
 
    Informace o vyúčtování vodného a stočného. 
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. v souladu s § 36 zák. 274/2001 Sb. ze dne 
10.7.2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zveřejňujeme pro obec 
Kasejovice informace o celkovém vyúčtování všech položek, které společnost Kanalizace a 
vodovody Starý Plzenec, a.s. do vodného a stočného kalkulovala, včetně porovnání s 
položkami v pravidlech pro stanovení výše vodného a stočného pro rok 2005. 
 
Z uvedených výsledků vyplývá, že cena vodného ve výši 14,29 Kč za 1 m3 bez DPH (včetně 
DPH 15,-Kč) a cena stočného za 1 m3 ve výši 15,24 Kč bez DPH (včetně DPH 16,-Kč) byla 
vykalkulována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i 
skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu 
zboží, doloženým v účetnictví, přiměřenému zisku a daně podle zvláštních právních předpisů 
při tvorbě cen. 
 
Výše uvedené ceny byly uplatněny v rámci dodávek a poskytovaných služeb v průběhu roku 
2005 u všech odběratelů.  
 
Kalkulace cen vody odvedené (v tis.Kč) 

Položka Jednotka r.2005 
kalkulace  

r.2005 
skutečnost  

Rozdíl sl.3 a 
sl.4  

index 
sl.4/ sl.3  

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 
Přímý mareriál  tis.Kč 25,00 2,82 22,18 11,28 

Přímé mzdy  tis.Kč 180,00 189,16 -9,16 105,09 
Ost. př. náklady  tis.Kč 335,00 369,94 -34,94 110,43 

Nepřímé náklady  tis.Kč 96,00 94,46 1,54 98,40 
Úplné vlastní náklady  tis.Kč 636,00 656,38 -20,38 103,20 

Zisk tis.Kč 95,40 63,34 32,06 66,39 
Podíl zisku z ÚVN  % 15,00 9,65 5,35 64,33 
celkem ÚVN + zisk  tis.Kč 731,40 719,72 11,68 98,40 
Voda fakturovaná  tis.m3 48,00 47,23 0,77 96,40 
z toho domácnosti  tis.m3 26,00 26,74 0,74 102,85 

Průměrná cena (cel.ÚVN + 
zisk)/ voda fakturovaná  Kč/m3 15,24 15,24 - 100,00 

popis** % - - - - 
Cena fakturovaná bez DPH  Kč/m3 15,24 15,24 - 100,00 

s DPH  Kč/m3 16,00 16,00 - 100,00 

 
** % vyčleněné z "celkem ÚVN+zisk" pro výpočet pevné složky - viz bod b) položky a 2 
části II. výměru MF a.01/2003 a a.01/2004  
 
Kalkulace cen vody odvedené (v tis.Kč) 

Položka Jednotka r.2005 r.2005 Rozdíl sl.3 a index 



kalkulace  skutečnost  sl.4  sl.4/ sl.3  
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 

Přímý mareriál  tis.Kč 120,00 134,34 -14,34 111,95 
Přímé mzdy  tis.Kč 55,00 53,21 1,79 96,75 

Ost. př. náklady  tis.Kč 169,00 136,38 32,62 80,70 
Nepřímé náklady  tis.Kč 66,00 56,78 9,22 86,03 

Úplné vlastní náklady  tis.Kč 410,00 380,71 29,29 92,86 
Zisk tis.Kč 61,50 24,94 36,56 40,55 

Podíl zisku z ÚVN  % 15,00 6,55 8,45 43,67 
celkem ÚVN + zisk  tis.Kč 471,50 405,65 55,85 86,03 
Voda fakturovaná  tis.m3 33,00 28,39 4,61 86,03 
z toho domácnosti  tis.m3 16,00 15,46 0,54 96,63 

Voda vyrobená  tis.m3 35,00 30,94 4,06 88,40 
Průměrná cena (cel.ÚVN + 

zisk)/ voda fakturovaná  Kč/m3 14,29 14,29 - 100,00 

popis** % - - - - 
Cena fakturovaná bez DPH  Kč/m3 14,29 14,29 - 100,00 

s DPH  Kč/m3 15,00 15,00 - 100,00 

 
** % vyčleněné z "celkem ÚVN+zisk" pro výpočet pevné složky - viz bod b) položky a 2 
části II. výměru MF a.01/2003 a a.01/2004  
 


