
Porovnání všech poloŽek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné

Příjemce Vodného a stočného: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s' (lČo 49453866)Za kalendářní rok: 2016. DPH 15'0 %

Dí|čí odběraieIské

Kontrolova|: lng. Lenka Mrázová
Teleíon: 572 530 229

Uherskohradišťsko' UherskobrodSko' cena Tabu|ka č'-l

ostatni provozni nák|adv Ve

Rádek

Kalkulovana cena pro Vodne a Stočné
Text verna

edn
voda pitna Voda odpadní

Skutečnost KalKulace Rozdil skuteČnost Kalkulace RozdÍl
,| 2 3 4 5 6 7 I 9

11 JEDNOTKOVE NAKLADY Kďm3 33.41 33.4 UU( 28,5( 28.43 0.0 /

1 Uplne vlastnÍ nák|adv - UVN mil. Kc 1 61 ,50336r o l,oU/4ě -0.1 041 1
'151 .81895( 1 51,588931 0,23001 s

't3 (alkulacni zrsk 'ntl.Kc 3.751 501 3.749571 0,001 93( 1 3,321 1 tst '13. /0530t -0,3841 1(
14. pooil z uvN (onentacnt ukazatel) % 2,32 0,0( 8,77 9,04 -O,2t
1 - z i.13 na rozvol a obnovu infrastr.maietku nil.KÓ 245111 1,92/942 0.5ti3131 12,451748 12.44692t -0,43518(
16 -;etKem uvN + ztsl( 11tt. KC ^t65.2544/1 1 65.35705t .0''í 02181 1 65, 14U',] 3t 165,294234 -0.1 5409i

'/oda fakturovaná pitná, odpadn í+sráŽková 'nil.m3 4,83201t 4,ts35002 -u, UUzvót 5,327101 5,332072 -0,004971
'18 _;ENA pro Vodne, stoČne (ďm3 34 2( 34,2C u,u( 31,0C 31.0C 00c
19 ]ENA oro Vodné. stočné + DPH (ďm3 39,3: 39,33 0,0( 35,65 35,iia U, UL

Tvorba L;erpant Tvorba ceÍpání
20 rrostreol{y obnovy infrastrukt. majetku za rok ntl.K0 I2,ZgUUUL 56,73500C 26.91 000C s3,57000c

r voroa prostreoKu od r.2009 nil.Kč 263,40000( 276,91 000C
jerpani prostředKÚ od r.2009 'nil' KČ 269,49500C 447.20000c

schvá|i|: lng. LubomÍr Trachtulec
E-mail: lenka.mrazova@svkuh.cz

Slováckó v@ďelsgttr ffi

Tabulka č'2

kmmmlíxaee, a. s.

Za 0lšávkgu 2B0, sarly, ss6 01 ljherpká Hradlštl-ww



Za kalendářní rok:2016. DPH 15'0 %

Dílčí odběratelské porovnání

Vypracoval: lV]gr. EVa Šebelová
Kontroloval: lng. Lenka l\i]ráZoVá

Telefon: 572 530 229

Porovnání všech položek v'ýpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stoěné

Příjemce Vodného a stoěného: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s' (lČo 49453866)

Datum:27.4.2017
Schválil: lng. Lubomír Trachtulec
E-mail: lenka. mrazova@svkuh.cz
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Tabulka ě' 1

Tabulka ě'2

Řáoet

Nákladv pro nipoěet ceny pro vodné a stoěné

Nákladové poloŽky ZdŮVodněni VykáZaných rozdilÚ V lednotlivych polozkacn

Voda odpadni

1 2 4

1 vlateriál
-.surova voda oodzemnr + oovrcnova

1.2 _ pitná Voda přeVzatá+odpadní voda předaná Jspcra nákladů - niŽŠi skuteěné mnoŽstvi ěištěné Vody o 22 tis. m3 - VliV sraŽek'

1.3 " chemikálie {eoatrnÝ Dokles Drodukce kalů Vede k niŽŠí spotřebě chemikálií
'I 4 - ostatnr mateflal r'lírná Úspora ostatniho pomocného materiálu

2 nero te
_ elektncka enerol€ / Íelaci plánovaných hodnot'
- ostatnr eneTqre (plYn, pevna a Kapalna) Jspora - VliV niŽŠí spotřeby m3 plynu - mirná zima

3 Vlzdv
3.1 - orrme mzdv zvýŠené náklady - VliV vice odpracovanych hodin v Činnosti

3.2 - ostatní osobní nákladv Zvýšení náklady se odviji se od poloŽky přimých mezd a ost. osobnicn naKIaou

)statní přímé nákladv
4.1 - ooprsv / relaci plánovanvch hodnot'

- opravv tnrraslruKturntno matelKu / relaci plánovaných hodnot'
4 )le uzavřenÝch smluv.
44
5. )rovozní nákladV
51 - poplatkV za WpouŠtěni odpadnich Vod
5.2 ostatni provozni nakladv e)fterni ,/VŠŠi nákladv na ui'Voz kalÚ z CoV : téŽ WŠŠi nákladv Za odvoz zeminv a provozni nakladv

_ ostatnl provoznl naKladv Ve Vlastni rěŽii

6. :inanční nákladv
7. :inanční výnosv

'/ 
relaci nlánovanÝch hodnot-

8. y'Ýrobní režie ÚírnÁ zrrriěani náLlrdÍ ópp .
o soráVní režie

'/ 
relaci DlánovanÝch hodnot_

'10 Jolné vlastní nákladv
'/ 

relaci DlánovanÝch hodnot - mírnó zvúšení o 0 1 5 o/"

lodnota rntrastruKtur.m.podte VUMt
B "onzovact cena souvrs orovoznrho hmotn mar

C )očet pracovnikŮ
D /oda pitna Íakturovaná

Z toho domácnosti
./oda odpadni odVaděna Íakturovaná / relacr planovanvch nodnot.

G z toho domacnosti
H /oda sraŽková Íakturovaná ./ relacl planovanvcn nodnot - mirne sniŽeni

"/oda odpadni ciŠtěná
Jltna nebo odpadni voda převzatá

K Jltna nebo odpadni voda předana lvlirný pokles - nelze s přesnÓstí plánovat - ovlivněno sráŽkami

Řáoet<

KalKulovana cena pro Vodne a stoČné
Te}Í ZdůVodnění Vykázaných rozdílů V jednotlivých poloŽkách

Voda odpadni
2 4

t'1 JTIJNO IKOVE NAKLAD\ / relacr planovanych hodnot
12 Uplne vlastni nakladv - UVN ltz i. 10
13 KalkulaČni zisk / relaci planovanÝch hodnot - pokles
14 - podil z UVN (orientačni ukazatel)
15 z ř.13 na rozvoi a obnovu infrastr.maietku
'16 l,;elkem UVN + zisk {lŽsi VyKony - odpovidá niŽŠimu obiemu prodané odpadni vody

ýoda fal(turovaná oitná' odDadni+sráŽková r'lirne sniŽeni spotřebv - Viz ř. F+H
18 ljENA pro Vodné' stočné
19. pto voqne' slocne + Uťtsl
20. 'rostaedky obnow infrastrukt. maietku za rok Jle potřeb a moŽnosti.

l Vorba prostredkú od r'2009
Uerpanl prostredkÚ od r'2009



za kalendářní rok:2016' DPH 15'0 %

Dílčí odběretélské

Vypracoval: lVlgr' Eva Šebelová
Konkoloval: lng' Lénka l\4rázová

Telefon:572 530 229

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné

Příjemce Vodného a stočného: slovácké Vodárny a kanalizace' a. s. (|Čo 49453866)
UhérskÓbrodskÓ
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nákledni dooreW a mechániŽecé z
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