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Svazek obcí založený obcemi Třebichovice, Svinařov, Hrdlív za 
účelem společného provozování jednotlivých kanalizačních sítí  
v majetku členských obcí s cílem zajistit zneškodňování odpadních vod 
vznikajících činností fyzických a právnických osob v jednotlivých 
obcích v ČOV Třebichovice, včetně vybírání stočného od uživatelů 
kanalizace, provádění oprav, rekonstrukcí a technického zhodnocení 
kanalizace a ČOV 
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Základní údaje 

Název:  Svazek obcí TSH 
Právní forma:  svazek obcí  
 dle zákona o obcích 
Sídlo:  Třebichovice 89 
 273 06 Libušín 
IČ:  72547367 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu:  107-425040227/0100 
Tel. č.:  312 672 216 
e-mail:  sotsh@seznam.cz 
 
Založení svazku:  29. 6. 2011 
Zakládající členové:  Obec Třebichovice 
 Obec Svinářov 
 Obec Hrdlív 
Den zápisu do registru: 12. 7. 2011 
Reg. čs.: 316/2011/KL 

Předmět činnosti svazku:  

Předmětem činnosti svazku je společné provozování 
jednotlivých kanalizačních sítí v majetku členských obcí s 
cílem zajistit zneškodňování odpadních vod vznikajících 
činností fyzických a právnických osob v jednotlivých 
obcích v ČOV Třebichovice, včetně vybírání stočného od 
uživatelů kanalizace, provádění oprav, rekonstrukcí a 
technického zhodnocení kanalizace a ČOV. 
 
Živnostenské oprávnění: Provozování vodovodů 
 a kanalizací a úprava  
 a rozvod vody 
Vznik oprávnění: 5. 10. 2011 
Vydal: Magistrát města Kladna   
Povolení k provozování kanalizace včetně ČOV pro 
veřejnou potřebu:  od 15. 1. 2012 
Oprávněná osoba: Dr. Ing. Libor Novák 
 

Orgány svazku:  

Členská schůze 
Předseda 
Místopředseda 
Dozorčí rada 

Personální zajištění činnosti svazku: 

Předseda svazku: Markéta Jehličková 
Místopředseda svazku: Jaroslav Pružinec 
Kancelář: Kamila Svobodová (finanční referent) 

Kontrola a údržba ČOV a přečerpávacích stanic: 
Karel Fejfar (dohoda o pracovní činnosti) 
Jan Nosek (dohoda o pracovní činnosti) 
Jiří Kiliáš (dohoda o provedení práce) 

Účetní služby:  

Zuzana Sturzová (mandátní smlouva od 1. 4. 2013) 

Odběry vzorků a laboratorní zkoušky: 

AQUA-CONTACT Praha v.o.s. 
 
Zprávu vypracovala: Markéta Jehličková, 2014 
Správnost údajů ověřili: J. Pružinec, M. Mach 

 Slovo úvodem 
 
Důvod, proč vznikl Svazek obcí TSH (Třebichovice, 
Svinařov, Hrdlív), je třeba hledat někdy na přelomu 
století, neboť myšlenka odkanalizovat obce v našem 
regionu je prastará. Již okolo roku 1995 existoval 
projekt, který si kladl za cíl odkanalizovat několik 
obcí najednou a odpadní vody čistit v jedné 
velkokapacitní čistírně odpadních vod (ČOV). Stát 
měla v k.ú. Pchery a odpadní vody v ní měly čistit 
všechny okolní obce – Třebichovice, Svinařov, Hrdlív, 
Vinařice, Pchery, … 

Člověk míní, život mění. A tak od původního plánu  
z důvodů, jež nejsou předmětem tohoto článku, se 
tehdejší představitelé obcí odklonili natolik, že 
vznikly a stále vznikají nové ČOV (Třebichovice, 
Pchery, Vinařice), přičemž některé obce či jejich části 
nejsou ani dnes v roce 2014 napojeny na veřejnou 
kanalizaci… 

Co se tedy přihodilo? Z iniciativy představitelů obce 
Třebichovice vzešla myšlenka založit svazek, jenž 
sdružil několik obcí a vytvořil tak pomyslný celek  
s počtem obyvatel vyšším 2000 ks. Tehdy měl 
takový územní celek šanci na získání dotace pro 
výstavbu ČOV. A také dotaci získal. Svazek se 
jmenoval DSO Kladensko Slánsko (2003) a mimo jiné 
v něm byly nejen naše tři obce, ale i Hradečno, 
Ledce, Drnek, Přelíc.  

ČOV Třebichovice, která měla čistit odpadní vody ze 
třech obcí, byla vybudována za částku 14 628 032 
Kč. Na jejím financování se podílely obce 
Třebichovice, Svinařov a Hrdlív v poměru dle počtu 
obyvatel a to na základě písemné dohody ze dne 
18. 10. 2006. Tato dohoda určovala, v jakém 
poměru bude financována výstavba ČOV a také její 
následný provoz! 

Připomeňme si, kolik která obec vložila do výstavby 
ČOV ze svých vlastních rozpočtů: 
Třebichovice 1 891 042,21 Kč 
Svinařov 2 525 341,64 Kč 
Hrdlív 1 511 648,16 Kč 

V obci Třebichovice (Saky) a Svinařov následovala 
výstavba kanalizace a došlo k napojení většiny 
nemovitostí na veřejnou kanalizaci. Obě obce musely 
výstavbu kanalizace řešit pořízením nemalého úvěru 
od banky, přispěli také samotní občané symbolickou 
částkou. Úvěry obě obce splácejí až do roku 
2018/9, Třebichovice částkou 744 576 Kč/rok + 
úroky, Svinařov částkou 540 552 Kč/rok + úroky. 
Čísla uvádím zejména proto, aby bylo zřejmé, že 
takové finanční zatížení obce na řadu let logicky 
zbrzdí její další rozvoj, neboť žádná z obcí 
neprovozuje hospodářskou činnost a je odkázána 
pouze na příjmy ze státního rozpočtu.  
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Ne každá obec má ale možnost pořídit si úvěr. Což 
je případ obce Hrdlív, které se bohužel nepodařilo 
následně vybudovat kanalizaci tak, jak se dle 
původních vizí předpokládalo… 

Předpoklad v podstatě vycházel z výše zmiňované 
možnosti územních celků s počtem obyvatel vyšším 
jak 2000 budovat ČOV a získat dotace. Proto 
byla naše ČOV vyprojektována pro 2100 EO, 
přestože takového zatížení nedosáhneme ještě 
pěknou řádku let (viz dále o zatížení ČOV). 

Po volbách v roce 2010 byli stávající představitelé 
obcí postaveni před nevyřešený problém, který se 
táhl od roku 2008, kdy ČOV byla uvedena do 
provozu. Veškeré náklady na její provoz byly 
hrazeny z obecního rozpočtu obce Třebichovice, 
přičemž v roce 2010 činily 539 021,74 Kč.  

Dluhy let minulých bylo nutno mezi obcemi narovnat 
a to se také stalo hned na počátku roku 2011, kdy 
starostka obce Třebichovice předložila na společné 
schůzce všech obcí vyúčtování v souladu  
s uzavřenou dohodou o následném financování 
provozu ČOV a také návrh na založení svazku, 
který by se ujal provozování ČOV a kanalizace 
členských obcích. Díky souznění názorů všech 
zúčastněných byl návrh přijat a obce se v roce 
2011 sdružily do Svazku obcí TSH. 

Svazek byl založen zakladatelskou smlouvou  
s datem 29. 6. 2011 a zaregistrován dne 12. 7. 
2011. Činnost svazku se řídí dle Stanov svazku, 
přičemž nejvyšším a výkonným orgánem svazku je 
členská schůze, která řídí a zabezpečuje činnost 
svazku. Každý člen svazku (obec) jmenuje dva své 
zástupce. Působnost členské schůze je uvedena ve 
Stanovách. 

Předseda je statutárním zástupcem svazku, přičemž 
v případě jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu  
v celém rozsahu oprávnění místopředseda. 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem svazku, má  
3 členy, každá obec jmenuje jednoho. 

Živnostenské oprávnění k provozování vodovodů  
a kanalizací získal svazek dne 5. 10. 2011  
a povolení k provozování kanalizace včetně ČOV 
pro veřejnou potřebu pak dne 15. 1. 2012. 
Osobou oprávněnou je Dr. Ing. Libor Novák, který 
je garantem správného čištění odpadních vod. 

Dne 1. 2. 2012 se svazek ujal provozování 
kanalizace a ČOV, vybírá od uživatelů stočné, 
přičemž je od 1. 7. 2013 plátcem DPH. 

Kontrolu hospodaření svazku provádí Krajský úřad 
Středočeského kraje. 

Tolik v kostce o Svazku obcí TSH, jehož webová 
stránka hostuje na www.trebichovice.cz v menu pod 
označením SVAZEK OBCÍ TSH. 

 
Celkový přehled termínů  

členských schůzí konaných v roce 2012 
včetně usnesení: 

5. Členská schůze dne 31. 1. 2012 
���� Členská schůze schválila podpis předávacího 

protokolu. 

���� Členská schůze schválila členský příspěvek pro 
rok 2012 takto: Obec Třebichovice 
147 150,00 Kč, Obec Svinařov 181 440,00 
Kč. Splatnost členských příspěvků dle zápisu. 

���� Členská schůze schválila nákup fakturačního 
programu (dle zápisu). 

���� Členská schůze schválila nájem ve výši 6000 
Kč pro rok 2012 za využívání prostor OÚ 
Třebichovice jako sídla Svazku obcí TSH. 

���� Členská schůze schválila a uložila vypracování 
motivační obchodní nabídky pro majitele 
fekálních vozů tak, aby přiváželi fekálie 
k přečištění do ČOV Třebichovice. 

6. Členská schůze dne 20. 3. 2012 
���� Členská schůze schválila rozpočtové opatření  

č. 1/2012. 

���� Členská schůze schválila nákup notebooku. 

7. Členská schůze dne 28. 6. 2012 
���� Členská schůze schválila rozpočtové opatření  

č. 2/2012. 

���� Členská schůze schválila závěrečný účet 
Svazku obcí TSH za rok 2011 bez výhrad. 

���� Členská schůze schválila výsledek hospodaření 
Svazku obcí TSH za rok 2011, jehož zisk činí 
13.455,54 Kč. 

���� Členská schůze schválila změnu pracovního 
úvazku zaměstnankyně svazku na 25 hodin 
týdně. 

8. Členská schůze dne 21. 10. 2012 
���� Členská schůze schválila rozpočtové opatření  

č. 3/2012. 

9. Členská schůze dne 28. 12. 2012 
���� Členská schůze schválila vyrovnaný rozpočet 

pro rok 2013. 

���� Členská schůze schválila rozpočtové opatření  
č. 4/2012. 

���� Členská schůze schválila roční odměnu za 
výkon funkce za rok 2012 pro předsedu  
a místopředsedu svazku. 
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Celkový přehled termínů  
členských schůzí konaných v roce 2013 

včetně usnesení: 

10. Členská schůze dne 21. 1. 2013 
���� Členská schůze schválila návrh výše stočného 

pro rok 2013. 

���� Členská schůze schválila členské příspěvky 
pro rok 2013 takto: Obec Třebichovice 
143 880,00 Kč, Obec Svinařov 177 408,00 
Kč. Obce uhradí členský příspěvek ve čtyřech 
platbách vždy k 31. 3. 2013, k 30. 6. 2013, 
k 30. 9. 2013 a k 20. 12. 2013. 

���� Členská schůze schválila nájem ve výši 7200 
Kč pro rok 2013 za využívání prostor OÚ 
Třebichovice jako sídla Svazku obcí TSH. 

11. Členská schůze dne 19. 3. 2013 
���� Členská schůze schválila rozpočtové opatření 

č. 1/2013. 

12. Členská schůze dne 12. 6. 2013 
���� Členská schůze schválila účetní závěrku roku 

2012 včetně výsledku hospodaření za rok 
2012. 

���� Členská schůze schválila závěrečný účet 
Svazku obcí TSH za rok 2012 bez výhrad. 

���� Členská schůze schválila výsledek 
hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2012, 
jehož zisk činí 96.090,41 Kč. 

���� Členská schůze schválila uzavřít pojištění 
u České pojišťovny se spoluúčastí 1000 Kč. 

���� Členská schůze schválila návrh předložené 
smlouvy. Účetní svazku bude pí Sturzová, …. 

13. Členská schůze dne 9. 9. 2013 
���� Členská schůze schválila rozpočtové opatření 

č. 2/2013. 

14. Členská schůze dne 8. 10. 2013 
���� Členská schůze schválila rozpočtové opatření 

č. 3/2013. 

15. Členská schůze dne 30. 12. 2013 
���� Členská schůze schválila vyrovnaný rozpočet 

pro rok 2014. 

���� Členská schůze schválila rozpočtové opatření 
č. 4/2013. 

���� Členská schůze schválila roční odměnu za 
výkon funkce za rok 2013 pro předsedu a 
místopředsedu svazku. 

 

 

 

 

 

 

 Provozování kanalizace 

 
Založení svazku se ve světle všech ostatních 
povinností, které následovaly, jevilo jako procházka 
růžovou zahradou.  

Mít spoustu papírů a povolení je jedna věc, ale co 
s monstrózní ČOV, která oproti projektovaným 
parametrům, kde se počítalo s více jak 2000 
uživateli, obhospodařuje nějakých 800 – 900 osob, 
přičemž biologické znečištění, které tito uživatelé 
vyprodukují, čítá cca 500 EO.  
(EO znamená ekvivalentní obyvatel a je definován produkcí 
znečišťování 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den). 

Z vyhodnocení provozu – zatížení ČOV: 

Rok 2012 – zatížení oproti projektu 496 EO, 
tj. 23,6 % své návrhové kapacity (2100 EO). 
- průměrné denní hydraulické zatížení ČOV 123 m3.d–1 
- průměrné měsíční hydraulické zatížení ČOV 3 739 m3·měsíc–1 
- hydraulické zatížení ČOV 12 měsíců 44 871 m3·rok–1 
 
Rok 2013 – zatížení oproti projektu 530 EO, 
tj. 25 % své návrhové kapacity (2100 EO). 
- průměrné denní hydraulické zatížení ČOV 137 m3.d–1 
- průměrné měsíční hydraulické zatížení ČOV 4 152 m3·měsíc–1 
- hydraulické zatížení ČOV 12 měsíců 49 823 m3·rok–1 
 
Vzhledem k nízkému zatížení ČOV je biologická část 
systému provozována pouze s jednou aktivační 
linkou. 

Je zřejmé, že náklady na provoz takového zařízení 
se budou značně lišit, je-li užíváno méně než 
polovinou plánovaných uživatelů.  

Napojení jiných obcí se ukázalo jako nereálné, 
Vinařice i Pchery budují vlastní ČOV, stejně jako 
umožnit návoz fekálií do ČOV, neboť ČOV není 
vybavena kalovou koncovkou a stabilizovaný kal 
musí zpracovávat jiná ČOV. 

Jediné pozitivum lze spatřovat v tom, že až jedna 
aktivační linka doslouží, máme k dispozici druhou a 
nemusíme tedy generovat finance na výstavbu zcela 
nové ČOV… 

Představitelé svazku tedy navrhli členským obcím 
systém, kdy je stočné pro občany s trvalým pobytem 
dotováno z obecních rozpočtů a to v souladu 
s uzavřenou dohodou o financování provozu. Obce, 
které ČOV užívají (Třebichovice, Svinařov), hradí 
schválenou slevu v podobě členského příspěvku 
svazku.  
2012: Třebichovice 147 150 Kč, Svinařov 181 440 Kč 
2013: Třebichovice 143 880 Kč, Svinařov 177 408 Kč. 

Tento postup odpovídá zájmu obcí zajistit co nejnižší 
ceny za stočné pro své obyvatele. 
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Stočné 

 
Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním a 
zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká 
okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.  

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE, SVINAŘOV  
O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD  
A POPLATKU ZA STOČNÉ bylo obcemi schváleno v roce 2011 
a všem občanům v připojených obcích distribuováno do 
poštovních schránek. O stočném podrobně hovoří článek V. 
Oznámení. ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Obce se rozhodly, že stočné bude placeno paušálem, neboť 
tento způsob je pro ně nejvíce přijatelný. Řada občanů používá 
nejen vodu z veřejného vodovodu, ale také vodu studniční. Není 
tedy reálné odečítat naměřená čísla z vodoměrů, k nimž ani 
svazek nemá přístup a spoléhat na přesnost sdělených údajů od 
obyvatel bez možnosti jakékoli kontroly, by bylo cestou 
k nejdražšímu stočnému pod sluncem. Ve snaze ušetřit, by 
pravděpodobně spotřeba vody v našich obcích klesla pod 
hranici únosnosti, která by byla ještě stvrzena prohlášením 
některých, že vodu vlastně nepoužívají, neboť si dávají prát do 
prádelny, koupou se v práci, potřebu vykonají mimo domov  
a nádobí nemyjí, neb se stravují po restauracích atd., atp. Výše 
uvedená prohlášení nejsou žádnou fikcí, neboť jsou mezi námi 
tací, kteří skutečně v tomto duchu hovoří ve snaze vymanit se 
z platby stočného. 

Tento způsob úhrady stočného je zaveden v celé řadě obcí a 
není žádnou abnormalitou, nýbrž zcela běžnou záležitostí, 
kterou také umožňuje právní předpis – příloha č. 12 k vyhlášce 
MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon  
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu. 

Tzv. směrná čísla se násobí cenou za 1 m3 stočného. Potřeba 
vody na osobu v rodinném domě je stanovena na 36 m3/rok, 
což je v přepočtu 100 litrů na osobu a den, což lze vyjádřit 
např. 10 spláchnutými toaletami… 

Cena za stočné v roce 2012: 

37,50 x 36 = 1350 Kč, po 20 % slevě (- 270 Kč)  celkem 1080 Kč 
 osoba/rok bez DPH 

(tj. po slevě v přepočtu 30,00 Kč/m3) 

Cena za stočné v roce 2013 do 30. června: 

36,67 x 36 = 1320 Kč, po 20 % slevě (- 264 Kč)  celkem 1056 Kč 
 osoba/rok bez DPH 

(tj. po slevě v přepočtu 29,33 Kč/m3) 

Cena za stočné v roce 2013 od 1. července: 

od 1. 7. 2013 se účtovala 15% DPH celkem 1216 Kč* 
 osoba/rok vč. DPH 

(tj. po slevě v přepočtu 33,77 Kč/m3) 

* Přepočítaný stav na platbu DPH za 12 měsíců 

  

ČLÁNEK V .  

Stočné 

1. Majitelé nemovitostí napojených na 
kanalizaci a uživatelé kanalizace jsou 
povinni platit poplatek za odvod, čištění 
a zneškodňování odpadních vod (stočné).  

2. Cenu stočného schvaluje vlastník 
kanalizace na základě provozovatelem 
předloženého návrhu ceny vycházejícího 
ze skutečně uznatelných provozních 
nákladů nejpozději do 15. 2. příslušného 
kalendářního roku s platností od 1. 1. 
příslušného kalendářního roku písemným 
oznámením odběrateli. Písemné 
oznámení výše stočného bude 
zveřejněno na úřední desce obce po 
dobu nejméně 15 kalendářních dnů. 

3. Cenu za stočné schvalují obecní 
zastupitelstva obcí Třebichovice a 
Svinařov. Úprava ceny stočného během 
roku může být provedena pouze po 
odsouhlasení vlastníka kanalizace a to 
usnesením zastupitelstva obce. 

4. Stočné hradí jednak osoby v obci trvale 
hlášené, ale i osoby, které zde nemají 
trvalý pobyt, ale dům či byt obývají 
alespoň 3 měsíce. Osoby, které mají 
v obci hlášený trvalý pobyt a přesto se 
zde více jak 3 měsíce nezdržují, mohou 
být od placení stočného osvobozeni, 
pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží 
obecnímu úřadu, který si vyhrazuje ve 
sporných případech rozhodnout.  

5. Stočné bude účtováno pro byty  
a nebytové objekty podle směrných 
čísel roční potřeby vody v souladu 
s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR  
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
tzv. paušálem.  

6. Způsob úhrady stočného. 

Úhrada stočného bude prováděna 
formou čtyř záloh vždy do 31. března, 
30. června., 30. září a 30. listopadu 
příslušného kalendářního roku v hotovosti 
na obecním úřadě (Třebichovice, 
Svinařov), nebo bezhotovostním 
převodem na účet svazku. 

Celou výši stočného lze uhradit také 
jednorázově a to vždy do 31. 3. 

7. Stočné vybírá a vymáhá vlastník (popř. 
provozovatel, je-li k tomu vlastníkem 
zmocněn na základě uzavřené smlouvy), 
na své náklady, na svůj účet a své jméno. 
Náhrada ztráty vzniklé neoprávněným 
vypouštěním odpadních vod do 
kanalizace je příjmem vlastníka, 
v případě zmocnění k výběru stočného je 
příjmem provozovatele.  
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Rozpočet Svazku obcí TSH pro roky 2012 – 2013 

Příjmy 
  

2012 2012 2013 2013 

Paragraf Položka   
schválený 
rozpočet 

výsledek  
od počátku roku 

schválený 
rozpočet 

výsledek  
od počátku roku 

0000 4116 Transfery ze státního rozpočtu (úřad práce) 0 72 000,00 0 115 225,00 

0000 4121 Transfery od obcí 0 328 590,00 0 321 288,00 

6310 2141 Příjmy z úroků 0 397,13 500,00 217,76 

2321 2111 Stočné od občanů 1 400 000,00 918 970,00 1 399 500,00 975 950,00 

    232  
Celkem 
příjmy: Odvádění a čištění odpadních vod  1 400 000,00 1 319 957,13 1 400 000,00 1 412 680,76 

   
 

   

Výdaje 
  

 
   

Paragraf Položka   
 

   

2321 5011 Plat zaměstnance 200 000,00 114 456,00 140 000,00 131 283,00 

2321 5021 Ostatní osobní výdaje 0 130 425,00 120 000,00 141 433,00 

2321 5031 Povinn. poj. na soc. zabezp. a přísp. na st. 54 000,00 52 244,00 70 000,00 60 910,00 

2321 5032 Povinn. poj. na veřej. zdrav. poj. 22 000,00 18 805,00 45 000,00 21 572,00 

2321 5033 Léky a zdravot. mat. 0 271,00 500,00 0 

2321 5038 Povinné poj.na úrazové poj. 0 567,00 1 000,00 743,00 

2321 5134 Prádlo, oděv a obuv 0 816,00 3 000,00 0 

2321 5136 Knihy, učebnice a pomůcky 0 1004,00 4 000,00 0 

2321 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek 150 000,00 12 024,00 30 000,00 25 498,00 

2321 5139 Nákup mater. jinde nezařazený 30 000,00 40 625,00 40 000,00 28 836,50 

2321 5154 Elektrická energie 354 000,00 406 485,00 400 000,00 370 044,00 

2321 5161 Služby pošt 6 000,00 1 531,00 3 000,00 4 285,00 

2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunik. 20 000,00 4 294,00 5 000,00 3 769,20 

2321 5163 Služby peněžních ústavů 30 500,00 1 956,00 2 000,00 23 277,00 

2321 5167 Služby školení a vzdělávání 0 1 462,00 3 000,00 7 951,00 

2321 5168 Služby zpracování dat 50 000,00 21 972,00 30 000,00 11 459,00 

2321 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 201 285,94 240 000,00 351 668,39 

2321 5171 Opravy a udržování 150 000,00 266 609,40 250 000,00 100 913,62 

2321 5172 Programové vybavení 0 0 0 20 606,00 

2321 5173 Cestovné 2 000,00 918,00 2 000,00 1 113,00 

2321 5175 Pohoštění 1 000,00 367,00 1 000,00 825,00 

2321 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 480,00 

2321 5361 Nákup kolků 500,00 0 500,00 0 

2321 5164 Nájemné 0 6 000,00 0 0 

2321 5365 Platby daní a poplatky obcím, krajům 30 000,00 0 10 000,00 0 

    232  
Celkem 
výdaje: Odvádění a čištění odpadních vod 1 400 000,00 1 284 118,12 1 400 000,00 1 306 657,71 

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 
 

 0 -65 437,00 

    639 
 

Ostatní finanční operace 
 

 0 -65 437,00 

Celkem výdaje: 1 400 000,00 1 284 118,12 1 400 000,00 1 241 220,71 

 

Tabulka ukazuje, jak svazek plnil schválený rozpočet. Plánovaná skutečnost je oproti stavu na konci účetního 
roku velmi vyrovnaná a nevykazuje větší rozdíly. Pro hospodaření svazku je pozitivní skutečnost, že se stal 
v roce 2013 plátcem DPH a může si přijatá plnění zúčtovat s vydanými. V roce 2013 se v důsledku toho 
vrátila na účet svazku ze strany FÚ částka ve výši 65 437 Kč. 

V příjmové části vidíme skladbu příjmů – jedná se o příspěvky úřadu práce na pracovní místo pro osobu se 
zdravotním postižením, členské příspěvky obcí, úroky a stočné od uživatelů kanalizace. 
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Jak počítáme stočné 

 

Cena za stočné se počítá podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Vyhláška Ministerstva zemědělství  
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů) a vychází ze skutečně vydaných nákladů na provoz – hovoříme o ÚVN, 
tedy úplné vlastní náklady. ÚVN se každoročně pohybují okolo 1,6 mil. Kč.  

Skladba ceny je dle tabulky následující: materiál znamená především nákup síranu železitého, tedy 
chemikálie, která se užívá k likvidaci fosforu; energie jsou náklady na spotřebu elektrické energie na třech 
přečerpávacích stanicích a na ČOV; mzdy zahrnují náklady na plat a odvody z něj pro obsluhu (3 osoby); 
ostatní přímé náklady obsahují další veškeré výdaje na provoz (odběry a laboratorní zkoušky, čištění, odvoz 
shrabků, kalů, opravy); finanční náklady jsou úroky z úvěrů, které obce čerpaly na výstavbu; výrobní režie 
zahrnuje výkony svazku (vlastní opravy, např. výměna válců na česlích); správní režie je plat a odvody z něj 
pro pracovnici svazku, výplaty odměn, pojištění, nájem, nákupy kancelářských potřeb a vše ostatní, co se týká 
chodu svazku. 

Součet všech těchto nákladů tvoří ÚVN, které se dělí množstvím přečištěné vody během příslušného roku. 
Výsledkem je cena, která říká, kolik nás stálo přečištění 1 m3 vody. 

Dle předpisu MZe je možné připočítat tzv. kalkulační zisk, určený na obnovu majetku. V roce 2013 jsme 
ponechali předepsaná 3 %, ale pro rok 2014 jsme procento ponížili na 1,25 %. Důvodem je především to, že 
nechceme zatěžovat uživatele kanalizace o další poplatky spojené s povinností vlastníků kanalizace 
generovat prostředky na obnovu infrastrukturního majetku prostřednictvím stočného.  

Výše stočného na osobu a rok činí v průměru za poslední 2 roky částku 34,44 Kč bez DPH. Pokud odečteme 
20% slevu obcí, kterou každoročně poskytují svým občanům s trvalým pobytem, dostaneme se na částku 
27,55 Kč za osobu a rok. Připočítáme-li 15% DPH, dostaneme se na 31,68 Kč. Pro porovnání uvádíme cenu 
za stočné pro rok 2014 od VKM a.s. s DPH – 39,22 Kč. 

Ročně stojí občana užívání kanalizace něco málo přes tisíc korun, v přepočtu na jeden jediný den se jedná  
o tři koruny, které zaplatí za to, že někdo někde vyčistí jím znečištěnou vodu a vypustí do vodního toku vodu 
čistou, která se díky nikdy nekončícímu koloběhu vody ke svému uživateli opět jednou vrátí… 

 

Kanalizace: Třebichovice+Svinařov 
2012 2012 2013 2013 2014 

kalkulace  skutečnost kalkulace skutečnost kalkulace 

              

1. Materiál 30 000,00 25 828,00 15 000,00 21 153,82 25 500,00 

2. Energie 408 410,00 406 485,00 410 000,00 370 044,00 410 000,00 

3. Mzdy 142 060,00 146 186,00 150 000,00 152 739,00 160 000,00 

4. Ostatní přímé náklady 546 000,00 455 400,12 400 000,00 429 758,10 450 000,00 

5. Finanční náklady 352 087,50 340 559,61 332 500,00 273 766,00 200 000,00 

6. Výrobní režie 0 21 471,00 21 000,00 2 995,00 13 500,00 

7. Správní režie 310 000,00 216 063,00 290 000,00 341 628,27 341 000,00 

8. Úplné vlastní náklady 1 788 557,50 1 611 992,73 1 618 500,00 1 592 084,19 1 600 000,00 

F Voda odpadní odváděná fakturovaná v m3 47700 44871 45500 49823 47500 

9. Jednotkové náklady v Kč/m3  37,5 35,93 35,57 31,95 33,68 

10. ÚVN v Kč 1 788 557,50 1 611 992,73 1 618 500,00 1 592 084,19 1 600 000,00 

11. Kalkulační zisk v Kč     50 000,00 50 000,00 20 000,00 

11.a podíl z ÚVN v %     3,09 3,00 1,25 

11.b z ř.11 na rozvoj a obnovu IM v Kč 0 0 50 000,00 50 000,00 20 000,00 

12. Celkem ÚVN+zisk v Kč 1 788 557,50 1 611 992,73 1 668 500,00 1 642 084,19 1 620 000,00 

13. Voda fakturovaná v m3 47700 44871 45500 49823 47500 

14. Cena pro stočné v Kč/m3 37,5 35,93 36,67 32,96 34,11 

15. Cena pro stočné+15%DPH v Kč/m3  - -   - 37,90 39,22 
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Výhled do roku 2014 

 

Návrh Svazku obcí TSH ke schválení obcím 

Cena za stočné 1 m3 činí pro rok 2014 - 34,11 Kč (bez DPH) 

Cena za stočné 34,11 Kč se násobí příslušným směrným číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.  
K ceně se připočítává DPH 15 %. 

  BYTOVÝ FOND / na jednoho obyvatele  36 m3 za rok 

  STOČNÉ na jednoho obyvatele  34,11 x 36 = 1228 Kč 

  Sleva poskytnutá obcí * 20 % tj. 246 Kč 

  Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele bez DPH 982 Kč (tj. 27,28 Kč/m3) 

  DPH 15 % 147 Kč 

  Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele vč. DPH 1129 Kč za rok 

  Kvartální splátka vč. DPH 282 Kč 

* Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako vlastníci kanalizace pro rok 2014 pro uživatele kanalizace  
s trvalým pobytem v obcích slevu ve výši 20 %. Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby  
s trvalým pobytem mimo obce (rekreační objekty) a na osoby, které mají vůči obci nebo Svazku obcí TSH 
pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Způsob úhrady stočného 

Platba stočného za rok 2014 bude probíhat na základě zálohových faktur (avíza) vystavených Svazkem obcí 
TSH splatných vždy k poslednímu dni měsíců březen, červen, září a listopad. Úhradu lze provést také 
jednorázově. Úhradu je možné provést v hotovosti v sídle obecního úřadu, nebo bezhotovostním převodem na 
účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením identifikace poplatníka do poznámky 
(jméno, adresa). Vzhledem ke značné administrativní zátěži uvítáme jednorázovou platbu bankovním 
převodem při prvním splatném termínu 31. 3. 2014.  

rok 2014 splatnost se slevou bez slevy 

splátka za 1. Q do 31. 03. 2014  282 Kč/os.  353 Kč/os. 

splátka za 2. Q do 30. 06. 2014 282 Kč/os.  353 Kč/os. 

splátka za 3. Q  do 30. 09. 2014 282 Kč/os.  353 Kč/os. 

splátka za 4. Q  do 30. 11. 2014 283 Kč/os.  353 Kč/os. 

celkem za 2014   1129 Kč/os. 1412 Kč/os. 

 

Rozpis ceny pro vyčíslení DPH 

sleva základ DPH celkem bez slevy základ DPH celkem 
1/1 982,00 147,30 1 129,30 1/1 1 228,00 184,20 1 412,20 

zaokrouhleno 
  

1 129,00 zaokrouhleno 
  

1 412,00 
1/4 245,50 36,83 282,33 1/4 307,00 46,05 353,05 

zaokrouhleno 
  

282,00 zaokrouhleno 
  

353,00 

 


