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Největším plánovaným projektem z budoucí rozsáhlé obnovy vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku je právě rekon-
strukce úpravny vody Bílý Potok. Realizace projektu je připravována již od roku 2006. Celkový rozpočet rekonstrukce 
dosahuje částky 217 178 746 Kč bez DPH. Na projekt se podařilo zajistit dotaci z Operačního programu životní pro-
středí ve výši necelých 64 % uznatelných výdajů, tj. ve výši 127 462 269 Kč. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 
tak musí zajistit financování „jen“ vlastního podílu ve výši 89 716 477 Kč.

Během rekonstrukce bude zcela vyměněna a rozšířena technologická linka úpravny vody. Po její výměně by se již 
neměly opakovat problémy s barvou a zákalem ve vodovodu pro veřejnou potřebu v zásobovaných obcích. Součástí 
rekonstrukce je celková přestavba vodojemu v Lázních Libverda, kdy dojde k navýšení akumulovaného množství vody 
ze současných 1 300 m3 na celkových 3 000 m3.

Dodavatelem rekonstrukce stavby 
by mělo být sdružení firem Syner 
VHS Vysočina, a.s. a Syner, s.r.o. 
V současné době běží závěrečná 
fáze přípravy projektu, kdy probíhají 
čtyři výběrová řízení na zajištění 
technického dozoru investora, koor-
dinátora BOZP, autorského dozoru 
a především na poskytovatele dlou-
hodobého úvěru k financování vlast-
ního podílu. Pokud půjde vše podle 
předpokladů, rekonstrukce úpravny 
vody by měla začít 1. dubna 2017 
a skončit 31. října 2018. Následovat 
by měl 12měsíční zkušební provoz. 

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY BÍLÝ POTOK
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Po dlouhých jednáních schválila Valná hromada 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. dne 
1. listopadu 2016 na svém řádném zasedání „Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací Frýdlant-
ské vodárenské společnosti, a.s. do roku 2025“. 
Podrobnosti přinášíme na straně 2.

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY 
VODOVODŮ A KANALIZACÍ

podzim 2016
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Cena vody je závislá na řadě faktorů a vyznačuje 
se jednou zvláštností: roste i ve chvíli, kdy se sni-
žuje její odběr. To znamená, že čím více lidé vodou 
šetří nebo čím méně se jí odebírá, tím je voda 
dražší. Aktuální vývoj ceny vody vysvětlujeme na 
straně 3.

CO TVOŘÍ CENU VODY?
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PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ
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Na nejdůležitější otázky ohledně schváleného plánu odpovídá ředitel společnosti Petr Olyšar:

 
Dodavatelem rekonstrukce stavby by mělo být sdružení firem Syner VHS Vysočina, a.s. a Syner, s.r.o. 
V současné době běží závěrečná fáze přípravy projektu, kdy probíhají čtyři výběrová řízení na zajištění 
technického dozoru investora, koordinátora BOZP, autorského dozoru a především na poskytovatele 
dlouhodobého úvěru k financování vlastního podílu. Pokud půjde vše podle předpokladů, rekonstrukce 
úpravny vody by měla začít 1. dubna 2017 a skončit 31. října 2018. Následovat by měl 12měsíční 
zkušební provoz.  
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PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 
 
Na nejdůležitější otázky ohledně schváleného plánu odpovídá ředitel společnosti Petr Olyšar:    
 
Musí vůbec Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. dodržet tento plán?   

Musí… Zaprvé existence plánu financování obnovy je dána ustanovením §8 odst. 11 zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán 
financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu 
financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní 
předpis.“ 

Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 2016

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 62,54 *
3 **
4 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 6,07 *
5 **
6 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 19,22 *
7 **
8 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 7,31 *
9 **

10 Vodovody celkem 1055,31 239,10 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72 68,61
11 Kanalizace celkem 404,52 48,40 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 26,54

12 CELKEM 1459,84 287,50 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 95,15

Čistírny odpadních vod 58,52

Úpravna vody+ zdroje 
bez úpravy 54,60

Kanalizace: přiváděcí 
stoky + stoková síť 346,01 48,40

2021 - 2025

Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací

podle seznamu jmenovitých akcí [v mil. Kč ] 

Vodovody: přiváděcí 
řady+rozvodná 
vodovodní síť 1000,71 239,10

* Finanční prostředky vlastní - jedná se pouze o finanční zdroje získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše způsob stanovení této hodnoty 
(nájemné, odpisy daňově uznatelné/neuznatelné, popř. prostředky účelově určené pro obnovu-u neodepisujících obcí)

** Finanční prostředky ostatní - jedná se o všechny jiné než vlastní, v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, 
zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.)

Frýdlantská vodárenská 
společnost a.s.
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Musí vůbec Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. dodržet tento plán?  
Musí… Zaprvé existence plánu financování obnovy je dána ustanovením §8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a ka-
nalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace 
je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. 
Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis.“ 
Zadruhé je nutné upozornit na fakt, že velké množství vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku je za horizontem své životnosti. 

Co je výstupem plánu? Už se ví, které vodovody a kanalizace projdou obnovou?
Ne, jednotlivé investice obnovy vodovodů a kanalizací nejsou obsahem tohoto plánu. Schválený dokument „pouze“ určuje, kolik 
finančních prostředků by mělo být ročně získáno a následně vloženo do obnovy vodovodů a kanalizací, které jsou v majetku naší 
společnosti. V současné době společnost generuje ročně prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací jen ve výši okolo 6 mil. 
Kč/rok. Dle zpracovaného plánu však roční částka na obnovu přesahuje částku 19 mil. Kč/rok. Tato částka musí být v budoucnu 
generována z tržeb za vodu pitnou a vodu odkanalizovanou. To bude mít nepochybně za následek nutnost zvýšení ceny.

Jak velké toto zdražení bude?
Pro názornost to uvedu na příkladu letošního roku, kdy cena pro koncového zákazníka činí 97,97 Kč včetně DPH/m3 v součtu 
vodného a stočného. Pokud bychom měli již v tomto roce cenu pokrývající nutnou obnovu, tak by dosáhla výše 133,83 Kč včet-
ně DPH/m3. Ti, co platí jen vodné, zaplatí v roce 2016 za kubík vody 40,02 Kč, ale pro pokrytí obnovy by museli platit 61,93 Kč. 
Je tedy jasné, že ke zdražení vody nemůže dojít z roku na rok. V průběhu projednání bylo stanoveno, že na ceny pokrývající kom-
pletně požadovanou obnovu společnost dosáhne poprvé v roce 2020.  

Byl návrh plánu financování dostatečně projednán?
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. si nechala tento zásadní dokument zpracovat externě u společnosti Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, a.s. Plán byl zástupci zpracovatele poprvé představen při zasedání dozorčí rady naší společnosti v dubnu 2015. 
Následně jsem návrh plánu financování obnovy představil v průběhu podzimu 2015 na zasedání zastupitelstev obcí všech osm-
nácti akcionářů společnosti. Ke konečnému schválení plánu financování obnovy došlo po rozsáhlých diskusích na zasedání řádné 
valné hromady společnosti dne 1. listopadu 2016.
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CO TVOŘÍ CENU VODY?
Cena vody pitné (vodné) a odkanalizované (stočné) je formou věcného usměrňování. Do takto regulované ceny lze zahrnout jen 
ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk, daň a clo dle zvláštních předpisů. Tímto předpisem je každoročně výměr Minis-
terstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Předepsaná pravidla regulace se použijí pro kalkulaci cen 
za jednotku objemu, kterou je v tomto případě 1 m3 (tj. 1 000 l). 
Cena vody je závislá na řadě faktorů a vyznačuje se jednou zvláštností: roste i ve chvíli, kdy se snižuje její odběr. To znamená, že 
čím více lidé vodou šetří nebo čím méně se jí odebírá, tím je voda dražší. „Vypadá to zvláštně, ale má to svou logiku. Použiji jeden 
příměr, na kterém to vysvětlím. Představte si sadaře, který pěstuje jablka. Může jich vypěstovat sto nebo také jen padesát, když 
přijde sucho. Ale náklady má pořád stejné. A logicky se pak bude lišit i cena, za kterou bude jablka prodávat. Když jich vypěstuje 
padesát, bude jedno jablko stát jednou tolik, než na kolik by přišlo v případě, že by se jich urodilo sto,“ vysvětluje předseda před-
stavenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Dan Ramzer. 
Cenu vody tak ovlivňuje fakt, že klesá její odběr, což není dáno jen šetřením domácností. Především ve stočném je pokles mar-
kantní. „Ještě na konci 90. let minulého století fungovalo ve výběžku několik fabrik, jako Textilana v Novém Městě pod Smrkem 
nebo Slezan Frýdek-Místek, a.s. ve Frýdlantě a další. Jedním z největších odběratelů vody pak byla porodnice v nemocnici. V těch-
to dobách se prodávalo na území Frýdlantska zhruba jeden milion dvě stě tisíc kubíků vody, teď je to kolem 850 tisíc kubíků. Na 
ceně vody se to zákonitě odráží,“ podotýká Ramzer. Do budoucna by podle něj mohlo být řešením vedoucím k určité stagnaci ceny 
stočného napojení dalších obcí na frýdlantskou čističku. Tak, jako se k ní nedávno připojila Raspenava. 
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Kalkulace vodného a stočného pro daný rok je k dispozici v Provozním a zákaznickém centru Frýdlantské vodárenské společ-
nosti, a.s. na adrese Zahradní 768, Frýdlant, popř. na webové prezentaci společnosti http://www.fvs.cz/ .

Cena vody není na Frýdlantsku nízká, nicméně město 
Frýdlant i Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS) 
se ji snaží neustále co nejvíce pozitivně ovlivňovat. „Jsou 
způsoby, kterými můžeme cenu vody ovlivnit a snížit. 
Děláme to například výběrovými řízeními. V poslední době 
jsme ušetřili například na dodávkách elektrické energie, 
likvidaci čistírenského kalu, obnově vozového parku, ban-
kovních službách nebo telefonních operátorech. To jsou 
všechno způsoby, kterými se snažíme cenu vody udržet. 
Nicméně pak jsou ale momenty, které ji ovlivňují, a cena 
vody roste. Například když stát nařídí růst minimálních 
mezd nebo zvedá sazbu DPH za odebranou vodu či za 
vypouštění odpadních vod, jak to plánuje nyní,“ říká Dan 
Ramzer. Za vyšší cenu může někdy také uvedené zvýšení 
odvodů za surovou vodu. „Málokdo ví, že za surovou vodu 
odebranou z toků se musí platit Povodí Labe a Lesům ČR, 
za podzemní přímo státu. Ve chvíli, kdy oni zdraží napří-
klad o korunu na kubíku, nemůžeme cenu vody zachovat,“ 
podotýká. 

Martina Petrášková

Co by bylo s obnovou vodovodů a kanalizací, kdyby nebyl plán realizován?
Technický stav vodovodů a kanalizací by se na Frýdlantsku výrazně zhoršoval. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
například přímo souvisí i s možností získání dotace na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“. Pokud by nebyl plán 
financování plně funkční, mohla by být dotace poskytovatelem výrazně krácena či neposkytnuta. A to by mělo pro další fungování 
této úpravny vody zcela fatální důsledky.   
Odhaduji, že do deseti let bychom nebyli schopni kvůli špatnému stavu sítí zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a bezpro-
blémové odvádění a čištění odpadních vod. Došlo by k narušení základních principů fungování společnosti. Vlastníci, tj. osmnáct 
obcí Frýdlantského výběžku, by nebyli schopni bez vstupu strategického partnera zajistit provozování vodovodů a kanalizací.   
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Tajenka minulého čísla: „Pleny do kanalizace nepatří“. Výherci: Alena Kobrlová, Michala Judlová, František Tuhý. Vyluštěnou 
tajenku zašlete do 5. 1. 2017 na e-mail soutez@fvs.cz. Z došlých a správných odpovědí budou vylosováni tři výherci, kteří získají 
balíček upomínkových předmětů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Do e-mailu napište celé jméno a kontaktní adresu.

Zadruhé je nutné upozornit na fakt, že velké množství vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku je za 
horizontem své životnosti.  
 
Co je výstupem plánu, už se ví, které vodovody a kanalizace projdou obnovou? 
Ne, jednotlivé investice obnovy vodovodů a kanalizací nejsou obsahem tohoto plánu. Schválený 
dokument „pouze“ určuje, kolik finančních prostředků by mělo být ročně získáno a následně vloženo 
do obnovy vodovodů a kanalizací, které jsou v majetku naší společnosti.    
V současné době společnost generuje ročně prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací jen ve výši 
okolo 6 mil. Kč/rok. Dle zpracovaného plánu však roční částka na obnovu přesahuje částku 19 mil. 
Kč/rok. Tato částka musí být v budoucnu generována z tržeb za vodu pitnou a vodu odkanalizovanou. 
To bude mít nepochybně za následek nutnost zvýšení ceny. 
 
 
Jak velké toto zdražení bude? 
Pro názornost to uvedu na příkladu letošního roku, kdy cena pro koncového zákazníka činí 97,97 Kč 
včetně DPH/m3 v součtu vodného a stočného. Pokud bychom měli již v tomto roce cenu pokrývající 
nutnou obnovu, tak by dosáhla výše 133,83 Kč včetně DPH/m3. Ti, co platí jen vodné, zaplatí v roce 
2016 za kubík vody 40,02 Kč, ale pro pokrytí obnovy by museli platit 61,93 Kč.  
Je tedy jasné, že ke zdražení vody nemůže dojít z roku na rok. V průběhu projednání bylo stanoveno, 
že na ceny pokrývající kompletně požadovanou obnovu společnost dosáhne poprvé v roce 2020.   
 

 
 
Byl návrh plánu financování dostatečně projednán? 
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. si nechala tento zásadní dokument zpracovat externě u 
společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Plán byl zástupci zpracovatele poprvé představen 
při zasedání dozorčí rady naší společnosti v dubnu 2015. Následně jsem návrh plánu financování 
obnovy představil v průběhu podzimu 2015 na zasedání zastupitelstev obcí všech osmnácti akcionářů 
společnosti. Ke konečnému schválení plánu financování obnovy došlo po rozsáhlých diskusích, na 
zasedání řádné valné hromady společnosti dne 1. listopadu 2016. 
 
Co by bylo s obnovou vodovodů a kanalizací, kdyby nebyl plán realizován? 
Technický stav vodovodů a kanalizací by se na Frýdlantsku výrazně zhoršoval. Plán financování obnovy 
vodovodů a kanalizací například přímo souvisí i s možností získání dotace na projekt „Rekonstrukce 
úpravny vody Bílý Potok“. Pokud by nebyl plán financování plně funkční, mohla by být dotace 
poskytovatelem výrazně krácena či neposkytnuta. A to by mělo pro další fungování této úpravny vody 
zcela fatální důsledky.    
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Zadruhé je nutné upozornit na fakt, že velké množství vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku je za 
horizontem své životnosti.  
 
Co je výstupem plánu, už se ví, které vodovody a kanalizace projdou obnovou? 
Ne, jednotlivé investice obnovy vodovodů a kanalizací nejsou obsahem tohoto plánu. Schválený 
dokument „pouze“ určuje, kolik finančních prostředků by mělo být ročně získáno a následně vloženo 
do obnovy vodovodů a kanalizací, které jsou v majetku naší společnosti.    
V současné době společnost generuje ročně prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací jen ve výši 
okolo 6 mil. Kč/rok. Dle zpracovaného plánu však roční částka na obnovu přesahuje částku 19 mil. 
Kč/rok. Tato částka musí být v budoucnu generována z tržeb za vodu pitnou a vodu odkanalizovanou. 
To bude mít nepochybně za následek nutnost zvýšení ceny. 
 
 
Jak velké toto zdražení bude? 
Pro názornost to uvedu na příkladu letošního roku, kdy cena pro koncového zákazníka činí 97,97 Kč 
včetně DPH/m3 v součtu vodného a stočného. Pokud bychom měli již v tomto roce cenu pokrývající 
nutnou obnovu, tak by dosáhla výše 133,83 Kč včetně DPH/m3. Ti, co platí jen vodné, zaplatí v roce 
2016 za kubík vody 40,02 Kč, ale pro pokrytí obnovy by museli platit 61,93 Kč.  
Je tedy jasné, že ke zdražení vody nemůže dojít z roku na rok. V průběhu projednání bylo stanoveno, 
že na ceny pokrývající kompletně požadovanou obnovu společnost dosáhne poprvé v roce 2020.   
 

 
 
Byl návrh plánu financování dostatečně projednán? 
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. si nechala tento zásadní dokument zpracovat externě u 
společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Plán byl zástupci zpracovatele poprvé představen 
při zasedání dozorčí rady naší společnosti v dubnu 2015. Následně jsem návrh plánu financování 
obnovy představil v průběhu podzimu 2015 na zasedání zastupitelstev obcí všech osmnácti akcionářů 
společnosti. Ke konečnému schválení plánu financování obnovy došlo po rozsáhlých diskusích, na 
zasedání řádné valné hromady společnosti dne 1. listopadu 2016. 
 
Co by bylo s obnovou vodovodů a kanalizací, kdyby nebyl plán realizován? 
Technický stav vodovodů a kanalizací by se na Frýdlantsku výrazně zhoršoval. Plán financování obnovy 
vodovodů a kanalizací například přímo souvisí i s možností získání dotace na projekt „Rekonstrukce 
úpravny vody Bílý Potok“. Pokud by nebyl plán financování plně funkční, mohla by být dotace 
poskytovatelem výrazně krácena či neposkytnuta. A to by mělo pro další fungování této úpravny vody 
zcela fatální důsledky.    
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