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Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné, resp. pitné vody 
předané nebo odpadní vody převzaté za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 
 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen 
pro vodné a stočné, resp. vodu pitné vody předané nebo odpadní vody převzaté, za kalendářní rok 
2021 a dosažené skutečnosti v témže roce. 
 
Při stanovení ceny postupoval provozovatel – Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. dle cenového 
výměru Ministerstva financí č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Cena 
vody pitné a vody odpadní, resp. vody pitné vody předané nebo odpadní vody převzaté pro rok 2021 
patří mezi ceny věcně usměrňované. Do ceny jsou započítány pouze ekonomicky oprávněné náklady 
a přiměřený zisk. 
 
S přáním příjemného dne 
 
 
 
Ing. Zdeněk Procházka, LL.M. 
ekonomický náměstek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů 
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