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Zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2013
Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,
v návaznosti na ust. §36, odst.5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám v příloze zasíláme úplné
informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného.
V souladu s §36, odst.8 zákona Vás prosíme o jejich vyvěšení na úřední desce po
dobu nejméně 30 kalendářních dnů.
S pozdravem
Ing. Radim Jirout, MBA
generální ředitel

Vybraná ustanovení §36 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění:
(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,
je povinen nejpozději do 30. dubna kalendářního roku způsobem uvedeným v prováděcím právním
předpisu zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a
stočné17a) a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 %
hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnání je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě
provozovatel, povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické podobě a ve stanovené formě
ministerstvu. V případě, že v předchozím kalendářním roce bylo zpracováno více kalkulací cen pro
vodné a stočné, zveřejní se každá platná kalkulace a na ministerstvo se zašle ve stanoveném
elektronickém způsobu předání i součtová kalkulace.
(7) Obsah a rozsah porovnání podle odstavce 5 a formu předávání porovnání všech položek výpočtu
ceny pro vodné a stočné stanoví prováděcí právní předpis.
(8) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 nebo 5 se považuje za splněnou okamžikem předání
údajů podle odstavců 4 nebo 5 obecnímu úřadu obce, které se týká. Obec informace … zveřejní na
úřední desce obecního úřadu bezodkladně po předání těchto údajů, nejpozději však do 2 dnů, na dobu
nejméně 30 kalendářních dnů.
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