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Jednání s Pražskými vodárnami a kanalizacemi a.s., problematika odečtů patních měřidel a fakturace.

Vážení zástupci spravovaných objektů,

v roce 2013 došlo ze strany Pražských vodáren a kanalizací a.s. (dále PVK) ke změnám týkajících se 

smluv a fakturace vodného a stočného. Zejména došlo ke  změně systému odečtů patních vodoměrů u 

jednotlivých odběrných míst a tím i ke změně fakturačního období. Monopol PVK touto optimalizací 

sleduje zejména snížení svých nákladů.

PVK informuje o těchto změnách jednostranným oznámením (ukázka v příloze) a změny zavádí 

postupně. Z tohoto důvodu je možné, že Váš objekt takové oznámení prozatím nedostal.

Fakturační odečet provedený například v srpnu, zcela znemožňuje provést řádné roční vyúčtování ke 

konci dubna. Z tohoto důvodu jsem Vás dopisem ze dne 14.11.2013 požádal o provedení samoodečtů a 

vyúčtování jsme u objektů, kde nedorazily faktury, provedli na základě dohadné položky. Toto bylo 

provizorní řešení, které bylo zapotřebí přijmout, a to zejména z časových důvodů. Nevýhodou je, že 

naše dohadná položka se nepromítne do příští (např. srpnové) fakturace PVK a údaje na faktuře mohou 

být odlišné. PVK provádí pro potřebu rozdělení faktury výpočet na základě denní spotřeby.

Jednání s PVK je celkem obtížné, protože zde bohužel neexistuje žádné konkurenční prostředí. Z těchto 

důvodů jsme vyvolali několik jednání s vedoucími pracovníky PVK a pro důraz v jednáních se SBD 

Praha8 spojilo s ostatními Stavebními bytovými družstvy, která jsou členy Družstevního 

marketingového sdružení (dále DMS). V tuto chvíli se jednalo o cca 100 000 bytů ve správě členů DMS. 

Zápisy v úplném znění z jednotlivých jednání jsou k dispozici na webu: www.sbd8.cz. Pod tímto tlakem 

se s PVK podařilo dojednat následující varianty řešení:

1. Varianta samoodečtu 

Na objektu bude proveden samoodečet v měsíci lednu. PVK zřídí přístup pro pracovníky SBD 

Praha 8 na svou webovou aplikaci, kde je možné zadat odečet a obratem přijde na SBD

elektronickou poštou faktura potřebná pro roční vyúčtování služeb. Toto řešení považuji za 

vhodné, protože lze termín odečtu spojit s odečty bytových měřidel a nebude docházet 

k dalšímu nárůstu rozdílu při porovnání údajů součtu bytových vodoměrů proti patnímu 

(fakturačnímu) vodoměru. Odečet musí proběhnout v lednu a zapsání stavu do 10.2. 

příslušného roku.
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Přístup na webovou aplikaci pro jednotlivá SVJ/BD prozatím zajištěn nebude, protože PVK 

podmiňuje zřízení přístupu podepsáním nové smlouvy (blíže viz. níže - nová smlouva).

2. Varianta odečtu PVK

Zástupci PVK přislíbili, že se pokusí naplánovat fakturační odečty pro naše SBD na termíny listopad 

až leden. To platí pro případ, že si nezvolíte variantu samoodečtu. Toto řešení je vhodné tam, kde 

není možné sjednotit odečty bytových vodoměrů s patním. Jedná se například o nepřístupné 

kolektory nebo nebezpečné šachty. 

Ostatní: Přechod na měsíční fakturaci záloh považujeme za nesmyslný. PVK přislíbilo, že tam, kde 

k tomuto přechodu došlo, bude proveden návrat na čtvrtletní. Ostatní zůstávají beze změn.

Nové smlouvy: PVK požaduje v souladu s novou legislativou uzavření nových smluv na jednotlivá 

odběrná místa. Zde je problém s novým poplatkem za srážkovou vodu (§20 odst.6 zákona o 

vodovodech a kanalizacích). Prozatím máme k této problematice dva různé výklady. Oba naleznete na 

www.sbd8.cz. V tento okamžik bych podepsání nových smluv nepovažoval za prioritu.

V současné době na základě dohody s PVK probíhají kontroly seznamů odběrných míst ve správě 

jednotlivých SBD. Tyto kontroly vedou především ke sjednocení systému a zpřehlednění údajů o 

jednotlivých odběrných místech. Pro zmapování a aktualizaci výše zmíněných seznamů Vás žádáme o 

sdělení Vašeho rozhodnutí:

Za SVJ/BD …………………………………………………………….……,     STŘ.: ……………..,

volíme variantu samoodečtu / odečtu PVK (nehodící se škrtněte).

Podpis:…………………………………..

V obou případech je podmínkou sdělit PVK kontaktní osobu za Vaše SVJ/BD.

Jméno: ……………………………………………, telefon: …………….……………., email: ………….………………………………

Pro úspěšné dořešení problematiky odečtů potřebujeme Vaše rozhodnutí nejpozději do 10.6.2014. 

Údaje můžete sdělit také e-mailem na:  leicmanova@sbd8.cz.

Závěr: Jednání se zúčastnilo 10 technických ředitelů/vedoucích za pražská SBD, s přehledem v dané 

problematice. Lépe to opravdu vyjednat nešlo. Tyto podmínky platí výhradně pro členy DMS. Pokud 

máte dotazy potřebné k Vašemu rozhodnutí, bude 2.6.2014 uspořádána obvodová rada na toto téma. 

Na toto jednání je nutné se přihlásit u Ing. Leicmanové (774 882 459) kvůli zajištění potřebných 

prostor.

S pozdravem

Miroslav Švarc

Vedoucí TPÚ




