
Výpočet ceny pro vodné a ceny pío stočné dle Př. č. í9 k vyhl. č. 4281200'l Sb.

na kaléndářní rok: 2023 Platnost: 01.01.2023 -31.12.2023

I Přijemce Vodného a stočného slovácké Vodárny a kanalizace, a. s,, lČ 49453866

ll provozovatel - název a lč slovácké Vodárny a kanalizace, a. s,, lČ 49453866

lll vlastník - název lč lMěslo Bojkovice, lČ oo2908o7

Formulář AažF

lndex 1 až x

Vl lČPE souvisejíci s cenou

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro Vodné a stočné

Nák adové položky

Voda
lvlěrná
jédn, 2022

úč. Sk. Kalkul.

1 2 2a 1.1ol 6 7

,| Materiál mil.Kč | o,ooo| o,ooo| o.ooo 1,516

1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil ^c I o *o| o,ooo| o 00o

1,2 - pjtná Voda převzatá + odpadní voda předaná k ěištění mil,Kč 0 000 1,515

,L3 - chem]kálie al Kc I o,ooo| o,ooo| o ooo 0,000

1.4 - ostatní materiál mi].Kč 0,000 0,00,I

2. Energie mil.Kč I o,oool, o,ooo| 0,000 0,007

2.1 - elektrická enérgie mil,Kč 0,000 0,007

2.2 - ostatní energie (pIyn, pevná a kapalná energie) mil,Kč 0,000 0,000

3. Mzdy mil.Kč I o,oool 0,000| 0,000 0,000

3.1 - přimé mzdy mil,Kč | ,l',,",.l,,':.:6,6gqf o,oool o,ooo 0,000

- ostatní osobní náklady mll Kc I o,oool o,ooo| o,ooo 0,000

4. ostatní přímé náklady mil.Kč I o,oool 0,000| 0,000 ,l,708

41 - odpisy mil,Kě 0,000 0,000

4,2 - opravy infiastruklurního ma]etku mil.Kč 0,000 0,026

- nájem infrastruktumího majetku mil,Kč 0,000 1,683

4.4 , proslředky obnovy infrastrukturniho majetku mll ^c I o,ooo| o,ooo| o,ooo

5. Provozní náklady mil.Kč | o,ooo| o,ooo| o.0oo 0,263

5,1 - pop atky za Vypouštění odpadních Vod Ť,hc I oooo| oooo| 0ooo 0,000

52 - ostatní provozní náklady externí m]] Kč l o,oool o,ooo| 0,000 0,007

- ostatní provozní náklady Ve vlastní režii mil.Kč 0,000 0,256

6. Finančni náklady mil.Kč | o,ooo| o,ooo| o ooo 0,000

7 Finanční výnosy mil.Kč | o,oool o,ooo| o,ooo 0,000

8. Výřobní režie mil.Kč 0,000 0,002

9. správní režie mil.Kč | o,ooo| o,ooo| o,ooo 0,190

,l0, Úplné vlastní náklady mil.Kč | o,ooo| o,ooo| o.ooo 3,686

Hodnota souvisejícího infrastruktumího majetku podle VÚME mil,Kč I o,ool o,oo| 000

B Poňzovací cena souvisejícího provozniho hmotného majetku mil,Kč l o,ool o,ool 000

c Počet pracoVniků osoo l oI o| 0

D Voda pitná faktu.ovaná mll,m3 | o,ooo| o,ooo| o,ooo

E - z toho domácnosti ml|,Ť3 | o,ooo| o,ooo| o,ooo

Voda odpadni odv, fakturovaná mil.m3 l, . .o,ooo1' . .'.lo;oqol o,ooo 0 053

G " z toho domácnosti - ,-3 | o,oooi o,ooo| o,ooo 0 053

H voda srážková fakturovaná ml] m3 l o,ooo| o,ooo| o,ooo 0,025

l Voda odpadní čištěná mil,m3 0 000 0,000

J Pitná nebo odpadni voda převzatá mll m3 | o ooo| o,o*| o ooo 0,000

K Pitná nebo odpadní Voda předaná mil.m3 l ,'o,oool,, ., o.aou| o,ooo 0,152

Řaaet

Kalkulovaná cena pro Vodné a stočné

Text
N/]ěrná

jedn,
Voda odpadní

kalkulace
Poznámka

1 2 2a 2b |."l 7a

11 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 ř,10/D nebo ř,10/F+H |]l l1,1': ,q6|| 47,26

12. úVN mil.Kč ř,10 |' o,oool 3,686

13, kalkulační zisk mil.Kč | , .o,ooo| 0,068

14. podíl kalkul zisku z ÚVN (orientační ukazate]) a/ i.13lí.12-100 l o,oo| 1,85

15. z ř.13 na rozvoj a obnovu infraslrukturního majetku mil.Kč

16. celkem ÚVN + zisk mil.Kč a,12+ř.13 |,,1',o;oooJ 3,754

17 Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková m,m3 ř.DneboF+H | , o,ooo| o,o78

18, cENA pro vodné, stoěné Kč/m3 ř.16 l i 17 l,, o,ool 48,13

19, oENA pro vodné stočné + ,15% DPH Kó/m3 ř,18 + DPH l;,.::,1,1ll.11,,1,11,1qoól 52,95

voda pilné

úč sk, l x"ttut,

o.oool 0.o0o

o oool o,o00

0,00

0,00c

0,00a

Voda piiná

kalkulace


