Cena vodného a stočného od 1. ledna 2012
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Pohyblivá složka ceny je v následující tabulce:
Cena bez DPH

Cena s 14 % DPH

Vodné:

33,60 Kč/1 m3

38,30 Kč/1 m3

Stočné:

35,26 Kč/1 m3

40,20 Kč/1 m3

Celkem:

68,86 Kč/1 m3

78,50 Kč/1 m3

Pevná složka stočného u odvádění odpadních vod z jiných
zdrojů (srážkové vody, vlastní studny apod.) se stanoví vynásobením odvedeného množství odpadní vody sazbou podle
tabulky:
1,78 Kč za 1 m3 bez DPH

2,03 Kč za 1 m3 včetně DPH 14%

Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové
hodnoty zařazením do zvolené kategorie podle následující
tabulky:
Kapacita (m3/hod)

Struktura ceny vodného a stočného v %

Celkové vodné a stočné se skládá z pevné složky vypočtené
ze sazby pevné složky ceny za příslušné období pro příslušnou kategorii odběru a pohyblivé složky vypočtené vynásobením odebraného množství a pohyblivé složky ceny.

Kategorie

Vážený zákazníku,
k 1. lednu 2012 došlo k úpravě ceny vodného a stočného.
Cena na rok 2012 byla schválena rozhodnutím představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a.s., ze dne 25. 11. 2011. Podle rozhodnutí valné hromady této společnosti ze dne 5. 12. 2007 byla cena vodného
a stočného stanovena ve dvousložkové formě. Kalkulace
ceny byla provedena v souladu s platným cenovým výměrem MF ČR a platí pro vodovody a kanalizace pro veřejnou
potřebu provozované Královéhradeckou provozní, a.s. Cena
vzrostla o 6,12 %, do celkové ceny se však promítá i nárůst
DPH z 10 na 14 %. Cena vodného a stočného je od 1. ledna
2012 ve výši 78,50 Kč/m3 včetně 14 % DPH. Jeden litr vody
z vodovodu tak přijde na 0,08 Kč. V této ceně jsou započítány veškeré služby spojené s výrobou a distribucí pitné vody
a odváděním a čištěním odpadní vody. Při průměrné denní
spotřebě na osobu zaplatí každý občan za vodu z vodovodu
kolem 7 korun za den.

Normová hodnota průtoku
Qn vodoměru
(m3/hod) podle normy ČSN
ISO 4064-1

Normová hodnota průtoku
Q3 vodoměru
(m3/hod) podle
normy ČSN EN
14154-1+A1
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Největší nákladovou položkou je nájemné, které stanovuje vlastník vodohospodářské infrastruktury. Toto nájemné
platí Královéhradecká provozní, a.s., společnosti VAK Hradec Králové, která tyto prostředky investuje do vodohospodářské infrastruktury. Další významnou položkou jsou
náklady na opravy majetku. Významnou položkou jsou
také přímé provozní náklady – prostředky na nákup surové vody od Povodí Labe, s.p., podzemní vody, pohonných
hmot, energií, chemikálií, poplatky za vypouštění vyčištěné
vody, služby atd. Další položkou, která je zahrnutá ve výseči
ostatní fixní náklady, jsou mzdy a odvody za zaměstnance,
kteří se starají o výrobu, distribuci vody, odvádění a čištění
odpadní vody, kontrolu kvality dodávané, ale i odváděné

vody, opravy sítí, výměny vodoměrů atd. Důležitou nákladovou položkou je i DPH, které stouplo na 14 %.

Od 1. ledna 2012 dále dochází k této změně: Vyhláš-

kou 120/2011 Sb. byla, mimo jiné, upravena směrná čísla
spotřeby vody, která se používají v případě, kdy voda dodaná nebo odvedená není měřena vodoměrem (tzn. je stanovena paušálem nebo je vodoměr nefunkční). U většiny
položek dochází k výraznému snížení ročních hodnot.

Layout: CORPUS s.r.o.

V ceně vodného a stočného platíme tyto náklady:

ŽÁDÁM O ZMĚNU SJEDNANÉHO ZPŮSOBU PLATBY VE SMLOUVĚ NA DODÁVKU VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.
Údaje o odběru:
Obec
Část obce
Ulice a č.p.
Název OM
Evidenční číslo
Technické číslo
Číslo smlouvy

Daňová adresa plátce:

....................................................................... (musí být vyplněno)
.......................................................................
....................................................................... (aktuální k datu změny)

Předpokládaná záloha Kč ............................................................................
(při vyúčtování může dojít k přepočítání výše zálohy podle aktuální spotřeby)
Stálý (pomocný) symbol zálohy=číslo Vašeho zákaznického účtu pro trvalé příkazy Vám na požádání sdělíme.
Výše zálohy a četnost musí odpovídat pravidlům stanoveným ve vysvětlivkách na našich internetových stránkách.
A.

Zálohy budu platit (Zaškrtněte křížkem jeden ze způsobů.)
Měsíčně (Záloha musí být minimálně 100,- Kč a je placena SIPO, inkasem nebo trvalým příkazem.)
Čtvrtletně
Bez záloh (Očekávaná fakturace za rok musí být menší než 1200,- Kč - podle spotřeby v minulém období.)
Pokud zvolíte jinou četnost záloh než navrženou, bude výše záloh úměrně přepočítána.

B.

Způsob placení záloh (Zaškrtněte křížkem jeden ze způsobů.)
Na inkaso z účtu, popřípadě Trvalý příkaz k úhradě uvádějte splatnost vždy k 15. dnu v měsíci platby
Poštovním inkasem SIPO se spojovacím číslem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(vyplňte spojovací číslo podle výpisu ze SIPO)
Inkasem z účtu číslo ............................... /................ (vyplňte číslo účtu) V tomto případě je třeba ve Vaší bance
povolit inkaso ve prospěch účtu Královéhradecké provozní, a.s., které je 35-5744010247 / 0100
Trvalým příkazem z účtu číslo ............................... /................ V tomto případě musíte ve Vaší bance
zadat trvalý příkaz ve prospěch účtu Královéhradecké provozní, a.s., které je 35-5744010247 / 0100
Převodním příkazem k úhradě z účtu číslo ............................... /................

C.

Způsob placení vyúčtování (Zaškrtněte křížkem jeden ze způsobů, doporučujeme stejný jako u záloh.)
Poštovním inkasem SIPO se spojovacím číslem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(vyplňte spojovací číslo podle výpisu ze SIPO)
Inkasem ze stejného účtu jako u záloh
Inkasem z účtu číslo ............................... /................ (vyplňte číslo účtu) V tomto případě je třeba ve Vaší bance
povolit inkaso ve prospěch účtu Královéhradecké provozní, a.s., které je 35-5744010247 / 0100
Převodním příkazem z účtu číslo ............................... /................

D.

Způsob vracení přeplatku
Převodem na účet, z něhož je placeno vyúčtování (nelze pro SIPO)
Převodem na účet číslo........................ /................. (vyplňte číslo účtu)
Poštovní poukázkou B na adresu plátce uvedenou ve smlouvě

E.

Zasílání faktur e-mailem
Přeji si zasílat faktury ve formátu PDF na níže uvedenou e-mailovou adresu místo poštou
Přeji si zaregistrovat svým jménem na tuto e-mailovou adresu přístup do Zákaznického internetu

V ........................................... Dne ...............................
Jméno

..................................................................

Telefon

..................................................................

E-mail

..................................................................

Královéhradecká provozní, a.s.

Razítko

Podpis (oprávněná osoba za plátce): ..................................................................
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