Obec Dřevčice

Směrnice pro rozúčtování nákladů stočného a vodného

Směrnice pro rozúčtování nákladů stočného a vodného
1. Obecná ustanovení
Obec je účetní jednotkou ve smyslu ustanovení § 1 odst. (2), písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, č. 492/2000 Sb., č 353/2001 SB., č. 575/2002 Sb.
Obec patří mezi účetní jednotky, které nebyly, v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších novel, založeny nebo zřízeny za účelem podnikání.
Obec je územním samosprávným celkem, jež je v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, definována jako veřejnoprávní korporace. Jako taková je obec
právnickou osobou. Obec je povinna vést účetnictví v souladu s ustanovením § 9 výše uvedeného
zákona o účetnictví.

2. Členění nákladů pro výpočet ceny vodného a stočného
Účty jsou analyticky členěny:
vodné – 5xx 8xx
stočné – 5xx 9xx
Účet
- pitná voda převzatá +
odpadní voda předaná
k čištění
501 812
501 912

Popis
Náklady u vody pitné na nákup
pitné
vody
od
jiného
provozovatele, nebo náklad u
vody odpadní na převzetí
odpadních
na
převzetí
odpadních
vod
k jejich
provozovateli.
- chemikálie
Náklad na nákup chemikálií
501 813
spotřebovaných při výrobě a
501 913
dodávce pitné vody a čistění
odpadních vod.
- ostatní materiál
Náklady
na
materiál
501 814
spotřebovaný při výrobě. Dále se
501 914
zahrnuje spotřeba vodoměrů
s pořizovací cenou do 3 tis. Kč.
Do těchto nákladů se zahrnují i
kancelářské potřeby související
s vodným a stočným.
- elektrická energie
Náklady na elektrickou energii na
502 821
objektech
infrastrukturního
502 921
majetku.
- ostatní energie (plyn, pevná Náklady na plyn, teplo, pohonné
a kapalná energie, PHM)
hmoty (benzín, nafta) a pitnou
502 822
vodu
na
objektech
502 922
infrastrukturního majetku.
- přímé režijní mzdy
Nákladem jsou mzdy včetně
521 831
náhrad mezd. Jedná se o
521 931
pracovníky vztahující se ke
kalkulaci vodného a stočného.
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Položka
5139 – nákup materiálu
jinde nezařazený

5139 – nákup materiálu
jinde nezařazený

5139 – nákup materiálu
jinde nezařazený

5154 - elektrická
energie
5153 - plyn
5156 - PHM

5011 - platy
zaměstnanců
v pracovním poměru
5023 – odměny členů
zastupitelstev obcí a
krajů

Obec Dřevčice
- ostatní osobní náklady
521 832
521 932
- sociální a zdravotní pojištění
524 832
524 932

Směrnice pro rozúčtování nákladů stočného a vodného
Nákladem jsou vlastní ostatní
osobní náklady, vyplývající např.
z DPČ, DPP, smlouvy o dílo.
Náklady na sociální a zdravotní
pojištění související se mzdou
vztahující se ke kalkulaci
vodného a stočného.

5021 – ostatní osobní
výdaje

5031 - Povinné pojistné
na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti
5032 - Povinné pojistné
na veřejné zdravotní
pojištění
- odpisy
Odpisy
infrastrukturního 5137 - Drobný hmotný
551 841
majetku vodovodů a kanalizací. dlouhodobý majetek
551 941
Na účet 551 je účtován Účet 551 nemá položku
558 841
odepisovaný majetek v hodnotě
558 941
nad 40 tis. Kč. Na účet 558 je
účtován majetek v hodnotě nad
3 tis. Kč do 40 tis. Kč včetně.
- opravy
infrastrukturního Náklady tvoří veškeré opravy 5171 - Opravy a
majetku
infrastrukturního
majetku udržování
511 842
realizované ve vlastní režii i
511 942
dodavatelsky.
- nájem
infrastrukturního Nákladem
jsou
finanční 5169 - Nákup ostatních
majetku
prostředky hrazené vlastníkovi služeb
518 843
infrastruktury vodovodu nebo
518 943
kanalizace nájemcem.
- náklady
za
vypouštění Nákladem jsou platby jak za 5169 - Nákup ostatních
odpadních vod
vypouštění znečištění, tak za služeb
518 951
množství
vypouštěných
odpadních vod.
- ostatní provozní náklady Nákladem jsou ostatní náklady 5169 - Nákup ostatních
externí
od externích subjektů, např. služeb
518 852
likvidace
kalů,
pojištění,
518 952
laboratorní služby, monitorování
a čištění, doprava atd. Tyto
náklady zahrnují i poskytování
telefonních služeb a služby
finančních institucí a pošty.
- ostatní provozní náklady Nákladem jsou ostatní náklady 5169 - Nákup ostatních
interní
ve vlastní režii, např. likvidace služeb
518 853
kalů,
pojištění,
laboratorní
518 953
služby, monitorování a čištění,
doprava atd.
Vodné je účtováno pod paragrafem 2310, stočné je účtováno pod paragrafem 2321.
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Na konci každého účetního období jsou z důvodu správného výpočtu cen vodného a stočného
rozúčtovány náklady, které souvisejí s provozem vodovodů a kanalizací, a to v poměru 10 % vodné a
20 % stočné. Na konci účetního období jsou rozúčtovány následující náklady:
-

služby finančních institucí a pošty
telefonní poplatky
mzdy administrativních pracovníků a starosty obce
sociální a zdravotní pojištění vyplývajících z mezd administrativních pracovníků a starosty obce
elektrická energie
pojištění majetku
kancelářské potřeby (papír, toner atd.)

Tato směrnice byla schválena dne 27.8.2020 na zasedání obecního zastupitelstva č. 15/2020.

Revize provedena k 31.12.2021

Eva
Šafarčíková

Digitálně podepsal
Eva Šafarčíková
Datum: 2021.12.29
13:11:33 +01'00'

3

