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Podklad pro stanovení paušálu pro domácnost 
 

Odběrné místo č.   
Adresa odběrného místa:  
Jméno odběratele:  
 

V případě, že spotřeba vody a odvádění odpadních vod nejsou měřeny vodoměrem, vyplňte 
následující tabulku: 
 

• zakroužkujte č. položky, která odpovídá vybavení vaší domácnosti 
• číslo položky je dle zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
 
A. Vybavení domácnosti 

Počet osob v domácnosti celkem:  z toho trvale bydlících:  
přechodně bydlících: 
(zohlední se ½ 
spotřeby) 

 

  m3/v průměru za rok 

1. Bytový fond – na jednoho obyvatele bytu s tekoucí vodou mimo byt za rok /15/ 
2. Bytový fond – na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody /25/ 
3. Bytový fond – na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou /35/ 

68. Spotřeba spojená s očistou okolí RD i s očistou osob při aktivitách na zahradě /1/ 
 

 

A. 1. Rekreační chaty (chalupy) – Na jednoho obyvatele rekreační chalupy se spotřeba vypočte jako u 
položek č. 1, 2 s 3 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána (průměrně 6 měsíců 
v roce). 
 

B. Vlastním – nevlastním osobní auto 
 

Počet ks:  m3/v průměru za rok 

67. Osobní automobil užívaný pro domácnost – předpokládá se mytí 10 x ročně /1/ 

Nepoužíváte-li na mytí auta vodu z veřejného vodovodu, uveďte, kde auto umýváte: 
 

C. Vlastním – nevlastním hospodářská zvířata  
  Počet ks: m3/v průměru za rok 

55. dojnice  /36/ 
56. býk  /18/ 
57. tele, ovce, koza, vepř  /6/ 
58. prasnice  /8/ 
59. kůň  /14/ 
60. pes (chovná stanice nad 2 kusy)  /1/ 

   m3//rok/nad 100 ks drůbeže 

61. slepice, perličky, krůty  /11/ 
62. husy, kachny  /36/ 
 

D. Vlastním – nevlastním zahradu: 
  m3/v průměru za rok 

63. okrasná nebo osázená zeleninou na 100 m2  /16/ 
64. sady – osázená ovocnými stromy na 100 m2  /3/ 
65. pro automatizované zalévání zahrad  /14/ 

Nepoužíváte-li na zalévání vodu z veřejného vodovodu, uveďte, jaký zdroj vody používáte: 
 

E. Vlastním – nevlastním bazén: 
objem v m3:  
počet napouštění v roce:  
 
 
Datum:  Podpis a razítko odběratele:  
Způsob výpočtu doplní VHOS, a. s. 

 
 
V Moravské Třebové dne:  
 
 


