Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
Kutná Hora

Pravidla pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a
stočné, struktura nákladových položek
stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností
Vrchlice-Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst.
5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu nebo
jako provozovatelem na základě smlouvy s vlastníkem.
Pravidla pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné vychází z platné právní
legislativy. Cena vodného a stočného je podle zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění
pozdějších předpisů věcně usměrňovaná. Do ceny vodného stočného lze promítnou pouze
ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování oběhu zboží doložitelné z účetnictví,
přiměřený zisk, daň a případně uplatněné clo podle jiných právních předpisů, není-li dále
stanoveno jinak.
Za ekonomicky oprávněné nelze uznat zejména:



















penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
zaviněná manka, škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě
škod způsobených živelnými pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob
a fyzické likvidace zásob,
náhrady škod a odškodnění,
odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů,
právnických osob plynoucí nad rámec smlouvy o výkonu funkce nebo smlouvy jí
podobné a plnění v tomto výměru dále uvedená,
pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle
smluv a předpisů (včetně ekologických),
nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby
(zmařené investice),
náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční
povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
platby za promlčené dluhy,
opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního
předpisu ,
odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného
podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů,
výdaje na reprezentaci,
cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,
peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním
předpisem),
platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími
volenými orgány právnických osob,
odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených
na celkovém počtu zaměstnanců,
příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně
nad 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
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náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví
nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem
(zpětný leasing),
zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny
nebyly spotřebovávány,
náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou
uznatelnost,
náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
výplaty podílu na zisku.

Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený výrobou a prodejem zboží podléhajícího
věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků,
na zvýšení základního kapitálu, na tvorbu fondů, jejich tvorba a naplňování je uloženo jinými
právními předpisy
Forma ceny vodného a stočného
Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu.
Jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody
nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod.
Dvousložková forma obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů a
množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod a pevnou
složku stanovenou v závislosti na kapacitě vodoměru, profilu přípojky nebo ročního množství
odebrané vody. Podíl jednotlivých složek stanoví cenový předpis.
Informační povinnost
Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem
zmocněn, je povinen každoročně nejpozději do 30. dubna kalendářního roku zveřejnit
porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočného
a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vyúčtování je vlastník vodovodu
nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, povinen zaslat ve stejném termínu ministerstvu.
Členění položek nákladů
1. Přímý materiál
1.1. Surová voda - podzemní, povrchová
1.2. Voda předaná
1.3. Chemikálie
1.4. Ostatní materiál
2. Energie
2.1. elektrická energie
2.2. ostatní energie
3. Mzdy
3.1. Přímé mzdy
3.2. Ostatní osobní náklady
4. Ostatní přímé náklady
4.1. Odpisy a obnova infrastrukturního majetku
4.2. Opravy infrastrukturního majetku
4.3. Nájemné infrastrukturního majetku
4.4. Poplatky za vypouštění odpadních vod
4.5. Ostatní provozní náklady externí
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4.6. Ostatní provozní náklady ve vlastní režii
5. Finanční náklady
6. Výrobní režie
7. Správní režie
8. Úplné vlastní náklady
Účel vydání
Technické podmínky napojení jsou vydány podle § 36 Zákona o vodovodech a kanalizacích
a jsou součástí informací o podmínkách pro uzavření smlouvy.
Platnost
1. Pravidla pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné, struktura nákladových
položek jsou platné od 1.8.2014.
2. V plném rozsahu nahrazují Podmínky pro uzavírání písemných smluv s odběratelem o
dodávce vody a odvádění odpadních vod ze dne 1.1.2014.
Související dokumentace:
Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích
Vyhláška č. 428/2001 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu č. 274/2001 Sb.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Výměry ministerstva financí

Ing. Jiří Štěpán
předseda představenstva
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