
VÝŠE A ZPŮSOB VYBÍRÁNÍ STOČNÉHO  ZA ROK 2019 

Cena za stočné 1 m3 činí pro rok 2019 – 33,33 Kč bez DPH  

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, v platném znění, tzv. paušálem.  

  roční potřeba vody 

BYTOVÝ FOND   

Byty, rodinné domy na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou 36 m3 na 1 obyvatele 

VEŘEJNÉ BUDOVY   

Kancelářské budovy WC, umyvadla, tekoucí teplá voda 14 m3 na 1 zaměstnance 

PROVOZOVNY   

Pohostinství – restaurace výčep 50 m3 na 1 zaměstnance 

Prodejny WC, umyvadla, tekoucí teplá voda 18 m3 na 1 zaměstnance 

REKREAČNÍ OBJEKTY 
Na jednoho obyvatele rekreačního objektu se spotřeba vypočte jako na 1 obyvatele bytu/domu 
s přihlédnutím k době, po kterou je objekt užíván 

Ostatní zde neuvedené objekty budou oceněny dle směrných čísel uvedených v př. č. 12 Vyhlášky 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, v platném znění. 

Výpočet ceny za stočné pro obyvatele s trvalým pobytem v obci 

BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele  36 m3 za rok 
STOČNÉ na jednoho obyvatele  33,33 x 36 = 1200 Kč 

Sleva poskytnutá obcí  27,51 % tj. 330 Kč 
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele bez DPH 870 Kč (tj. 24,16 Kč/m3) 

DPH 15 % 130 Kč 
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele vč. DPH 1000 Kč 

pololetní splátka vč. DPH 500 Kč 

Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako vlastníci kanalizace pro rok 2019 pro uživatele kanalizace  
s trvalým pobytem v obcích, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči obci a svazku  

slevu ve výši 27,51 %, tj. 330 Kč na jednoho obyvatele. 
Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo obce. 

Výpočet ceny za stočné pro osoby s trvalým pobytem mimo obce 

BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele  36 m3 za rok 
STOČNÉ na jednoho obyvatele  33,33 x 36 = 1200 Kč 

DPH 15 % 180 Kč 
Cena celkem na jednoho obyvatele vč. DPH 1380 Kč 

pololetní splátka vč. DPH 690 Kč 

Výpočet ceny za stočné pro podnikatelský sektor  

Cena za stočné 33,33 Kč se násobí příslušným směrným číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.  
K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %. 

 

VÝBĚR STOČNÉHO V HOTOVOSTI (V SÍDLE OÚ) BUDE ZAHÁJEN OD 18. 3.  2019  
 

PROVOZOVATELEM KANALIZACE JE OD 1. 2. 2012 SVAZEK OBCÍ TSH. Dle stanov Svazku obcí TSH, 

který za účelem provozování kanalizace založily obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív, je Svazek obcí TSH 

také zmocněn vybírat a vymáhat stočné od všech uživatelů kanalizace v obci Třebichovice, Saky, 

Svinařov. 

Platba stočného za rok 2019 bude probíhat na základě avíza (zálohových faktur) vystavovaných 

Svazkem obcí TSH se splatností vždy k poslednímu dni měsíců březen a listopad. Úhradu lze provést 

také jednorázově. Úhradu bude 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. 2019. 

 


