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Ceny vodného a sto ného platné od 1. 1. 2022 (s DPH 10 %)

P edstavenstvo spole nosti na svém zasedání 9. 11. 2021 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž
je spole nost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné mí e vyplývající z podmínek p ijatých
dotací. Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,56 K /m3 (s DPH) a sto ného
o 1,21 K /m3 (s DPH). Celkov dochází pro odb ratele obou služeb ke zvýšení o 3,77 K /m3 (s 10 %
DPH). Odb ratel s pr m rnou spot ebou (88 litr /den, resp. 32 m3/rok), kterému je ú továno vodné
i sto né, zaplatí o cca 121 K za rok více.

Cena v K /m3
Od 1. 1. 2022

bez DPH v etn
10 % DPH

Vodné 48,52 53,37
Sto né 42,38 46,62
Celkem vodné a sto né 90,90 99,99

cena vodného je za 1 m3, tj. 1.000 litr odebrané pitné vody
cena sto ného je za 1 m3, tj. 1.000 litr odpadní vody vypušt né do ve ejné kanalizace

Spot eba k 31. 12. 2021 bude v souladu se zákonem a odb ratelskými smlouvami stanovena
výpo tem z denních spot eb fakturovaného období. Odb ratel má také možnost stav vodom ru
k 31. 12. 2021 nahlásit. Z d vod nutnosti okamžitého zpracování tak však musí u init
nejpozd ji do 3. ledna 2022, a to výhradn prost ednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz.
Podmínkou pro p ijetí a následné zpracování samoode tu vodom ru, zadaného ve formulá i
„Hlášení o stavu vodom ru“, je vypln ní správného a úplného ísla OM a názvu OM (odb rného
místa), které je uvedeno na smlouv nebo faktu e, a datum ode tu 31. 12. 2021. Ode ty zadané
bez uvedených údaj nebo k jinému dni než 31. 12. 2021 nebudou zpracovány.

Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškov na ulici 9. kv tna 335/21 bude omezena v období
od 20. 12. do 30. 12. 2021 od 700 do 1400 hodin. O p ípadné zm n provozní doby nebo uzav ení
zákaznického centra z d vodu pandemie COVID-19 bychom Vás informovali prost ednictvím našich
webových stránek.
Dne 31. 12. 2021 bude zákaznické centrum uzav eno. Vážení zákazníci, d kujeme Vám za dobré
obchodní vztahy v roce letošním, p ejeme Vám p kné Vánoce a t šíme se na spolupráci v roce 2022.

Ing. Vladimír Kramá , editel spole nosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
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