
 

M Ě S T O   P R O S E Č 

Směrnice rady města č.3/2011, 

o poplatku za odvádění odpadních vod 

 

Rada města Proseč se na svém zasedání dne 13. 12. 2011 usnesením č.22/2011 usnesla vydat 

v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) tuto směrnici, kterou 

se ve městě Proseč zavádí stočné (dále jen „směrnice“):  

Čl. 1 

Předmět poplatku a poplatník 

(1) Předmětem poplatku je odvádění splaškových vod, dešťových a ostatních vod (dále jen 

„odpadní vody“) do městské kanalizace na základě uzavřené smlouvy mezi Městem 

Proseč a vlastníkem, nebo nájemcem příslušné nemovitosti. Nedílnou součástí smlouvy 

jsou obchodní podmínky. 

(2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem, případně nájemcem 

dané nemovitosti, ze které jsou odpadní vody odváděny do kanalizace a ČOV města 

Proseč z objektů v katastrálních územích Podměstí, Proseč u Skutče, Záboří u Proseče.   

Čl. 2 

Množství odpadní vody 

(1) Množství odpadních vod se stanoví podle množství odebrané vody z veřejného 

vodovodu [§ 32 odst. 1 písm. c)] vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, nebo výpočtem pomocí směrného čísla 

(paušálu na osobu a rok) dle vyhlášky 120/2011 Sb. v případě napojení objektu na 



veřejný vodovod bez měřidla vody dodaného provozovatelem vodovodu či kanalizace, 

nebo s měřidlem vody a s napojením jiného zdroje vody (studna, vrt, apod.). 

(2) Ke stanovení množství odpadních vod pro výpočet stočného bude využito údajů 

poskytnutých VS Chrudim, a.s.. 

(3) Vlastník, či nájemce nemovitosti je povinen nahlásit i jiný jím používaný zdroj vody, ze 

kterého jsou odpadní vody odváděny do městské kanalizace. V tomto případě bude 

množství odváděné odpadní vody z daného odběrného místa vypočítáno jako násobek 

směrného čísla a počtu osob žijících na dané adrese, nebo počtu osob v objektech k 

podnikání.  

Čl. 3 

Cena a úhrada stočného 

(1) Cena stočného se stanovuje pro daný rok dle zvláštního předpisu a to za odvedený 1 m3 

odpadní vody městskou kanalizací bez DPH. K této ceně se připočítá sazba DPH platná 

v daném roce. 

(2) Cena stočného na rok 2012 činí: 

24,20 Kč/m3 bez DPH, 27,60 Kč/m3 s DPH (14 % DPH) - pro výše uvedená katastrální 

území města Proseč 

V případě změny ceny stočného, zůstávají všechna ostatní ustanovení této směrnice v 

platnosti a pouze tento odstavec se nahradí číslovaným dodatkem k této směrnici 

schváleným RM. 

(3) Fakturace stočného probíhá ve stejné frekvenci jako fakturace vodného VS Chrudim, tj. 

zpravidla 4x/rok, případně dle dohody v nižší četnosti.  

(4) Úhrada stočného je možná bezhotovostním převodem na účet provozovatele kanalizace 

a ČOV, nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu v Proseči. 

(5) Povinnost platit stočné mají všichni vlastnící či nájemci nemovitostí (odběrných míst), 

ze kterých je odváděna odpadní voda místní kanalizací. 

                                                           

Čl. 4 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 15 dní od vystavení daňového dokladu za předchozí 

období. 



Čl. 5 

Počátek a konec povinnosti platit stočné 

(1) Počátkem sledovaného období pro zahájení povinnosti platit stočné, je uzavření 

smlouvy na odvádění odpadních vod a datum připojení nemovitosti (odběrného místa) 

na kanalizační síť provozovanou městem Proseč. Množství splaškové vody pro výběr 

stočného se začíná počítat od odečtu vodoměru v den připojení odběrného místa na 

kanalizační síť provedeného pro tento účel pracovníkem VS Chrudim, případně 

pracovníkem města. K tomuto datu se vztahuje i výpočet stočného podle směrného 

čísla.    

(2) Konec povinnosti platit stočné je datum fyzického odpojení kanalizační přípojky od 

městské kanalizace, kdy odpojení bylo předem písemně oznámeno provozovateli 

kanalizace. Odpojení odběrného místa od kanalizační sítě nezakládá důvod pro 

nezaplacení stočného za předcházející období ze smluvního vztahu. 

 

                                                                       Čl. 6. 

Osvobození a úlevy 

(1) Stočné neplatí vlastník nebo nájemce nemovitosti: 

a) který veškeré odpadní vody vypouští do vyvážecí jímky bez přepadu do městské 

kanalizace a prokáže MěÚ Proseč likvidaci těchto odpadních vod zákonným 

způsobem za předešlý rok vždy k poslednímu dni třetího měsíce následujícího 

roku. 

b) který veškeré odpadní vody z dané nemovitosti vypouští přes domovní ČOV 

neústící do městské kanalizace a její funkčnost doloží rozbory z výstupu ČOV 

vypracované autorizovanou laboratoří v souladu s provozním řádem ČOV a 

podmínkami stavebního povolení. Likvidaci odpadních vod tímto způsobem za 

předešlý rok prokáže MěÚ Proseč majitel či nájemce nemovitosti vždy 

k poslednímu dni třetího měsíce následujícího roku 

(2) Slevu na stočném 40-ti %  ponížením množství odváděné splaškové vody (náhrada za 

náklady spojené s vyvážením septiku), obdrží vlastník nebo nájemce nemovitosti, který 

vypouští odpadní vody přes septik a to v případě, že technický stav kanalizace v místě 

napojení neumožňuje jeho vyřazení. Ponížené množství splaškové vody se zaokrouhluje 

směrem nahoru. Daná místa určuje provozovatel kanalizace. Sleva platí pouze do doby, 



než stav kanalizace v daném místě umožní přímé napojení nemovitosti s vyřazením 

septiku. V ostatních záležitostech se řídí smluvní vztah dle obchodních podmínek a 

provozním řádem kanalizace. 

(3) Slevu na stočném ve výši 10-ti % obdrží vlastník či nájemce nemovitosti v případě, že 

se jedná o objekt určený k bydlení a musí odpadní vodu do místní kanalizace čerpat a 

tuto skutečnost provozovateli kanalizace prokáže. 

(4) V případech, kdy splašková voda pochází z místního vodovodu, ale její množství není 

měřeno zařízením v majetku VS Chrudim, nebo provozovatele kanalizace, nebo další 

odváděná splašková voda pochází z jiného zdroje (studna, vrt, apod.), pak množství 

odváděné vody se stanoví tzv. směrným číslem (paušálem), nebo odborným výpočtem, 

který si na svůj náklad zajistí odběratel. V tomto případě lze na osobu trvale hlášenou 

na adrese odběrného místa, ale pobývající déle jak 3 měsíce v daném roce mimo trvalé 

bydliště z pracovních, zdravotních, vzdělávacích a podobných důvodů, může odběratel 

uplatnit na tuto osobu slevu v případě, že tuto skutečnost doloží potvrzením od 

příslušného subjektu. 

(5) Rodinné domy a chaty sloužící výhradně k rekreačním účelům (nejsou užívány trvale, 

ani neslouží k podnikání), jsou napojeny na místní kanalizaci a vypouštěné odpadní 

vody nepochází jen z veřejného vodovodu, pak se množství odpadních vod v tomto 

případě stanovuje dle směrného čísla na jednu osobu a rok.                  

 

Čl. 7 

Účinnost 

Tato závazná směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012. 

 

 

            

       František Skála                  Jan Macháček 

    místostarosta města  v.r.           starosta města   v.r. 

 


