
@VAKBeroun 

Vaše značka / ze dne: 
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0221 16943 

Venhodová Miroslava 

311 747 158 

miroslava.venhodova@vakberoun.cz 

30.09.2022 

Obec Otmíče 

Otmíče 16 

267 51 Zdice 

Oznámení o úpravě kalkulované výše Regionální ceny platné od 1. října 2022 

Vážená paní starostko, 

s ohledem na dramatický n�st cen energií schválilo představenstvo společnosti Vodovody 
a kanalizace Beroun, a.s. úpravu regionální ceny vody pitné k 1.10.2022 takto: 

Platnost do 30.9.2022 Platnost od 1.10.2022 
Regionální cena 

bez DPH vč. 10% DPH bez DPH vč. 10% DPH 
v roce 2022 

Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 

Cena za dodávku lm3 
53,10 58,41 56,65 62,31 

pitné vodv 

Cena pitné vody 56-,65 Kč/m3 bez DPH se dělí na 2 složky ceny takto: 

Regionální cena (dvousložková forma) 
Od 1.10.2022 Od 1.10.2022 

bez DPH vč. 10% DPH 

Pohyblivá složka v Kč/m3 51,20 56,32 

Pevná složka pro nejmenší vodoměry v Kč/rok 545,00 599,50 

Výše pevné složky se nemění. Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě na 
našem webu www.vakberoun.cz v sekci aktuálně. 

S pozdravem 

�./4� 
I 

Ing. Petra Fritschová 
finanční ředitelka 
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

Vodovody • kanalizace Beroun, a.s. 
Hostnikovská 255/3, Beroun ·Zavodi 
266 01 8efoun 

I 1C: 46356975 I [T] +420 311747111 

IDIČ, CZ46356975 [ E] vakberoun@vakberoun.cz 
[I] www.vakberoun.cz 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, veceném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2378 

Zákaznická linka: 
li 800 100 663 
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Naše voda. Náš život. 




