
Nová pravidla pro vyplácení dotací za vývoz jímek na odpadní vodu 

11.1.2023 

 

Na základě usnesení městské rady Roztoky navrhuje odbor životního prostředí nová pravidla pro 

proplácení dotací na vývoz jímek na odpadní vody (žump): 

1. Propláceny budou pouze náklady na vývoz jímek u nemovitostí na území města Roztoky, 

které jsou vlastněny fyzickými osobami a není možné je při vynaložení přiměřených nákladů 

napojit na veřejnou kanalizaci.  U nemovitostí vlastněných obchodními společnostmi nelze 

příspěvek nárokovat. 

2. Příspěvek bude proplacen na základě doložených faktur, a to ve výši 30 % doložených 

nákladů. Pro Potoky je příspěvek navýšen na 60 % doložených nákladů, s ohledem na zvýšené 

náklady v souvislosti s nutností vyvážet malými (3 m³) vozidly. Horní hranice nárokovaných 

nákladů za danou nemovitost bude vypočtena na základě směrných čísel roční potřeby vody 

(vyhl. 428/2001 Sb. MŽ, v platném znění), podle trvale hlášených obyvatel v nemovitosti. 

Tedy do max. výše 35 m³ na 1 trvale hlášeného obyvatele a rok. Náklady na vývoz 1 m³ jsou 

stanoveny podle skutečně fakturovaných nákladů. 

3. Maximální náklady na 1 m³ jsou stanoveny na 651,- Kč vč. DPH, a na 1035,- Kč vč. DPH pro 

lokalitu Potoky. 

Výjimka pro lokalitu Potoky bude platit jen do doby, kdy bude upravena komunikace tak, 

aby byl umožněn vjezd fekálního vozidla 6 m³. To se předpokládá v řádu týdnů.   

Příklad výpočtu pro nemovitost obydlenou dvěma trvale hlášenými obyvateli: 

A) max spotřeba vody 2 × 35 m³ = 70 m³/rok, max. nárokovaná částka 70 m³ × 651,- Kč = 

45.570,- Kč. Z této částky bude vyplacen příspěvek 30 %, tedy 13.671,- Kč 

B) bude nárokována a doložena částka nižší, než je limit, například 9.000,- Kč. Bude vyplacen 

příspěvek ve výši 30 % z doložené částky = 2.700,- Kč.  

C) bude nárokována částka vyšší, než je limit, např. 15 000,- Kč, bude vyplacen příspěvek 

z limitní částky, tedy 30 % z 45 570,- =  13.671,- Kč 

Uvedená náklady mohou být nárokovány v několika fakturách, uvedené částky platí pro 

roční součet. 

4. Faktury vydané v posledním čtvrtletí roku budou proplacené do konce ledna roku 

následujícího (př. faktura vystavená 31.11.2023 bude proplacena nejpozději do 31.01.2024). 

5. Dotace za vývoz jímek na odpadní vodu budou vyplácené od 1.1.2023, na základě faktur za 

vývozy provedené v roce 2023. 

6. S ohledem na to, že podstatnou část ceny za vývoz tvoří paušál za nájezd, velmi doporučujeme 

majitelům malých žump dohodnout se při vývozu se sousedy tak, aby bylo lze využít celou 

kapacitu vozidla.  

Zpracoval: Ing. Michal Hadraba 

Schválila rada města Roztoky dne 11.1.2023 

 


