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Jsme držiteli Národní ceny kvality České republiky 2018 

R 
ok 2020 přinese změnu 

v účtování vodného a stočného. 

A to díky novele zákona o DPH, 

která vstoupila v platnost v říjnu 

loňského roku poté, co byla vydána ve 

sbírce zákonů. Tento zákon mimo jiné 

určil, že daň z přidané hodnoty u vodného 

a stočného klesá z původních 15% na    

10%. Konkrétně se jedná o dodávku pitné 

vody prostřednictvím vodovodů, zatímco 

na balenou vodu zůstane 15% sazba. 

Snížená sazba bude i u stočného.  

Tato změna vyvolává množství dotazů 
od našich odběratelů. Pokusíme se 
tedy na ně odpovědět. 

Zákon o EET je schválen, od kdy tedy 
bude daň nižší?  

Navrhovaná účinnost těchto změn je první 
den sedmého kalendářního měsíce násle-
dujícím po dni vyhlášení ve sbírce. Změny 
v daních by tak měly nastat k 1. květnu 
2020.  

Jak bude účtováno vodné a stočné 
odběratelům po této změně? 

DPH je sazbou daně, kterou stanoví stát  
a stát ji  také vybírá. Proto od 1. 5. 2020 
bude snížena konečná cena pro odběrate-
le včetně DPH o 5%.  Stát také stanoví 
podmínky změny sazby DPH. V minulosti 
při změně sazby DPH byla přijata tzv. 
přechodná ustanovení, která stanovila, 
že je nutné rozdělit spotřebu vody na 
období s původní sazbou daně a s novou 
sazbou daně. Pro příklad, jestli byl roční 
odečet v červnu a ke změně došlo          
k 1. 3., museli jsme rozdělit spotřebu od 
minulého odečtu tj. od června do 1. 3. a 
tuto spotřebu zatížit sazbou původní saz-
by DPH a období od 1. 3. do června no-
vou sazbou DPH.  
Při této změně sazby DPH novela záko-
na tato ustanovení neobsahuje, tudíž se  
vychází z okamžiku, kdy je spotřeba zjiš-
těna. Tzn., že změna sazby je k 1. 5.      
a pokud budeme odečítat vodoměr před   

1. 5. 2020 je spotřeba zatížena 15% daní 
a pokud po 1. 5. 2020 sazbou DPH ve 
výši 10%.  
Většina našich odběratelů ovšem platí 

zálohy na vodné a stočné. Vliv změny 

sazby DPH se bude týkat pouze nedo-

platků. Původní zálohy zůstanou ve výši 

DPH tak, jak byly zaplaceny a zúčtovány.  

Pokud odběratel neplatí zálohy, tak jeho 

celá spotřeba bude zatížena sazbou da-

ně platné v okamžiku zjištění jeho spotře-

by, před 1. 5. 2020 sazbou 15%, po 1. 5. 

2020 sazbou 10%.  

Bude vodné a stočné automaticky lev-

nější? 

Ano. Jakmile zákon nabude účinnosti, 
zákazníci zaplatí vodné a stočné ponížené 
o 5% daň.  

DPH za vodné a stočné ve světě 

V řadě vyspělých zemí světa je DPH na 
vodné a stočné nulové – například ve Vel-
ké Británii, USA, Austrálii, Irsku, Jižní Ko-
reji, Argentině, v Indonésii nebo třeba 
v Dominikánské republice, v EU pak na 
Maltě.  

V rámci Evropy je vodné a stočné zdaně-
no většinou v pásmu od jednoho do deseti 
procent, a to i v bohatých zemích.  

Nižší DPH než v ČR mají například: 

 Švýcarsko 2,5% 

 Lucembursko 3% 

 Francie 5,5% 

 Belgie, Nizozemí a Portugalsko 6% 

 Německo 7% 

 Polsko 8%  

 Rakousko 10%  

Vyšší DPH než ČR uplatňují v současné 
době jen: 

 Bulharsko, Estonsko a Slovensko 20%    

 Rumunsko 24% 

 Dánsko a Švédsko 25% 

 Maďarsko 27% 

Důvody pro značné rozdíly v DPH 
v samotné Evropě jsou  především dva: 
 

 Jednak patří DPH mezi nejsnáze vybíra-
telné daně, a proto jsou obvykle vyšší 
v postkomunistických zemích, které mají 
jinak s výběrem daní problémy.  

Druhým důvodem k vysoké DPH, který 
platí především pro severské země, jsou 
tamní štědré sociální systémy, k jejichž 
uskutečňování jsou nutné vysoké daňové 
odvody, což ale neplatí jen pro vodu. 

Přesun  z 1. snížené sazby (15%) do 2. snížené sazby (10%) 

 

Více o naší společnosti naleznete na: www.vodarenska.cz  

 pitná voda (kód nomenklatury celního sazebníku 2201) 
- Jedná se pouze o vodu dodávanou prostřednictvím vodovodu, např. balená voda či stáčená 
zůstává v 15% sazbě 

 úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (CZ-CPA 36.00.2) 

 odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (CZ-
CPA 37) 

Příklad fakturace 
Jako příklad je možné uvést rodinný 

dům v obci, kde fakturuje naše spo-

lečnost za vodné a stočné jednou za 

rok, například v měsíci září. Odběra-

tel neplatí zálohy na vodné a stočné. 

Odečet vodoměru proběhne v září 

2020. Odběratel v této obci nalezne 

na faktuře účtovací období rozdělené 

takto:  

září 2019 - prosinec 2019 - cena bez 
DPH roku 2019 + sazba DPH 15%  

leden 2020 - září 2020 - cena bez DPH 
roku 2020 + sazba DPH 10%  


