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CENA VODY NA FRÝDLANTSKU V ROCE 2019

zima 2018

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (dále jen FVS, a.s.), schválila jednomyslně na svém jednání 13. prosince 
2018 cenu vody (vodné a stočné) pro rok 2019. Cena vody je následující:
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  Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 15 % DPH

Dodávka pitné vody (vodné) 47,35 54,45

Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 52,65 60,55  

Celkem (vodné + stočné) 99,99 115,00

Pro koncového zákazníka dochází v roce 2019 k nárůstu ceny pitné 
vody o 17,2 %, tedy o 7,98 Kč/m3 včetně DPH. U vody odpadní 
dochází k růstu o 2,9 %, tedy o 1,73 Kč/m3 včetně DPH. Zákazníci, 
kteří platí vodné i  stočné, tak v roce 2019 zaplatí o 9,71 Kč/m3 více 
než v roce 2018. 
„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, 
tak ta při průměrné spotřebě 144 m3 zaplatí za vodné měsíčně 
o 96 korun více, za rok tedy o 1 149 korun více. V případě, že 
rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 117 korun, 
za rok jde o částku 1 398 korun,“ říká ředitel FVS, a.s., Ing. Petr 
Olyšar. Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frý-
dlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem, Raspenavy a v části 

Višňové. Zde ale občané platí vodné FVS, a.s., a stočné městu 
Raspenava, resp. obci Višňová. V  ostatních třinácti obcích Frý-
dlantska, které jsou na Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s., 
napojené, platí obyvatelé jen vodné.
Dozorčí rada dostala při schvalování ceny vody na stůl tři varianty 
ceny. „Zatímco první cena by byla pro FVS neekonomická a druhá 
varianta pak ekonomicky minimální, třetí cena je z hlediska dlou-
hodobé udržitelnosti infrastruktury vodovodů a kanalizací jediná 
správná. I když je pro koncového zákazníka jistě nejméně populární. 
Protože pořád platí, že Frýdlantsko má jedny z nejstarších vodovo-
dů a kanalizací v republice a bez peněz, které se vyberou v ceně 
vodného a stočného, to nebude možné změnit,“ dodává Petr Olyšar.

Největší položkou v plánu prací a investic pro rok 2019 je částka 
zhruba 13 a půl milionu korun vyčleněná na přímou obnovu 
vodovodů a kanalizací v různých částech Frýdlantska. „Konkrétně 
se bude v roce 2019 pracovat na výměně vodovodu a kanalizace 
ve Frýdlantě v ulici Kaplického, na výměně poruchového vodovodu 
v ulici Spojovací ve Frýdlantě, na rekonstrukci vodovodu v ulicích 
Boženy Němcové a U Hřiště v  Novém Městě pod Smrkem 
a výměny se dočká i poruchový úsek vodovodu v Pertolticích, kde 
bude použita bezvýkopová technologie,“ vypočítává ředitel FVS 
Ing. Petr Olyšar.
Obnova vodovodu a kanalizace v  ulici Kaplického ve Frýdlantu 
bude probíhat ve spolupráci s Městem Frýdlant v rámci regenerace 
sídliště v této ulici. Přijít má FVS na 6 milionů a 700 tisíc korun. 
Co se týká další investiční akce ve Frýdlantu, tady se při výměně 
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INVESTICE DO OBNOVY A OPRAV INFRASTRUKTURY 
DOSÁHNOU VÝŠE 20 MILIONŮ KORUN

zhruba 220 metrů vodovodu v  ulici Spojovací počítá i s  novým 
povrchem silnice a celá akce přijde na zhruba 2 miliony a 600 
tisíc korun. „Obnova vodovodu v  Novém Městě pod Smrkem 
v ulicích Boženy Němcové a U Hřiště je pak vyčíslena na 2 miliony 
a 750 tisíc korun a předpokládané náklady na výměnu vodovodu 
v  Pertolticích, který jsme jen v  minulém roce museli opravovat 
pětkrát, jsou milion a půl,“ dodává Petr Olyšar. 
Frýdlantská vodárenská společnost pak v příštím roce vydá také 
zhruba dva miliony korun na projektové přípravy investičních akcí 
pro další roky a zhruba 5 milionů na menší opravy úpraven vody 
a čistíren odpadních vod či vodojemů. S  dalšími náklady je pak 
potřeba počítat i v souvislosti se zaváděním zkušebního provozu 
nově zrekonstruované úpravny vody v Bílém Potoce. Ty ale zatím 
nelze vyčíslit.

Částku přesahující 20 milionů korun se chystá v roce 2019 investovat do obnovy infrastruktury Frýdlantská vodárenská společnost, 
a.s. (dále jen FVS). Suma zahrnuje jak náklady na investiční akce, jejichž realizace se chystá v průběhu roku 2019, tak na projekto-
vou přípravu akcí, které dojdou realizace až v příštích letech. Dále jsou do ní zahrnuty opravy některých vodárenských objektů. 
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ředitel FVS. Dalšími důvody, které stojí za zvýšením ceny vody na 
Frýdlantsku, jsou nárůst ceny silové elektrické energie o 40 %, 
zvýšení ceny surové vody od státu o 5,5 % a dojde také ke zvýšení 
mezd zaměstnanců o 5 až 6 % dle příslušné tarifní třídy. 
Důležitým faktorem, který stojí za zvýšením ceny vody pro odběratele 
na Frýdlantsku, jsou i podmínky dotace poskytnuté na úpravnu vody 
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Důvodů, které vysvětlují zdražení vody v roce 2019, je hned několik. 
„Nejrazantněji se na růstu ceny vody podepíše nárůst odpisů 
z  dokončované rekonstrukce úpravny vody v  Bílém Potoce, které 
jsou více než 2 miliony a 700 tisíc korun. Částka na odpisy tak 
bude v roce 2019 i s dalšími akcemi, které jsme realizovali v obnově 
vodovodů a kanalizací, zhruba čtyři miliony korun,“ vysvětluje 

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO

1  litr z vodovodu 0,12 Kč 1  litr balené vody 5 Kč

41 x =

30,26 Kč   26,3 %
ODVODY STÁTU

29,45 Kč 25,6 %
PROVOZ, ENERGIE, REŽIE

22,43 Kč 19,5 %
MZDY

32,85 Kč 28,6 %
OPRAVY A OBNOVA

CELKEM VODNÉ A STOČNÉ 115 Kč/m3

1000 l
1 m3

CENA VODY (VODNÉ + STOČNÉ) 115 Kč/m3

CENA VODY (VODNÉ + STOČNÉ) = 115 Kč/m3, resp. Kč/1 000 litrů

1L

jeden
litr

1 litr
11,5 haléřů

10 litrů
1,15 Kč

30 litrů
3,45 Kč

89 litrů
10,24 Kč

100 litrů
11,50 Kč

356 litrů
40,94 Kč

jedno
spláchnutí

jedno
mytí 

v myčce

denní 
spotřeba 
jednoho 
člověka

jedna 
koupel 
ve vaně

průměrná denní spotřeba 
čtyřčlenné rodiny

Frýdlant 
Novém Město p. Smrkem 
Hejnice 

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
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v Bílém Potoce, která byla nezbytná pro budoucí zajištění dodávky 
vody pro celé Frýdlantsko. „Na rekonstrukci úpravny vody v Bílém 
Potoce se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR ve výši zhruba 126 milionů korun. Příjmem dotace 
jsme se ale zavázali k  tomu, že nejpozději v  roce 2020 budeme 
z ceny vodného a stočného generovat 19 milionů korun ročně na 
obnovu vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. Cenou 115 korun 

CENA VODNÉHO 

1  litr z vodovodu 0,06 Kč 1  litr balené vody 5 Kč

83 x =

19,71 Kč 30,7 %
ODVODY STÁTU

9,91 Kč 18,2 %
PROVOZ, ENERGIE, REŽIE 

9,53 KČ 17,5 %
MZDY 

18,30 KČ 33,6 %
OPRAVY A OBNOVA

CELKEM VODNÉ  54,45 Kč/m3

1000 l
1 m3

za kubík včetně DPH pro koncového spotřebitele se k  tomuto cíli 
přibližujeme na dohled a minimalizujeme riziko, že budeme muset 
dotaci vracet,“ doplňuje Petr Olyšar. 
Přesto, že jde pro koncového zákazníka o nárůst ceny vody 
poměrně výrazný, rozhodně nebude sloužit k  navyšování míry 
zisku společnosti. Ten dosahuje pouhých 5 %, které má společnost 
povinnost vytvořit a je jeden z nejnižších za poslední dobu.

Bílý Potok
Lázně Libverda
Dětřichov
Kunratice
Heřmanice
Višňová
Černousy

CENA VODY (JEN VODNÉ) 54,45 Kč/m3

Habartice
Pertoltice
Bulovka
Krásný Les
Dolní Řasnice 
Horní Řasnice
Raspenava

CENA VODY (JEN VODNÉ) = 54,45 Kč/m3, resp. Kč/1 000 litrů

1L

jeden
litr

1 litr
5,5 haléřů

10 litrů
55 haléřů

30 litrů
1,64 Kč

89 litrů
4,85 Kč

100 litrů
5,45 Kč

356 litrů
19,39 Kč

jedno
spláchnutí

jedno
mytí 

v myčce

denní 
spotřeba 
jednoho 
člověka

jedna 
koupel 
ve vaně

průměrná denní spotřeba 
čtyřčlenné rodiny

  CENA VODNÉHO
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V  tajence podzimního čísla jste mohli vyluštit citát filosofa Lao-c : (Moudrý člověk je jako voda.) „VŠEM PROSPÍVÁ A S  NIKÝM NESOUPEŘÍ.“
Správnou tajenku zaslalo celkem 26 našich zákazníků. Další tři odpovědi byly špatné. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali tři výherce:

 • Marcela Hurytová, Nové Město pod Smrkem
 • Jindřiška Turzová, Lázně Libverda
 • Michaela Školáková, Kunratice 

ZNÁTE ODPOVĚĎ?
V letech 2017 a 2018 jsme vás několikrát informovali o probíhající rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce. 
Které zdroje vody úpravna využívá?
a) Smědá a Řasnice
b) Smědá a Hájený potok
c) Smědá a vrty
Termín pro doručení správných odpovědí je do 28. února 2019. Své odpovědi zasílejte e-mailem na soutez fvs.cz a nezapomeňte připojit 
své jméno a adresu, jinak budete z losování o ceny vyloučeni. Tři vylosovaní ze správných odpovědí získají věcnou odměnu. 

VODOVODY A KANALIZACE SPRAVOVANÉ FVSVODA NA FRÝDLANTSKU - MAJETEK SPRAVOVANÝ  FVS

2 ÚPRAVNY
VODY

8  VRTŮ
25 VODOJEMŮ
5  GRAVITACÍ

2  ŘÍČNÍ ODBĚRY

 

  

ODBĚRATELÉ

275 KM 
VODOVODŮ

3 ČISTIČKY 
   ODPADNÍCH
   VOD

10 ČERPACÍCH
     STANIC

19 000
ZÁSOBENÝCH 

OBYVATEL 

FVS provozuje majetek ve výši
2 MILIARDY KORUN

72 KM 
KANALIZACÍ

→

→
→
→

→

→

DO OBNOVY A OPRAV 
INFRASTRUKTURY PŮJDE 

V ROCE 2019 
20 MILIONŮ KORUN


