep etržit  denn  po celých 24 hodin.  

 

i hlášení poruchy uve te prosím  

•co nejp esn jší popis poruchy 

•své jméno a kontakt na Vás 

 

i úniku vody dochází nejen k jejím ztrátám, ale m že dojít i ke škodám na budovách nebo 
komunikacích. Je proto t eba v novat pozornost všem náznak m možného úniku vody a budeme 
vždy rádi, pokud nás na podez ení úniku upozorníte.  

které jevy pitné vody 

Jevy pitné vody, na které je poukazováno – zápach, chu , chlor, zákal. 

i nato ení je ob as pitná voda cítit. Je to zp sobeno délkou vodovodní p ípojky, jejím profilem a 
materiálem, délkou domovních rozvod , jejich profilem a použitým materiálem a po tem odb ratel  
v dom  ovliv ující stání vody ve jmenovaných rozvodech. ím déle stojí voda v potrubí, tím více 
pohlcuje r zné pachy.  

Rovn ž teplota vody ovliv uje chu ové vlastnosti vody. Proto v závislosti na výše jmenovaných 
technických parametrech je pot eba p ed p ímou konzumací vody ji nechat voln  téci do odpadu. 
Ostatn ada lidí po dovolené tuto praxi v odtá ení vody zná, zvlášt  ti z panelák . 

Citliví jedinci mohou cítit z vody chlor. Z hlediska povinného zdravotního zabezpe ení je ale ve vod  
nutný a jeho povolené koncentrace sleduje p íslušný hygienický orgán. Chlor na vzduchu pomalu 
vyprchá. Cílem zdravotního zabezpe ení pitné vody je, že p i doprav  vody potrubím, p i její 
akumulaci a pr toku vnit ními rozvody odb ratele nesmí dojít k zhrožení zdraví odb ratel . P estože 
voda erpaná p ímo ze zdroj  spl uje stanovené parametry, má se za to, že p i sebelepší hygienické 
pé i o dopravovanou a zvlášt  akumulovanou vodu by mohlo dojít k jejímu mikrobiologickému 
oživení nebo p ímo zne išt ní. D je se tak zvlášt  v teplých letních m sících, p i poruchách potrubí a 
haváriích zvlášt  tam, kde není kanalizace a splaškové vody ob ané akumulují v jímkách, ale ve 

tšin  p ípad  propustných. Zne išt ní odb ratel nepozná, voda je irá, chutná, ale pozd jší 



následky, vedoucí mnohdy až k t žkým onemocn ním teprve zne išt ní potvrdí. Proto se musí pitná 
voda preventivn  zdravotn  zabezpe it-dezinfikovat. Dávkování chloru se provádí automatickými 
dávkovacími erpadly v závislosti na délce potrubí a množství erpané vody. Kvalifikovaná obsluha a 
používaná technika zdravotního zabezpe ení pitné vody dávají záruku, že množství volného chloru se 
pohybuje v legislativou na ízených mezích.  

Z vodovodního kohoutku ob as te e bílá voda. Tento jev by Vás nem l znepokojovat. Bílé zabarvení 
zp sobují mikroskopické bublinky vzduchu, které se ve sklenici za nou od dna pomalu uvol ovat a 
voda je velmi rychle irá. Stává se to hlavn  tam, kde je tlak vody v potrubí vysoký. Obvykle po 
opravách potrubí, zvlášt  velkých pr , kdy z stane v potrubí vzduch a bílá voda te e pouze na 

echodnou dobu. 

Z vodovodního kohoutku n kdy te e voda zbarvená do ervena. Tento jev nesmí trvat dlouho a 
opakovat se asto. Není se eho obávat. Každá pitná voda, podzemní zvlášt , má r zné povolené 
obsahy minerálních solí, které se do ní dostaly z horninového prost edí. Dle obsahu minerálních solí 

že být voda kyselá i alkalická, m kká i tvrdá nebo vyvážená. P i pr chodu potrubím, nejvíce 
ocelovým nebo litinovým, dochází k oxidaci železa. Velmi jemné zoxidované áste ky se usazují na 
mén  exponovaných místech na dn  potrubí. V p ípadech mimo ádných odb ru vody, zvlášt  p i 
požárech a haváriích vodovodního potrubí stoupne rychlost vody v potrubí a ta s sebou usazené 
áste ky zoxidovaného železa strhne a ty zbarví vodu do hn do ervena. Je to p echodný jev a netrvá 

dlouho.  

Tvrdost vody 

Na našich internetových stránkách je k dispozici p ehledná tabulka  s hodnotami tvrdosti vody. 
Doporu ujeme vlastník m my ek nádobí zjistit zde tvrdost vody. 

Ze zdravotního hlediska dáváme p ednost spíše vod  tvrdší, ale i r st tvrdosti je prosp šný jen do 
ur ité míry. Optimální tvrdost pitné vody je uvedena ve vyhlášce pro pitnou vodu. 

Neexistuje žádný d kaz, že by zvýšená tvrdost u pitné vody byla p inou nep íznivých zdravotních 
ink  na lov ka.  

Vyšší tvrdost m že zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody:  

•nap . tvorba povlaku na hladin  kávy nebo aje 

•ztráta aromatických látek z jídel a nápoj  vyvázáním na uhli itan vápenatý 

•nep íjemná chu  vody samotné (pro n které konzumenty) 

podle n kterých údaj  se s tvrdostí vody prodlužuje doba va ení masa a zeleniny 

 

Jednoduchým návodem, jak p edejít tvorb  nežádoucího povlaku na hladin aje u tvrdé vody, je 
mírné okyselení vody – bu  n kolika kapkami citrónu nebo chu ov  neutrální kyselinou askorbovou 
(vitamin C) i kyselinou citrónovou (1 špetka na 1 litr vody), které lze b žn  zakoupit v lékárn .  

 



Rozlišení tvrdosti vody 

Tvrdá voda: 

Mýdlo málo p ní a snadno se oplachuje. 

Zanechává b lavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení (na vanách, umyvadlech). 

Zp sobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, v oh íva ích vody, v kotlích a v domácích 
elektrospot ebi ích. Na druhou stranu však chrání potrubí p ed korozí. 

kká voda: 

Pokud voda nemá výše zmín né ú inky, jedná se o vodu m kkou.  

Vhodnost pitné vody pro kojence 

Každá d tská poradna provádí osv tu k používání vody pro kojence. Pitná vody obsahuje více 
dusi nan , než je limit pro kojence, ale pro dosp lé je naprosto v po ádku a spl uje limity vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví. 

Pro kojence je doporu eno používat vodu ozna enou jako kojeneckou nebo vodu z kohoutku na edit 
kojeneckou vodou v pom ru, který doporu í léka . V ostatních parametrech pitná voda z kohoutku 
vyhovuje i pro kojence  

Kdo je vlastníkem vodovodní a kanaliza ní p ípojky? 

Zákon . 274/ 2001 Sb. §3 odst. 3 stanoví, že vlastníkem vodovodní nebo kanaliza ní p ípojky je 
vlastník pozemku nebo stavby p ipojené na vodovod nebo kanalizaci. Vlastník vodovodní p ípojky je 
povinen zajistit, aby vodovodní p ípojka byl provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní 
vody ve vodovodu.  

Jak pe ovat o vodom rnou sestavu? 

Správný chod vodom ru je podmín n p edepsanou vodom rnou sestavou, která je ve správ  a 
majetku odb ratele. Údržba vodom rné sestavy spo ívá v pravidelném protá ení uzavíracích prvk  a 
kontroly jejich funk nosti v etn  zp tné klapky, která brání odtoku vody z vnit ního vodovodu do 
vodovodu ve ejného nap . p i poklesu tlaku na p ívodu.  

Odvád ní odpadních a deš ových vod do kanalizace 

Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je spln no okamžikem vtoku odpadních vod z 
kanaliza ní p ípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odvád ny odpadní vody jen v mí e 
zne išt ní a v množství stanoveném v kanaliza ním ádu a ve smlouv  o odvád ní odpadních vod. U 
splaškové kanalizace, která slouží pouze k odvád ní splaškových vod (gravita ní, podtlaková a 
tlaková) je zakázáno do kanaliza ní p ípojky vypoušt t deš ové vody (ze st ech, z odvodn ní dvor , 
chodník  apod.) U kanalizace, která je ur ená k odvád ní splaškových i deš ových vod (jednotná) i 
pouze deš ových vod (deš ová) je možné odvád t deš ové vody pouze se souhlasem provozovatele.  

Co do kanalizace nepat í? 



Do kanalizace se zakazuje vypoušt t písek, št rk, kovové p edm ty (nap . žiletky, h ebíky, dráty), 
textilie, provazy, papírové pleny, hygienické vložky, obaly od šampon , mikrotenové sá ky, uhynulá 
zví ata, zbytky jídel (nap . kosti, st eva), jedy, barvy, žíraviny, edidla, ho lavé a výbušné látky, tuky, 
oleje a další látky a p edm ty, které nejsou odpadními vodami a mohou zp sobit poruchu kanalizace 
a funkce OV. V p ípad , že je kanalizace ukon ena istírnou odpadních vod, není dovoleno 
vypoušt t do kanalizace odpadní vody p es septiky ani p es žumpy.  

Napoušt ní pitné vody do bazén ? 

V pozdním jarním období, kdy se asto napouští domácí bazény m že dojít k problém m se 
zásobováním pitnou vodou, projevující se nap . poklesem tlaku, zakalení vody a ve výjime ných 

ípadech i k p erušení dodávky vody. V podstat  tento mimo ádný odb r vody nelze považovat za 
odb r b žné spot eby vody, a koliv je evidován p es vodom r a bylo by jej vhodné oznámit 
provozovateli. 

edpisy a dokumentace k problematice vodovod  a kanalizací pro ve ejnou pot ebu 

Zákon . 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm  n kterých zákon  
v platném zn ní 

Vyhláška . 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon .274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
ve ejnou pot ebu a o zm  n kterých zákon , ve zn ní vyhlášky .146/2004 Sb. a vyhlášky . 
515/2006 Sb. 

 

Zákon . 254/ 2001 Sb. o vodách a o zm  n kterých zákon  (vodní zákon) v platném zn ní 

Výpo et paušálního množství fakturovaného vodného a sto ného 

Hodnota paušálního množství je dána sm rnými ísly dle vyhlášky . 428/2001 Sb.. Vzhledem k tomu, 
že je fakturace rozd lena v pr hu roku do n kolika faktura ních cykl , musel být stanoven zp sob 
rozd lení t chto paušál .  

 tšina p ípad  vychází ze sm rného ísla 36 m3 na osobu a rok (a dále jeho násobk ). Pro  
fakturaci, která je m sí , 1x, 2x i 4x za rok není íslo po tem fakturací d litelné beze zbytku. 
Vycházíme-li ze skute nosti, že nejmenší m rná jednotka (za kterou je dána i sazba, je 1 m3), pak je 
pot eba p i fakturaci použít výpo et, který zajistí fakturaci celého ísla. Tento stav je ešen výpo tem, 
který hodnotu paušálního množství pod lí  12 (po et m síc  v roce) a celé íslo z vypo tené hodnoty 
je dáno jako fakturované množství za m síc. Za fakturované období se tento m sí ní výpo et násobí 

síci faktura ního období.  Toto období si m že odb ratel ur it sám. Každý odb ratel m že celkové 
fakturované množství odvedené odpadní vody za rok zkontrolovat sou tem ú tovaných hodnot (m3) 
na jednotlivých fakturách, kde je mimo spot eby uvedeno také období, za které je faktura vystavena. 

   Zp sob výpo tu se m že zdát zbyte  komplikovaný, ale eší všechny p ípady, které mohou 
i fakturaci nastat. Postup výpo tu byl konzultován se zástupci odbytových a faktura ních odd lení 
kolika vodohospodá ských spole ností a byl vyhodnocen jako nejp esn jší ešení pro všechny 

fakturované skute nosti. 



íklad: 

1 osoba  36 m3/rok a má tvrtletní fakturaci: 

36/12 = 3 m3 m sí ní fakturované množství 3 m3 m síc  

tzn. 3x3m3= 9m3 u tvrtletní fakturace.   

Fakturace je pak následující:  

1. Q. 9 m3, II. Q. 9 m3, III. Q 9 m3, IV. Q 9 m3 = 36 m3.  

 

________________________________________ 

Zajímavosti 

víte, že: 

•litr pitné vody je cca 120x levn jší než litr stolní vody koupené v obchod  

•kapka citronu vylepší chu  vody 

•voda z vodovodu je nejlevn jší potravina podléhající nejp ísn jším kontrolám 

•voda na sprchování (50 litr ) p ijde zhruba na 2,50 K  

•voda na koupel ve van  (200 litr ) stojí cca 10,- K  

•spláchnutí WC (8litr ) asi 0,50 K  

•voda z vodovodu je šetrná k životnímu prost edí, nepot ebuje p epravovat kamiony, nevyžaduje   
skladovací prostory a nevzniká z ní ekologický odpad. 

 


