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Kalkulace vodného a stočného pro Řevnice na rok 2023 
 
   Dolnoberounské vodárenské družstvo na základě Smlouvy o zajištění provozu 
vodohospodářské infrastruktury města Řevnic provozuje řevnický vodovod a splaškovou 
kanalizaci. S odkazem na článek 6 smlouvy předkládáme ke schválení kalkulací cen vodného 
a stočného. 
   Ceny vodného a stočného podle přiložené kalkulace se v souladu se předchozím 
předběžným projednáním na rok 2023 zvyšují o 15 %. Celkové navýšení je tak cca. 13,3 Kč 
včetně DPH na 1 m3 vodného a stočného. 
   Skladba kalkulací je odvozena od výsledků hospodaření družstva k 10/2022. Přičemž v roce 
2022 byla udržena původně naplánovaná cena jen díky tomu, že dramatický nárůst cen 
elektrické energie a ostatních vstupů (materiál na opravy, chemikálie, služby, …) byl 
kompenzován poklesem nájemného Městu. Pro rok 2023 je již nájemné plánováno v dříve 
obvyklé výši a růst cen oproti předchozím kalkulacím je spojen s podstatným růstem cen 
většiny ostatních nákladových položek. Ceny jsou zároveň zvyšovány i již patrným poklesem 
množství dodávané a odváděné vody.  
   Ceny vodného a stočného se díky několika letům stagnace v minulosti dostaly v Řevnicích 
výrazně pod průměrné hodnoty a tento stav je nadále udržován. Více je patrné z přiloženého 
rozboru, jež obsahuje i metodiku, podle níž byl proveden návrh ceny. Odhady průměrných 
cen roku 2022 jsou však s ohledem na aktuální cenou dynamiku velmi nejisté. 
   Pro případ schválení kalkulací na rok 2023 přikládám také návrh dodatku nájemní smlouvy 
upravující výši nájemného na úroveň odpovídající předložené kalkulaci. 
    

 
 
S pozdravem 

 
 Ing. David Kodym 
          za předsedu družstva 
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