
svKs sLoVÁcKÉ  VoDÁRNY
A KANALIZACE, a. s.

č  j. : s r r/oo2l za / 68 / zal'y
Vyřizuje: lng. Lenka Mrázová
Tel.: 572 530 228-9
E-mail : lenka.mrazova @svkuh.cz

Uherské  Hradiš tě 25.04. 2018

Porovnání vš ech polož ek výnoč tu Í ka|kulace}-cenv oro vodné  a stoč né  la rok 2017

V souladu s ustanovení m 5 36 odst. 5) zákona č .. z74/zool Sb. o vodovodech a kanalizací ch pro
veřejnou potřebu v platné m znění  {dále jen ,,zákon"} Vám zasí láme v pří loze porovnání  vš ech polož ek
výpoč tu (kalkulace} ceny podle cenových předpisů  pro vodné  a stoč né  za rok 2017 vč etně komentáře.
Dovolujeme si Vás upozornit na povinnost zveřejnění  vyú č tování  na ú řední  desce dle $ 36, odst. 8}

pí sm. b} rákona.

S oozdravem' slovácké  vodárny a kanalizare,a.e'
& OlŠ ávkou 290, Sady, 686 01 Uhgrskó Hradiš tá

-1-

lng. Lubomí r Trachtulec
ředitel a. s.

Pří loha:

1. Porovnání  vš ech polož ek v'ýpoč tu ceny pro vodné  a stoč né  * Dí lč í  odběratelské  porovnání
ceny pro tarifní  oblast okresu Uh. Hradiš tě

Slovácké  vodárny a kanalizace, a. s.
Za olš ávkou 290' Sady
686 01 Uherské  Hradiš tě

Tel.: 572 530 'l 1 'l

E-mail: svkuh@svkuh.cz
Bank. spoj.: KB Uh' Hradiš tě
č .Ú.: 200672110100
lČ : 49453866, DlČ : cZ49453866

Zápis v obch. rejstří ku:
Krajský soud Brno,
oddí l B' č . vloŽky 1164



Za ka|endářní  rok: 2017 , DPH 1 5'0 %

Porovnání  vš ech polož ek výpoětu ceny pro vodné  a stoěné  podle
cenových předpisů  pro vodné  a stoč né

Pří jemce vodné ho a stoč né ho: slovácké  Vodárny a kanalizace, a' s. (lČ o 49453s66)
Dí lč í  odběratelské Uherskohradiš ť sko, Uherskobrodsko - Tabulka č .1

Tabulka č .2

Rádek

KaIkulovaná cena pÍ o vodné  á stoč rre
ext Mlerna

iedn.
Voda pitná Voda odpadni

SkUteč nost Kalkulace Rozdil skuteč nost Kalkulace Rozdil
1 2 2a 3 4 5 6 7 8

11 JEDNOTKOVE NAKLADY (0/m3 33,21 :l:l ? 1 u, ut 29,05 29,0í o,0t
1'. Jprne vtaslnl naKtaov - uvN miI.Kč 162.41674! 161,90055! 0'51618€ '154 ? t 119F 153.83674( 0,43445(
13 (alKulacnt ztsk Tll'KČ 4,822350 4.845851 -0.023501 1 4,5996 1 9 14 64210-, -U'Uó24ót
14 podil z UVN (orientač nÍ  ukazatel) % )Ó- 2,9{ -0,02 9,4t 9,5, -0,0t

5 z ř.13 na rozvoi a obnovu infrastr.maietku Tlrl.Ke 3, 1 85077 3,60614( -0,421 06! 1 3'5531 3€ 1 2,946591 0,60654i
to JelKem UVN + zisk 'nil' Kč 167,239094 )b, /404ut 0,492685 1 68,87081 5 1ri8.51EEsi 0,351 96i

ýoda fakturovaná pitná' odpadní +sráŽková Ť i|'m3 4,E90032 4,87562f 0.o1440e 5,31 0403 5 29933Í 0,01 106i
CENA pro Vodné , stoč né (c/m3 34.2C 34,2C 0,00 31,8C 31,8( 0,0(

19. ]ENA pro vodné , stoč né  + DPH (c/m3 39,33 20 a 0,0c 36,57 36,5; u, uL
Tvorba oerpani Tvorba cerpáni

20 -rosrreoKv oonow tnlrastruKt. matetku za rok nil'Kě 46.96000( 54,58900( 49,820000 66,28200(
Voroa prostredkú  od r.2009 Til.Kč 31 0,36000( 328. /0000c

]erpání  prostředků  od r.2009 nil.KÓ 324,08300C 521 ,381 00(

Vypracoval: l\ilgr. Eva Š ebeIová
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová
Telefon: 5725301 70
Verze dat 3.18.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.'18.0.1

Datum: 20.4.2018
Schválil: lng' Lubomí r Trachtulec
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 20 1 8.04.20 07 :37

Slovácké  vodáÍ nv a kanallracg'e'r"

il;;ň zso,sady'6ggo1 Uhgrskó Hndlš tó



Porovnání  vš ech polož ek v poč tu ceny pro vodné  a stoč né  podlé
cenov ch p edpis pro vodné  a stoč né

P iemce Vodné ho a stoč né ho: slovácké  vodáÍ ny a kanalizace, a. s. (|Č o 49453866)Za kalendá ni rok:2017' DPH 15'0 %

Dí lč í  odběratelské  porovnání  cenv
pro vodné  a stoČ né

V jednotliuich polož kách

hodnot.

zd vodnění vykázan ch rozdí l V

neŽ isou Pc V met' Dokvnu MZe' V někteF ch o ioadach doš lo k obnově maietku dr'í Ve: neboť  sDrávce komunikací

Vypracova|: MgÍ . EVa š ebelová
Kontoloval: lng' Lenka Mrázová
Telefon: 572530170
Verze dat 3-1 8.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1



za kalendáni lok: 2017 DPH 15 0 o/.

Porovnání  vš ech polož ek v17poč tu ceny pro vodné  a stoč né  podle
cenovt ch p edpisti pro vodné  a stoČ né

P í jemce Vodné ho a s1oč né ho: slovácké  Vodárny a kanalizace' a' s' (Č o 49453866)
Dí lč í  odběratelské

cenY pÍ o Vodné  a sloč né

na COV Uh. Brod: a to o cca 29 tis m3
o @a 246lis. Ka; li. 6.4 % .

o cca 55 tis' Kč :li 7 4 % _ vliv

mechanizáce a nákladní  dooEvv: té ž  soorá vlásiní

0 cca 15.6 tis. m3, li. o 0.4 % v

k obnově maietku d ive: neboť  soráVce komUnikací  oí ováděl obnoVÚ d í Ve á V

Vypra@Val: l gr' EVa sebe|ová
Kontroloval: lno' Lenka Mrázová
Telefon:572530170
Veue dat 3.18.0'í
VeEe aplikace VsVaK 3 í 8.0'1

Datum:20-4.2018
schváIil: lng. LUbomí r Trachtulec
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
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