
VYtičtování cenv vodného a stočného za rok 2014

váženi odběratelé společnosti severočeské vodovody a kanalizace, a.s. provozující
infrastrukturní majetek obcí a měst regionu l]lsteckého a Libereckého kraje ve'vlastniáví
severočeské vodárenské společnosti a.s., předkládáme vyúčtování 'ceny 

vodného
a stočného za rok2o14.

za období od 1.1.2014 do 31 .12.2Q14 byly účtovány ceny:

Voda pitná

odpadní voda odkanalžovaná

voda pitná předaná solidární

odpadní voda převzatá k odkanalizování solidární

bez DPH s DPH

41,15 Kč/m3 47,32Kčým3

39,25 Kč/m3 45,14Kčým3

28,70 Kč/m3 33,01 Kč/m3

33,87 Kč/m3 38,95 Kč/m3

Při stanovení 
. 
uvedených cen se společnost řídila věcnými podmínkami a závazným

postupem daným zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a Vyhláškou é.45ot2oo9 Sb., Keiou
se provádí zákon o cenách.

V souladu se zněním zákona č. 27412001 sb., o vodovodech a kanalizácích pro veřejnou
potřebu a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
ovodovodech a kanalizacích) Vám oznamujeme, že celkové vyúótování všech položek
Výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné á stočné v předchozím kalendářním roce
2014 odpovídalo uplatněné kalkulaci.

Výsledné kalkulace ceny vody pitné, odpadní vody odkanalizované, pitné vody předané a
odpadní vody převzaté byly zpracovány dle Výměru MF ě. 01l2O14 v členění nákladorných
položek odpovídajícím příloze č.19 vyhlášky é. 42812001 Sb., kterou se provádí zákoň č,
27412001 Sb,, o vodovodech a kanalizacích a zveřejněny na intemetových stránkách
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Společnost dodžela pravidla pro stanovení vrjše vodného a stočného pío íd< 2014.
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célkové wtlčtováni vŠech položek výpočtu ceny podlé
cenových předpisŮ prc vodné a sločnó

za k lendářnl Íok 20ía
P.ovorovatel sévoroěe§té vodovody a t.natlž.cs a, s. 0č 4109945í}
Vla§hík séveroče§ká vodár€n§ká §polečno6t a. 3. (lÓ 49099469}
Dilě odběrald§ké vyúaováni cény: U§tecký l(rár, Llberscký král

wúčtováni vš€ch polotok výpoětu .!n pro vodná á 3točné

Datum: 27,
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Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Vyvěí*no $1g1 .1l ll l i.;1l

@

Řád€k

Ňákladý Dlo l cenv plo voOne a sioole--.-
Náldádové polož]Cy ll4ěíná Voda pitná

Rozdil sktltečnost
2 3 4 5 6 7 8 9

Imil,Kč l27,aa -2, lr.76/ J5.17j
§ulová voda Dodzemní + Dovlchová 238,nl: 2 -2,83a 0.00c 0,

1,2 . dllá vodá přéýzalá+odpaOnl vooi piúiná lmĚ t 2a,7u 0,57 5.1ý
1.3 - chemik8ljE lmiL 2a,261 27,alí 26,241
1.4 - ostatní matáiá 39,8ó, {,36l
2. Ene€ie Kč l00,71! -lh2,141 -2,

2.1 " 61ottická eneígjg ImLlxč 93_55c 95,16i ,1,63a 11c.6. 10§36j
o$átnl €íergle {Ryn, pavná a kaDalná) lmiLKč 7,í69 -o39( 4,3(

3. |Hy lmil.Kě 244.s6l 217,u .2,271 ,|l4.3li
0,342

:p!mq !!,zdy i71.9sl _0,69( 9312/ o,62
- oslahi osobni náklady mil.Kč 73.65! 1.581 41,1934 o§aetnI pňmá náklády ňll.xč 8a1.85! 8í156! t@1,osi

4.1 il,Kě 0.00( 0,oo( 0.00( o,00a42 mil.Kč 144.86! 11o,Jac 3a.68É 150,494 14050(43 mil Kč 5T21,]l 571,91i 0,55j 738, ó,,l79
4.4 nl.Kč 0.25: 026( {.01a 8,61É 81t 013a
4,§ . o§r€ul provozn, nakjady enemi ňíl.xč 6. o,25l 46 96i 1,59
4,6 _ o§iatfii provoani náHady ve ťa§tíi reái 11,51: §,691 lo§3lFlnrrčíl náklady 

-

fri;Rč-l---.6pool ---Tnrl qoo 0!o0l
6. Wrobni 

'ežle
mil.Kč l46,0al ,l41,2u .,|,l9! l03,1,

7, spávní í!žlo mll.Xč l59,06l 13!,o6 0,o0(
8. Uplt|é vl$tní nákl.dy mll.Kč 1820,02! 'l798.33! a,rri í60g.llli l553.16, 56,

Hodnotá inf.$trukt rň.pode VIJME mi',Kč ý623 6at ý641,20{ .1160l a1637 53ť 61djL 5.
B Poiimvad c6ňa provozniho maj. milKč
c Počet placovniků
D ýoda Pilná fakbrovaná mil.m3 49,aa2 49 50( D 3BiEI mil.m3 35 5d1 311
F ýoda odpádíí odv- íakturcVaná Til.m3 39.43, 38 45( 0,981G mil.m3 30 05! 4.41lHI y'oda séžkova íakrlováná mil.m3 6,02t 6.35( .0,

mil.m3 0.c o0lJ Plná nebo odparhi voda pievžáta nll.m3 167í 0,04:
K ]!n! nelo oapaonŇooa přeoinE- ml!.h3 0,,l3i 03 0-07(9, |.|EDt|oíKoVÉNAKLAoY KčrF3 36,34! o,,t5ol 35.aia 6;74l
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