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CENA VODY NA ROK 2021

zima 2020

DOZORČÍ RADA FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI, A.S., SCHVÁLILA NA SVÉM JEDNÁNÍ 17. PROSINCE 2020 
CENU VODY (VODNÉ A STOČNÉ) PRO ROK 2021.
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Více na straně 2 a 3.
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FVS PLÁNUJE V ROCE 2021 INVESTOVAT DO OBNOVY 
INFRASTRUKTURY 36,5 MILIONŮ KORUN

Částku 36 milionů a 525 tisíc korun se chystá v roce 2021 investovat do obnovy infrastruktury Frýdlantská vodárenská společnost, 
a.s. (dále jen FVS). Suma zahrnuje jak náklady na investiční akce a opravy, jejichž realizace se chystá v průběhu roku, tak na 
projektovou přípravu akcí, které budou zrealizovány až v následujících letech. 

CENA VODY BUDE OD 1. 1. 2021 NÁSLEDUJÍCÍ (DPH 10 %): Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 10% DPH

Dodávka pitné vody (vodné)  55,90  61,49

Odvádění a čištění odpadních vod (stočné)  59,05  64,96

Celkem (vodné + stočné) 114,95 126,45

Cena vody od 1. ledna 2021 je v součtu vodného a stočného o 21 haléřů nižší, než byla na začátku roku 2020. V květnu 2020 však 
došlo ke změně sazby DPH z 15 % na 10 %, což cenu vody od května 2020 ponížilo. Oproti ceně za vodné a stočné, platné od 1. května 
2020, tak dochází od 1. ledna 2021 k nárůstu ceny za vodné a stočné o 4,4 %, tedy o 5,30 Kč/m3. Při rozepsání na vodné a stočné dochází 
u vodného pro koncového zákazníka v roce 2021 k nárůstu ceny o 1,8 %, tedy o 1,06 Kč/m3 včetně DPH. U vody odpadní dochází k růstu  
o 7 %, tedy o 4,24 Kč/m3 včetně DPH. 

Největší položkou v  plánu prací a  investic FVS pro rok 2021 
je částka 7 milionů a 500 tisíc korun, vyčleněná na první etapu 
obnovy vodovodů a  kanalizace na Mírovém náměstí v  Novém 
Městě pod Smrkem. Druhou nejnákladnější investicí pak bude 
druhá etapa rekonstrukce vodovodů a kanalizace v Kodešově ulici 
ve Frýdlantu, která z  rozpočtu FVS odebere v  roce 2021 na 6 
milionů a  900 tisíc korun. Na této investiční akci se FVS podílí 
společně s Městem Frýdlant a  Libereckým krajem, kterému také 
komunikace patří. „V  plánu máme v  roce 2021 ještě například 
druhou etapu obnovy vodovodu v Bulovce, která přijde na 3 miliony 
a 350 tisíc korun nebo přestavbu odlehčovací komory ve Frýdlantu 
za částku 5 milionů a 850 tisíc korun,“ říká ředitel FVS Ing. Petr 
Olyšar. Společnost se stejně jako v  předchozích letech snaží 
zlevňovat stavební práce tím, že spolupracuje s obcemi a krajem 
a plánuje obnovu staré infrastruktury na dobu, kdy obce chystají 
rekonstrukce povrchů silnic, čímž FVS přijde o část nákladů.
Celkem půjde v roce 2021 na fyzickou obnovu vodovodů a kanali-
zací 23 milionů a 600 tisíc korun. „Je to podstatně víc, než v roce 
2019 i než v roce 2020, kdy jsme na tyto práce měli připraveno 
jen zhruba 13 a půl milionu korun, respektive 18 milionů a 700 tisíc 
korun,“ vysvětluje Petr Olyšar. 

Další 2 miliony a  800 tisíc korun spolknou opravy vodovodů 
a kanalizací. Na vynucené a havarijní opravy má FVS v rozpočtu 
pro rok 2021 částku 2 miliony, s  půl milionem pak počítá na 
opravu vodovodu v Jiráskově ulici ve Frýdlantu.  
Plánované investice do obnovy infrastruktury FVS však vedle 
částky na reálné práce zahrnují i částku 1 milion a 925 tisíc ko-
run, určenou na projektovou přípravu akcí pro následující roky. 
„Připravujeme ve spolupráci s Novým Městem pod Smrkem na-
příklad rekonstrukci čistírny odpadních vod u Domu s pečovatel-
skou službou. Tady ale musím podotknout, že veškeré náklady 
za projektovou přípravu jdou za Novým Městem pod Smrkem. 
Dále se připravuje pokračování vodovodu v lokalitě Údolí ve Frý-
dlantu nebo obnovy vodních zdrojů v Hejnicích, Ferdinandově či 
v Novém Městě pod Smrkem,“ dodává ředitel FVS. 
Poslední kapitolou, kterou je třeba v  souvislosti s  investicemi 
FVS do obnovy infrastruktury zmínit, jsou opravy objektů. Ty 
v roce 2021 přijdou na částku 8 milionů a 200 tisíc korun. 
Pokračovat pak budou i projektové přípravy opatření, která spo-
lečnost chystá v souvislosti s hrozbou ztráty vody kvůli připra-
vovanému rozšíření a  prohloubení polského hnědouhelného 
dolu Turów. 
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CENA VODY NA ROK 2021 

VODNÉ + STOČNÉ VODNÉ

„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 144 m3 zaplatí za vodné ročně o 153 korun 
více, což činí pouhých 0,5 korun za den. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek o 764 korun za rok, což činí 2,2 korun 
za den,“ říká ředitel FVS, Ing. Petr Olyšar.
Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem a Raspenavy. 
V ostatních třinácti obcích Frýdlantska, které jsou na Frýdlantskou vodárenskou společnost napojené, platí obyvatelé jen vodné.
„Důvodů zdražení ceny vody v roce 2021 je několik, hlavní jsou ale tři. Konkrétně za ním stojí nárůst mzdových nákladů v souladu s Ko-
lektivní smlouvou, zdražení povrchové surové vody (u  Povodí Labe o  7,8 % a u Lesů ČR dokonce o 15 %) a růst nákladů za pronájem 
kanalizací, který nás přijde v roce 2021 o 656 tisíc korun dráž, než v roce 2020,“ vysvětluje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. 

OBNOVA INFRASTRUKTURY
+ OPRAVY

VODNÉ+STOČNÉ
CENA CELKEM: 61,49 KČ

OSOBNÍ NÁKLADY

PROVOZ, SPRÁVA, 
ENERGIE, NÁJEM

STÁT

33,3%

20,1%

20,5%

26,1%

28,2%

20,7%

29,1%

22%

20,48 KČ

12,34 KČ

12,63 KČ

16,04 KČ

35,65 KČ

26,13 KČ

36,85 KČ

27,82 KČ

VODNÉ
CENA CELKEM: 126,45 KČ

MODRÝ TÝM: JSTE PLÁTCE VODNÉHO I STOČNÉHO 
(obyvatel Frýdlantu, Nového Města 

pod Smrkem nebo Hejnic)
Z jednoho kubíku (1 000 litrů vody = 1 m3) zaplatíte zhruba 22 % 
státu (27,82 Kč). Dalších více než 28 % (35,65 Kč) jde do oprav 
a  obnovy vodovodní sítě. Nežijeme v  teplých krajích. Potrubí 
v  mrazu praská, kanalizace se ucpávají... Zhruba 29 % ceny 
vody (36,85 Kč) tvoří samotná voda, péče o ni, a její cesta k vám 
do kohoutku – je to položka provoz, správa, energie, nájem. To 
znamená, že voda je nezávadná a neobsahuje žádné nepříjemné 
překvapení, kvůli kterému byste pak platili víc za stočné. Žádná 
kryptosporidióza, legionela: máme na to chytré přístroje, měření. 
Další položkou v ceně onoho kubíku jsou naše mzdy – 20,7 % 
(26,13 Kč). Jsou to mzdy, za které Vám zajišťujeme především 
údržbu a odborníky, kteří se starají o vaši vodu v jakoukoli denní 
i roční dobu.
Když sečtete čísla v závorkách, dospějete k částce 126,45 Kč za 
m3, tuto cenu máte na faktuře.

ZELENÝ TÝM: JSTE PLÁTCE JEN VODNÉHO 
(obyvatelé obcí na Frýdlantsku)

Opět si představme imaginární kubík vody neboli 1 m3, chcete-li 
1 000 litrů. Státu dáte 26 % (16,04 Kč). Velkou část ceny vody tvoří 
položka obnova infrastruktury – 33,3 % (20,48 Kč). Dovést vodu 
do všech (i  těch nejzapadlejších) koutů Frýdlantského výběžku, 
není jen tak. Musíme myslet i  na habartické hospodyně, aby jim 
tekla voda do pračky z  rozvodu, a ne z kyblíku z potoka. Samotná 
nezávadná voda pro obyvatele frýdlantských obcí se dá vyčíslit jako 
20,5 % (12,63 Kč). Záruka, že pijete lepší vodu než z kupovaných 
PETlahví, je stoprocentní. Voda v našem kraji je sama o sobě velmi 
kvalitní, a  navíc u  nás prochází precizní úpravou a  nejpřísnějšími 
testy. Z  kubíku vody pak zhruba 20 % připadá na naše mzdy 
(12,34 Kč). Pokud nebudeme platit svoje lidi, tak nám utečou. Když 
nebudeme mít lidi, nebudeme filtrovat, upravovat, čistit, opravovat. 
Pravda, nebudou tak rozkopané silnice a chodníky, ale to vás bude 
v tu chvíli trápit méně, než že nemůžete vyprat.
Když sečtete čísla v závorkách, dospějete k částce 61,49 Kč za m3, 
tuto cenu máte na faktuře.
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CENA CELKEM: 126,45 Kč/m3 CENA CELKEM: 61,49 Kč/m3



ČINNOST  A SPOTŘEBA VODY
MĚSTA  

Frýdlantska
VODNÉ + STOČNÉ

OBCE 
Frýdlantska

VODNÉ

1 litr vody 13 haléřů 6 haléřů

jedno spláchnutí WC
10 litrů 1,26 Kč 61 haléřů

jedno mytí  
v myčce
15 litrů

1,90 Kč 92 haléřů

průměrná denní 
spotřeba jednoho 

člověka
89 litrů

11,25 Kč 5,42 Kč

jedna koupel  
ve vaně

100 litrů
12,65 Kč 6,15 Kč

jedno domácí mytí 
auta

320 litrů
40,46 Kč 19,68 Kč

průměrná denní 
spotřeba čtyřčlenné 

rodiny
356 litrů

45,02 Kč 21,89 Kč

napouštění bazénu
3500 litrů

20000 litrů
  442,60 Kč
2 259,00 Kč

  215,20 Kč
1 229,80 Kč
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KOLIK CO STOJÍ
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KŘÍŽOVKA03

Termín pro doručení správných odpovědí je do 10. prosince 2020. Vyluštěnou tajenku zasílejte e-mailem na soutez@fvs.cz a nezapomeňte 
připojit své jméno a adresu, jinak budete z losování o ceny vyloučeni. Tři vylosování ze správných odpovědí věcnou odměnu. 

V tajence podzimního zpravodaje byl citát Marka Vršeckého: Zastírat lež lží je jako mýt vodu vodou. Dorazilo nám celkem 54 odpovědí, 
z toho 45 správných. Z těch byli vylosováni tři výherci: Věra Lecká, Hejnice, Jana Jínová, Višňová, František Tuhý, Víska. 
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