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CENA VODY NA ROK 2020

SAMÁ VODA, SAMÁ VODA... 4. DÍL 

zima 2019

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání 19. prosince 2019 cenu vody (vodné a stočné) pro 
rok 2020. Rok 2020 ale přinese změny: od 1. 5. má totiž vejít v platnost snížená sazba DPH ve výši 10 %, což znamená od druhé 
třetiny roku 2020 snížení ceny vody pro koncového zákazníka FVS o 5 %. 
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od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 (DPH 15 %) Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 15 % DPH

Dodávka pitné vody (vodné) 54,94 63,18

Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 55,20 63,48

Celkem (vodné + stočné) 110,14 126,66

od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 (DPH 10 %) Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 10 % DPH

Dodávka pitné vody (vodné) 54,94 60,43

Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 55,20 60,72

Celkem (vodné + stočné) 110,14 121,15

Největší položkou v plánu prací a investic pro rok 2020 je částka 
7 milionů a 200 tisíc korun, vyčleněná na první etapu obnovy 
vodovodů a kanalizace v ulici Kodešova ve Frýdlantě. „Na kompletní 
rekonstrukci této krajské silnice se bude FVS podílet celé tři roky, 
po které jsou práce na ní plánovány. Celkem budeme do obnovy 
vodovodů a kanalizace v této ulici investovat do roku 2022 více než 
32 milionů korun,“ říká ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. V roce 2020 
má FVS v plánu ve Frýdlantě vedle Kodešovy ulice investovat ještě 
do obnovy vodovodu a kanalizace v ulici Předměstská a dostavby 
kanalizace v ulici Jarní, celkem půjde o částku 5 milionů a 600 tisíc 
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FVS PLÁNUJE V ROCE 2020 INVESTOVAT DO OBNOVY 
INFRASTRUTURY 23,5 MILIONU KORUN

korun. „Další investiční akce jsou pak plánovány v Novém Městě 
pod Smrkem, kde chystáme nákladem 3 miliony a 150 tisíc korun 
obnovu starého vodovodu v  Havlíčkově ulici, v  Pertolticích, kde 
se bude opravovat za 1 milion a 650 tisíc korun poruchový úsek 
vodovodu, a v Hejnicích, kde dojde k obnově a propojení vodovodů. 
Na tuto akci máme připraven 1 milion a 100 tisíc korun,“ vypočítává 
ředitel FVS. Společnost se stejně jako v  předchozích letech 
snaží zlevňovat stavební práce tím, že spolupracuje s  obcemi a 
plánuje obnovu staré infrastruktury na dobu, kdy obce chystají 
rekonstrukce povrchů silnic, čímž FVS přijde o část nákladů.

Částku 23 milionů a 548 tisíc korun se chystá v roce 2020 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, tak na projektovou 
přípravu akcí, které budou zrealizovány až v následujících letech.

Aneb Co víte o vodě a co o ní ví pan ředitel? 
Voda je nejen nezbytnou podmínkou života, ale také látkou s celou řadou zajímavých vlastností. Jak jste na tom se znalostmi vy? A jak 
ředitel společnosti FVS Petr Olyšar? V posledním díle našeho prozkoumávání vody a znalostí pana ředitele zabruslíme na tenký led... 
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Raspenavy, ve které ale občané platí vodné FVS a stočné městu 
Raspenava. V  ostatních 13 obcích Frýdlantska, které jsou na 
Frýdlantskou vodárenskou společnost napojené, platí obyvatelé jen 
vodné.
Od 1. 5. pak dojde k již zmiňovanému snížení ceny pro koncového 
zákazníka o 5%. „Oproti první třetině roku tak koncový zákazník 
zaplatí u vodného o 2,75 Kč/m3 včetně DPH méně, u stočného o 2,76 
Kč/m3 včetně DPH méně a u vodného a stočného dohromady o 5,51 
Kč/m3 včetně DPH méně,“ doplňuje ředitel FVS. 
„Hlavní důvody zdražení v  roce 2020 jsou dva. Je jím jednak 

CENA VODY NA ROK 2020
01 Pokračování ze strany 1 

Pokračování ze strany 1 

Pro koncové zákazníky, kteří platí vodné i stočné, tak v  první 
třetině roku 2020 zaplatí o 11,66 Kč/m3 více než v roce letošním, 
tedy o  10 % více. U vody odpadní dochází k růstu o 5 %, tedy o 
2,93 Kč/m3 včetně DPH.
„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při 
průměrné spotřebě 144 m3 zaplatí za vodné měsíčně o 105 korun více, 
což činí 4 koruny za den. V  případě, že rodina platí vodné i stočné, 
vzroste poplatek měsíčně o 140 korun, což činí 5 korun za den,“ říká 
ředitel FVS, Ing. Petr Olyšar. Na Frýdlantsku platí vodné i stočné 
pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem a 

ČTYŘI MĚSTA FRÝDLANTSKA: Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Raspenava
CENA VODY (VODNÉ + STOČNÉ) = 126,66 Kč/m3 včetně DPH/m3, resp. Kč/1 000 litrů
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Celkem půjde v  roce 2020 na fyzickou obnovu vodovodů a 
kanalizací 18 milionů a 700 tisíc korun. „Je to podstatně víc, než 
v roce 2019, kdy jsme na tyto práce měli připraveno jen zhruba 13 a 
půl milionu korun. Větší investice v  roce 2020 nám umožňuje plán 
obnovy, schválený představenstvem už v  roce 2016, díky kterému 
můžeme letos čerpat finance z přebytků z předchozích let a daleko víc 
se soustředit na nezbytně nutné obnovy a opravy,“ vysvětluje Petr 
Olyšar. 
Plánované investice do obnovy infrastruktury FVS však vedle 
částky na reálné práce zahrnují i částku 4 miliony a 848 tisíc 
korun, určenou na projektovou přípravu akcí pro následující roky. 
„Tady chci zmínit především dvě velké akce, které nás čekají buď 
v souběhu s rekonstrukcí ulice Kodešova ve Frýdlantu nebo těsně po ní. 
Jsou jimi obnova vodovodu ve Frýdlantě v lokalitě Údolí včetně stavby 
nového vodojemu a obnova vodovodu v Lázních Libverda na takzvané 
lázeňské stezce. V případě Frýdlantu a lokality Údolí je potřeba připravit 
obnovu vodovodu a stavbu nového vodojemu především proto, že v této 

oblasti nemůžeme připojovat nové obyvatele na vodovod. V  Lázních 
Libverda je pak potřeba připravit obnovu vodovodu proto, že jde o 
vodovod z první republiky, který je starý a zarostlý a uvolňují se z něj 
do vody kousky železa, čímž dochází k  zákalům,“ popisuje ředitel 
FVS. Obě akce přijdou v budoucnu společnost na 15, respektive 
11 milionů korun. 

V projektové přípravě FVS bude v  roce 2020 kalkulován také 
vznik dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci čistírny 
odpadních vod v Novém Městě pod Smrkem, která z celkové částky 
na projektovou přípravu v roce 2020 ukousne téměř polovinu. 

Pokračovat pak budou i projektové přípravy opatření, která 
společnost chystá v  souvislosti s  hrozbou ztráty vody kvůli 
připravovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów. 
Tato opatření jsou ale již v  běhu a žádné finanční prostředky si 
v roce 2020 nevyžádají.

PLÁN INVESTIC NA ROK 2020

(Ceny jsou zaokrouhleny na celé haléře nebo desetiny koruny)
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dodržování plánu financování obnovy infrastruktury, který orgány 
společnosti schválily už v  roce 2016 a který počítá s  růstem ceny 
vody kvůli nezbytným investicím do infrastruktury na území celého 
Frýdlantska. Ostatně povinnost mít a naplňovat plán financování 
obnovy infrastruktury je i v  legislativě vodovodů a kanalizací a 
FVS ho musí dodržovat. Druhým důvodem je nástroj udržitelnosti 
projektu Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok. Obě tyto věci dávají 
dohromady podmínku, že FVS musí dát na obnovu a opravy jen u pitné 
vody 18 milionů a 740 tisíc korun a u vody odpadní dalších 5 milionů 
a 310 tisíc korun,“ vysvětluje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. Dalším 
důvodem je také nutnost zvýšení mezd zaměstnancům společnosti, 

Sníh je specifická forma ledu, pevného skupenství vody. 
Je tvořen ledovými krystalky seskupenými do sněhových 
vloček. V přírodě vzniká přirozeně za vhodných klimatic-
kých podmínek v oblacích na převážně biologickém podkla-
du jako jsou bakterie, odkud se snáší k zemi. 

Významná je také jeho tepelně izolační schopnost, která umož-
ňuje mnoha rostlinným i živočišným druhům přečkat mrazy.

Celkem 31,102 m sněhu napadlo od roku 1971 do roku 1972 
v Paradise Mount Rainier ve státě Washington v USA.

Největší zaznamenaná hloubka sněhové pokrývky dosa-
hovala 11,46 metrů a byla naměřena v Tamaraku ve státě 
Kalifornie v USA v březnu 1911. Ve zimě roku 1911 byl zazna-
menán i český rekord ve výšce sněhové pokrývky – v  Bes-
kydech na Lysé hoře naměřili 4,91 m sněhu. 

Antarktida (na jihu) je stále zmrzlý světadíl. Zatímco Arktida 
(na severu) je vlastně jen plujícím ledovcem, jenž se postu-
pem času zmenšuje.
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které se v současné době pohybují pod krajským průměrem. Zdražila 
také cena elektrické energie a základní suroviny, tedy surové vody. 

„Zdražení především v  první třetině roku se možná bude našim 
zákazníkům zdát velké, nicméně u rodiny, která platí vodné i stočné, 
je to jen pětikoruna za den navíc. V  denním rodinném rozpočtu je to 
zanedbatelná částka a jsem přesvědčen, že to pro žádnou rodinu není 
částka likvidační. Nám to ale umožní v  daleko větší míře obnovovat 
vodovody a kanalizace, které jsou v  některých obcích a městech 
v  některých úsecích opravdu ve špatném stavu a tento špatný stav 
znepříjemňuje tamním obyvatelům často život,“ uzavírá ředitel FVS.

CENA VODY (JEN VODNÉ) = 63,18 Kč/m3 včetně DPH/m3, resp. Kč/1 000 litrů
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13 OBCÍ FRÝDLANTSKA: Bílý Potok pod Smrkem, Lázně Libverda, Dětřichov, Kunratice, Heřmani-
ce, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Bulovka, Krásný Les, Dolní Řasnice, Horní Řasnice

Pane řediteli, jaké skupenství vody preferujete k relaxaci? 
Pro relaxaci jednoznačně vede horká vana. Pro rekreační 
sport preferuji sladké vody, je jedno jestli stojaté či tekoucí. 
V uplynulém roce 2019 mne nadchla jízda na paddleboardu.   

Co čeká FVS v roce 2020? 
Mimo běžné činnosti zajišťující plynulou dodávku pitné vody 
a odvádění odpadních vod jako každoročně několik staveb 
na obnově vodovodů a kanalizací. Tentokrát ve výši bezmála 
19 milionů korun. Velice důležité bude získání kolaudační-
ho souhlasu pro stavbu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý 
Potok“ a následné vyúčtování přiznané dotace z Operační-
ho programu životní prostředí. Budeme se připravovat na 
možné problémy s rozšířením těžby v polském lomu Turów.   

Jaký je český ekvivalent rčení Still waters run deep? 
S cizími jazyky jsem na to špatně, tak jsem se musel poradit 
s  on-line překladačem a ten našel Tichá voda břehy mele.
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(Ceny jsou zaokrouhleny na celé haléře nebo desetiny koruny)



Čtvrtletník Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. – zima 2019   
Vydává: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Zahradní 768, Frýdlant, PSČ 464 01 I  Kontaktní místo: Provozní a zákaznické centrum, Zahradní 768, 464 01 
Frýdlant I Telefon: +420 482 312 122 I Havarijní služba tel.: +420 721 852 404 I Redakční rada: Ing. Dan Ramzer, Ing. Petr Olyšar,
Bc. Tomáš Hasil I Redakce: Bc. Helena Syrovátková I Foto: archiv FVS I  Grafické zpracování: Jan Škvára, KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r. o.  
Registrační číslo: MK ČR E 22058. Neprodejné. Vaše připomínky a  postřehy zasílejte na  olysar fvs.cz.

4

SOUTĚŽ04

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. 

Správné řešení tajenky z  podzimního čísla: „Žízeň je jediný důkaz, že musí existovat voda.“ Celkem nám dorazilo 
19 odpovědí, z toho bylo 15 správných. Z těchto byli vylosováni tři výherci:

• Lenka Šerhaklová, Hejnice
• Věra Břízová, Havlíčkův Brod
• Hanišová, Frýdlant


