Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendami rok 2017 DPH 15 O%
Dílčí odbéra1elské porovnáni ceny
Nákladové položky
�adek
1
1.
11
12
1.3
14

2
Materiál
• surová voda podzemní • povrchová
• pitná voda prevzaIá•odpadni voda piedaná
- chemikálie
• ostatní materiál
Enerale
2.
21
- elektlická energie
2 2 • osta1ní energie (plyn, pevná a kapalná)
3.
Mzdv
3. 1 - plímémzoy
3.2 • ostatní osobní náklady
4. Ostatní p/fmé n6kladv
4.1 -odpisy
4.2 • opravy infrastruk1Umiho majetku
4.3 • nájem ínlraslruklumiho majetl<u
4.4 - prostředky obnovy infrastr .majetku
Provoznl nolkladv
5.
5.1 - poptatl<y za vypouštěn, odpadnich vod
5.2 • ostatní provozní náklady externí
53 • ostatní provozní náklady ve vlastni retH
6.
Flnančnl nákladv
7.
Flnančnl \'Ýnosv
8.
Výrobní reile
9. saravnl lefle
10. Úplné vlastni nákladv
A Hodnota ínfrastruk1ur.m podle VUME
Pofizovaci cena souvis. provozního hmotn.maj
B
Počet pracovníků
C
D
Voda pitná fakturované
� z toho domácnosti
E
F
Voda odpadni odvádéna fak1urovaná
� z toho domácnosti
G
Voda srázková fak1urovaná
H
I
Voda odpadni čištěná
Pitná nebo odpadni voda plevzatá
J
K
Pnná nebo oopadnl vooa ple<iana

Text
�ádek
1
2
11 JEDNOTKOVE NAKLAOY
12. Uplné vlastni náklady - UVN
13 Kalkulační z,sk
14
• podíl z UVN (orientační ukaza1el)
1 5. - z ř 13 na rozvoj a obnovu ,ntrastr.maietku
16
Celkem UVN • 21sk
Voda fakturovaná pitná, odpadnl•sráiková
17
18
CENA pro vOOné. stočné
19
CENA pro vOOné, stočné• DPH
20
Prost/edky obnovy ,nfras1rukt majetku za rok
Tvorba prostfedků od r.2 009
Cerpáni pros1fedků od r 2009
Vypracoval Kolínkova Jana
Kontroloval MOjŽišova Renála
Telefon 325513243
Verze dal 3 18 o 1
Verze aplikace VSVaK 3 18 o 1
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Phiemce vodneho a stočného Vodovody a kanalizace Nymburl<,a s (ICO 46357009)
Voda odpadni a s
Náklady pro výpocet ceny pro vodné a stočné
Zdůvodnéni vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
Voda pttna
Voda odpadni
3
4

Tabulka č 1

provoznl důvody
provozni důvody

provozni dlJvody

provozní důvody

ipróvožnl důvody

kalkulace dle vývoje p/edchozích let

kalkulace dle vývoje pfedchozich le1
dle po1i'eby odběru

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Zdůvodněni vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
Voda pilná
Voda odpadni
3

Tabulka č 2

4

navýšeni zisku -zvýšený počet fakturovaných m3

vice obnovuJicich než serv1snich oprav

vice servisnich nei obnovuJicich oprav
Oa1um 234 2018
Schval,I Ing Petera Miloš
E-mail konnkova@vak-nymburl< cz
Vytvoleno 2 018 04.24 06 55

