Měsíční výkaz
o cenách
ve vodním hospodářství

Ceny Vod 1-12
Registrováno
ČSÚ ČV 1/11
ze dne 7. 4.2010
IKF 664011

za měsíc ........................... 2011
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2011. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz doručte do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
ČSÚ - odbor statistiky cen, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.vykazy.cz

Informace podá: ČSÚ, odbor statistiky cen, ing. Stanislava Šimáková, tel.: 274054302, e-mail: stanislava.simakova@czso.cz

IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
vyplnil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.
Vyplnění záhlaví výkazu:
Měsíc - název měsíce, za který se výkaz předkládá
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
Společné vysvětlivky:
Zjišťování cen pitné a odkanalizované vody (dále reprezentantů) slouží pro výpočet indexu cen vodného a stočného. Provádí se
v subjektech, které realizují dodávky vody pitné a vody odkanalizované pro tuzemské odběratele.
Zpravodajská jednotka předkládá výkaz v každém měsíci, během kterého došlo ke změně ceny sledovaných reprezentantů.
V případě, že ve sledovaném měsíci ke změně cen nedošlo, zpravodajská jednotka zašle tzv. negativní hlášení (možno
i faxem, e-mailem) s uvedením této skutečnosti a IČO a výkaz nepředkládá.
V únoru se výkaz předkládá vždy, vyplněný ve všech sloupcích a řádcích.
sl.1: Cena vykázaná na minule předloženém výkaze jako cena sledovaného období.
sl.2: Realizační (smluvní) cena fakturovaná pouze přímým tuzemským odběratelům v první polovině sledovaného měsíce.
V případě, že jsou ceny fakturované jednotlivým odběratelům odlišné, uvede se aritmetický průměr z cen nejvýznamnějších
objemových případů.
Pokud zpravodajská jednotka považuje za nutné komentovat údaje, které předkládá, uvede tak v komentáři.
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C055

Pitná voda (CZ-CPA 36.00.1)
a odkanalizovaná voda
(CZ-CPA 37.00.1)

Čís.
řád.

06C055
a
Pitná voda fakturovaná domácnostem a ostatním
odběratelům

01

Odkanalizovaná voda fakturovaná domácnostem
a ostatním odběratelům

02

Kontrolní součet (ř.01 až 02)

99

Cena v Kč za m3 bez DPH
(na dvě des. místa)
za minulé období

za sledované období

Tržby za prodej
v roce 2010
(tis. Kč)

1

2

3

Metodické vysvětlivky
C055
ř.01: Cena pitné vody v Kč za m3 fakturovaná domácnostem a ostatním odběratelům, tzn. pro účely zemědělství, průmyslu a
jiných odvětví. Nepatří sem pitná voda fakturovaná cizí vodohospodářské organizaci.
ř.02: Cena za odvedení a čištění odkanalizovaných vod v Kč za m3 fakturovaná domácnostem a ostatním odběratelům.
sl.03: V únoru 2011 se vyplní celkové tržby za prodej pitné vody a celkové tržby za odkanalizovanou vodu tuzemským
odběratelům za rok 2010 v tis. Kč bez desetinných míst.

K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení podstatnějších změn ve vývoji vykazovaných dat nebo logických nesrovnalostí, které
vyplývají z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).

