Cena vody pro rok 2020
Severočeská vodárenská společnost vyhlašuje cenu vodného
a stočného jednou ročně, a to vždy k 1. lednu daného roku. Za
1000 litrů dodávky pitné vody a za její odkanalizování a vyčištění
zaplatí od 1. ledna odběratelé v Ústeckém a Libereckém kraji 103,39
korun včetně DPH. Od 1. 5. 2020 však dochází ke změně výše DPH
z 15 % na 10 %. Proto od 1. května 2020 klesne cena vodného
a stočného na 98,91 Kč včetně DPH.

Cena vody pro rok 2020

k 1. 5. 2020
k 1. 1. 2020
k 1. 1. 2020
k 1. 5. 2020
v Kč bez DPH v Kč s 15% DPH v Kč bez DPH v Kč s 10% DPH*

voda pitná (vodné)

46,15

53,07

46,15

50,77

voda odkanalizovaná (stočné)

43,76

50,32

43,76

48,14

celková cena vody

103,39

98,91

*Snížení ceny vody poznají odběratelé v ročním vyúčtování, kdy se jim
změna DPH od 1. 5. 2020 započítá poměrně podle termínu odečtu
vodoměru a následné fakturaci.
Cena vody pitné – předané:
Platí v případě, kdy se jedná o dodávku pitné vody do veřejné vodovodní
sítě ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda předaná
do vodovodů obcí nebo vodovodů jiných správců a vlastníků na předávacím
místě.
Tato cena činí 38,39 Kč/m3 bez DPH, 44,15 Kč/m3 s 15% DPH a 42,23
Kč/m3 s 10% DPH.
Cena vody odkanalizované – převzaté:
Platí v případě, kdy se jedná o převzetí odpadní vody z kanalizace pro
veřejnou potřebu ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda
převzatá k odkanalizování od jiných správců a vlastníků na předávacím
místě.
Tato cena činí 37,56 Kč/m3 bez DPH, 43,19 Kč/m3 s 15% DPH a 41,32
Kč/m3 s 10% DPH.
I u těchto cen je uplatněn solidární přístup, kdy cena vody předané a cena
vody převzaté je na všech předávacích místech stejná.
Odkaz:
https://www.svs.cz/cz/verejnost/cena-vody/

