
Za kalendářní rok2020

Porovnání všech položek v,ýpoětu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářni rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Příjemce Vodného a stočného: slovácké Vodárny a kanalizace, a. s. (lČo 49453s66)

Dílěí odběratelské uherskohradišťsko, uherskobrodsko - cena Tabulka č,,l

Tabulka č.2

Rozdil skutečnost kalkulace Rozdil
Měrná

iedn skutečnost kalkulaceRádek
Nákladové položky

6 7 83 4 52a1 2
33.640054 1,4,1277o29.91 3283 _0,1 69í 67 35,052824mil.Kč 29,744115,| Materiál

-0,020736mil.Kě 22,351368 22,3721051,1 surová voda podzemní + povrchová
30,844370 29.723748 1,1206211,124645 1 ,20 1 000mil.Kě1,2 -0,076355

@ch-emkáĚ
pitňá voda převzatá+odpadní voda předaná

0,00906E-0,043152 0,635373 0,626305mil.Kó 3,899443 3,9425951.4 ostatní materiál
-0.10í355 12,962739 12,914000 0,048739mil.Kč 9,6,14119 9,7154742. Eneroie

10,191145 1 0,1 14000 0,0771458,504628 a,5464 /a -0,041 850- eleKrická energie mil.Kč2,1
2,800000 -0,0284061 ,,l6E995 -0,059505 2,771594mil.Kč 1,10949,12,2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

0,09a2420,054995 36,336835 36,238593mil.Kč 58,800854 58,7458593. zdv
25,45492a 25,638733 -0,1 8380543,396886 43,322335a

-0,0í 9557
0,mil,Kó

mil,Kč
3.í
3.2

44,962775 0,184935 80,994549mil.Kč 45,1477,1o4. ostatní přímé náklady
30,791624

0,250967
28,564540 28,6376964.1

0.248975

_0,mil,Ke
jn-ilE

-0.0030430.262486 0,0091 1 6 7,486957 7,490000mil.Kč 0,2716034.3 - náiem infrastrukturního majetku ,13,368095
mil.Kó 1,0834604,3,1 - odpisy pronajatého majetku

1,552328mil.Kó 0,0000004.3.2 - opravy infrastr.majetku, které hradí Vlastnik infrastr
0,0000004.3.3 - prostř. obnovy infr. maj. nad ámec4,3.1 a4.3.2 mil.Kč 0,000000
1,534861- ost,položky V nájmu nad rámec 4.3,í, 4.3.2, 4.3.3 mil.Kč 0,0234424.3.4

-E,968327mil.Kč -0,8353004.3.5 - zisk
0.000000 0,000000 0.000000mil.Kč 0,000000 0,000000 0,0000004.4 - Drostředkv obnow infrastr.maietku

0.6745791 3.953048 0,472097 21,741379 21,066700přovozní nákladv mil.Kč 14,42514/.5.
2,062086 2,027o00 0,035086mil.Kl5.1 - poplatkv za wpouštění odpadních vod

14.308700 0,470737mil.Kč 5.198513 5,013042 0,í85571 ,l4,779437
5.2 - ostatní provozní externí

0.1688568.940005 0.286526 4,899856 4,73,1000mil.Kě 9,22653í5,3
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000mil-Kc 0,000000 0,000000o. Finanční náklady

-31,924526 -31,042740 -0,881786mil,Kó -5,534550 -5,550975 0,0164257 ostatní Výnosy
2,431866 0,0345894,E22148 0,145045 2,4664558. Výrobní režie mil,Kč 4,967192

0,03491 5 17,287653 17,476555 -0,1 88903mil,Kč 26,036585 26,001 6709. Správní režie
174,9179o7 173,546238 ,l,371669

mil,Kó ,l E3,201 169 182,563280 0,63788910. Uplné vlastni nák|ady vě. píostředků na obnovu
5307,94 -27,524a19,32 4780,83 38,49 5280,41Hodnota infrastruktur. m.podle VUME mil.Kě

mil,KčB Pořlzo/ací cena souvis. provozního hmotn.maj.
osobc Počet pracovníků

mil.m3 4,942189 4,934692 o,oo7497D Voda pitná fakturovaná
3,225791 0,004077E - z toho domácnosti mil.m3 3,229868

4,107610 4,088503 0,01 9107mil.m3F Voda odpadni odVáděná fakturovaná
2,862912 2,818418 0,044494mil.m3G - z toho domácnosti

1,227600 0,0000731,227673H voda srážková fakturovaná mil.m3
0,1 934947,743044 7,549550Voda odpadní čištěná mil,m3I

-0,003738mil.m3 0,042162 0,045900J Pitná nebo odpadní voda převzatá
2,397244 2,300000 o,097244mil,m3K Pitná nebo odpadní Voda předaná

Rádek

cena a

1 2 2a 3 4 5 6 7 8

11 JEDNOTKOVE NAKLADY Kďm3 37,06 36,99 0,07 32,7a 32,64 0,14

12, Uplné vlastní nák|ady - UVN mil.Kč 183,201 169 1 82,5632E0 0,637889 174,917907 173,546238 1,371669

13. kalkulačni zisk miI.Kč 5,590451 5,941 954 -0,351 504 17,152281 17,833470 _0,68í l 89

14, - podíl z UVN (orientační ukazatel) % 3,05 3,25 -0,20 9,81 10,2a -o,47

15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr,majetku mil.Kó 2,578153 3,23147a -0,653325 15,254408 ,l6"l38942 -0,884534
,l6. célkem UVN + zisk mil.Kč 188,791620 1 88,505234 0,286385 192,070188 ,l91 ,379708 0,690480

17 Voda fakturovaná pitná, odpadni+srážková mil.m3 4,942189 4,934692 0,007497 5,3352E3 5,31 61 03 0,0,19180
,l E. cENA pro Vodné, stočné Kě/m3 3E,20 38,20 0,00 36,00 36,00 0,00

19.a CENA pro Vodné, siočné + 15.0 % DPH Kó/m3 43,93 43,93 0,00 41,40 41,4o 0,00

19. b CEŇAEó vodné, stočné + 10.0 % DPH Kó/m3 42,o2 42,02 0,00 39,60 39,60 0,00

Tabulka č, 4

a na

skutečnost za uvedené období v mil.kč, Voda pitná Voda odpadní

od roku 2009 celkem TVorba 338,91a442 577,alao15

z
,384142

2í,400000
717,302409

_'ffi6
rok2020 o,657o42 3,9l5477

cerpání 32,805231 58,063871

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová. analytik a. s,

Kontroloval: lng. Lenka Mrázová. ekonomická náměstkyně a. s.

Teleíon: 5725301 70
veže dat3.21.o.2
Verze aplikace VsvaK 3,21.0.2

Datum,. 21.4,2021
Schválil: lng. Lubomír Trachtulec. ředitel a. s.
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 21,04,2021 08:14

§lováckó vodárny a a. $.

Za 0lšávkou 290, §ady,686 01 Uherskó llradl§tá

-1_

točné

573061mil.Kě 2,36865§ 2,39 í 5

1c EE1 90/ 1 u,599E6U1 5,40396/ 15,
ao.a212
30,86621 0 -C 07458€

42 ,l1596l 4z,46,s|Jgu16,31 156č ,l b,Obz59ž4.2

skutecnost Kall(ulace kalkulace Rozdll

cerpáni
la kalendarnl TVorba

&.^,,



zakalendářni rok2o20

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Příjemce Vodného a stočného: Slovácke Vodámy a kanaliza@, a, s, (lČo 49453866)

DíIčí odběratelské Tabulka č,1

Řádek

a

NákladoVé položky ZdůVodnění Vykázaných rozdí|ů V Jednotlivých položkách

Voda odpadni
I

1 u

1 Metéřiál
1.1 surová voda podzemní + povrchová

1.2 pitná Voda převzatá+odpadní

- chemikálie a a na

1.4 - ostatní matgriál

2. Eneíoié
2.1 elektrická energie
2.2 - ostatni energie (plyn, pevná a kapalná)

3. [zdv
3.1 a režrní mzdy

- o§tatní osobní náklady

1. ostatni oňmé nákladv
4.1 - odpisv

- opíavv inírastruktumího majetku cca bez komentáře.

4-3.1 - nájem infrastrukturního majetku

- odpisy pronajatého majetku

4.3,3 opnw infrastr.maietku, které hŘdí vlastník infra§tr,
4.3.4 - prostř, obnovy infr. maj, nad rámec 4.3,1 a 4.3,2

4,3.5 - ost,položky V nájmu nad Émec 4.3-1, 4.3.2, 4.3.3
- zisk

1-1 Ďřoslřédkv obnow infEstr.maietku
5. provozni náklady zvÝšení o cca 670 tis. Kči ti. 3.2 % - v Elaci plánovaných hodnot.

5.í poplatkv za wpouštění odpadních vod
5.2 ostatni provozni nákladv externi zuíšení o cca 47í tis. Kč: ti. 3.3 % Wšší nákladv na likvidaci kalú; odvoz zeminy a odpadu; též ostatni ex. náklady.

ostatní Drovozni nákladv ve vlastní režii zýišéní o cca í70 ti§. Kč: ti. 3.6 % vliv Wššich nákladů na inženýr§kou činnost; nákladní dopravu; mechanizacil!4!.!q4!9ry.
Finanční náklady

7 ostatní výnosy
vÝrobní íežie

o )íavnl rezle
,10. Uplné Vlastní náklady vč, pro§tiedků na obnovu izpůsobenvyššímiprŮtokyodpadniVodypředané'

Hodnota infrastruktur,m,podle VUlV|E

B Poňzovací @na souvi§, píovozního hmotn,maj.

c Počet pracovníků

Voda pitná fakturovaná
E - z toho domácnosti

Voda odpadni odváděná fakturovaná
G - z toho domácnosti
H voda srážková íakturovaná

I Voda odpadní čištěná
J Pitná nebo odpadní Voda ?řevzalá
K Pitná nebo odpadní voda předaná

Tabulka č,2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Řádek

Text ZdůVodnění vykázaných rozdílů v jednotliVých položkách

Voda odpadníl

,1,1 JEDNOTKOVE NAKLADY
12. Úplné Vlastní náklady - UVN
13, kalkulační zisk
,l4. - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)
15. - z ř.13 na rozvoi a obnovu infrastr.maietku

'.1ižš 
ob]emaŘadů na obÍlM že zisku vlivem nižši §k. výše zisku a vyššího rozdělenípodílů akcionářům,

,16. celkem UVN + zi§k
17 Voda faktuíovaná pitná, odpadní+srážková
18. CENA pro Vodné, stočné
19. cENA pro Vodné, stočné + DPH

Tabulka ó. 4

a

skutečnost za uvedené období v mil,kč, Voda odpadn

od roku 2009 Glkem - tvorba
od roku 2009 @lkem - čerpání
za ka|endářni rok 2o20 fin,pr,z vodného/stočneho
za ka|endařni rok 2020 fin,pr,ostatni

Za kalendářní rok 2020 čerpání

Vypra@val: lvgr EVa Šebelová, analytik a, s, ť i,_* '
Kontroloval: lng. Lenka Mrázová, ekonomická náměstkyně a, s.

Telefon: 5725301 70

veve dal3-21.o.2
Veue aplikace VSVaK 3,21.0,2

Dalum: 21.4-2021
schválil: lng, Lubomír Trachtulec, ředitel a, s,

E-mail: eva.sebelova@sVkuh.cz
Vytvořeno; 21.Q4 -2021 o8.1 4

§louáckó vodárny a kanalizacp.a.s.
2s0, 686 01 Uhsrskó Hradl§tó
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za kalendárni .ok 2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Příjemce vodného a §točného: slovácké vodárny a kanalizace, a- s, (Čo 49453866)

§lovóc§ró vodárny a kanelixaeo. g, rr.

Dílči odběíatelské uherskohradišťsko, céna
a

Voda

Řádek

Text

11 JEDNOTKOVE NÁKLADY
Úplrlé vlastní náŘáanrúVN

13, kalkulační zi§k
14. - póoit zFvtt 1Ónentacní ukazatel)

- z ř,13 na rozvoi a obnovu infÉ§tr.maietku na

16.

18, 6EŇÁ prcnoaB-toďE
19, oENA pro Vodné, §toěné + DPH

Voda

Vyp€coval: Mgr, Eva sebelová. analytik a- s,

Kontroloval: lng, Lenka Mrázová, ekonomická námě§tkyně a. s.

Telefon: 572530170
veae dal 3 .21 -0.2

Veu e aplikace VsVaK 3,21,0,2

zgl, 686 01 Uhgr§ká ilradíit§
"l-

oalum,. 21 ,4 .2021

schválil: lng, Lubomír Ťíachlulec. ředitel a, s,

E-mail: eva,sebeloVa@sVkuh.cz
Vytvořeno| 21.04,2021 08:14

Řádek
NákladoVé položky

1 2

Maleriál
- surová voda podzemni + povrchová1,1

+itná voda piévzatá*odpadní Voda předaná1.2
- chemikálie

1.4 _ ósialní maléňál

neíoE
_ elektrická energie2.1

tstatníeffigie (ptyn, pevná a kapalná)2.2

3.
- přimé a íežjjní mzdy3,1

- o§tatní osobní náklady

_ 1,_
4.1

- opíavY infra§tfuktumího majetku

4,3.1

4.3.3
4.3.4

- odDisv oronaialého maietku

- ooÉW infB§tl.maietku, kt€ré híadí vlastník infíastr.
_ prostř, obnovy infí, maj, nad rámec 4,3,1 a 4,3,2

4.3.5 otmložkv v náimú nadňmec 4.3.1,4,3,2,4-3-3
- zi§k

5.1

l!-
__5._

- Drostředkv obnow infrastr.maietku
přovozni ňákladv
- poplatkv a vypoušténi odpadních vod

3_
5,3
6.

- osbtní Drcvozni nákladv externí

Finanční náklady
ostatní uinosY
Výíobní režie

-T6:---7-
TT

na

cena

Voda pitná fakturovaná
- z toho domácnostiE

F--E-
T

Vodá-dpadní odváděná faKurovaná
- z loho domácnosli
voda srážková fakurovaná
Voda odpadní čištěná
Pitná nebo odpadní voda převzatáJ

K

na

od roku 2009 celkém - tvorba
od roku 2oo9 cetrem - čerpání
za kaléndáiín......._ rck 20m fťl prnodneho/stočnél^o
za kalendářni rok 2020 fln,pr,oslatni

, kalendářní rok 2020 čerpání

I
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