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informace pro sezónu 2022 

 
 

Poplatky za užívání CRM 
Poplatek za užívání CRM pro rok 2022 je pro všechny místa o 1000,- Kč vyšší než v loňském roce: 
 
kategorie č. 1: 13000,- Kč ročně do 40 m2 užívaného pozemku, 
kategorie č. 2: 15000,- Kč ročně od 40 do 80 m2 užívaného pozemku, 
kategorie č. 3: 17000,- Kč ročně od 80 do 120 m2 užívaného pozemku, 
kategorie č. 4: nad 120 m2 : 17000,- Kč ročně + 50 Kč/m2 /rok za každý m2 nad 120 m2, 
 

Platba poplatku – za místo 
Platbu proveďte prosím do 30.8.2022 na účet společnosti Velký Vír spol. s r.o., číslo účtu: 
862502557/2010. Vyplňte prosím korektně váš přidělený variabilní symbol (např. 1010101), 
do zprávy pro příjemce můžete pro kontrolu uvést označení svého rekreačního místa (např. 
„H-A-R1-M1“ – jako doposud). 
 

Platba za elektřinu  
Každé CRM v obou částech kempu je od letošního roku vybaveno odečtovým elektroměrem a 
platí tak jen za skutečně odebranou energii. Odečty provádí vždy na konci roku správa kempu 
a uživatel tak platí zpětně za celý rok za danou cenu. 
 
Cena za elektřinu: 
-  pro roky 2019 - 2021 je 5 kč za KWh 

 -  pro rok 2022 je 8 kč za KWh 
 
Odečty elektroměrů pro rok 2020 a 2021 jsou k dispozici v recepci nebo na stránkách 
www.velkyvir.cz v sekci ubytování/CRM. Výsledná platba je pak násobek skutečné spotřeby a 
ceny za KWh. Platbu proveďte prosím  na účet společnosti Velký Vír spol. s r.o., číslo účtu: 
862502557/2010. Jako variabilní symbol zadejte číslici 5 následovanou přiděleným variabilní 
symbolem pro CRM (např. 51010101), do zprávy pro příjemce můžete pro kontrolu uvést 
označení svého rekreačního místa a další poznámky (např. „Elektřina H-A-R1-M1 za rok 2020 
a 2021“). Platby za rok 2020 a 2021 můžete spojit do jedné. Ti z vás, kteří platili elektřinu loni 
v létě, zaplaťte prosím rozdíl od stavu elektroměru v létě k našemu odečtu v listopadu. 
 
 
 

V Kožlí 19.4.2022 
 

Tomáš Huml, jednatel 
Velký Vír spol. s.r.o. 


