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Průměrná výše plateb za vodné 
a stočné se bude v letošním roce 
pohybovat mezi 90 a 92 Kč za m3. 
Podle analýzy cen z 13 krajských 
a více než 30 okresních měst se 
tak meziročně dočkáme navýšení 
o 3,6 %. Uvádí to Sdružení oboru 
vodovodů a kanalizací (SOVAK 
ČR).

Hlavním faktorem je infla-
ce, která již loni dosáhla 2,8 %. 
Na výši plateb působí i růst cen 
energií, chemikálií a provozní-
ho materiálu nutného k zajištění 
řádné funkce vodohospodářské 
infrastruktury. Roli hraje i aktuální 
situace na trhu práce, kde vodáren-
ské společnosti musely přistoupit 
k navýšení mzdových prostředků 
pro udržení zaměstnanců.

nEjlEVnějŠí VOdA V kRnOVě
Regionálně se cena vody výraz-
ně liší. Nejnižší cenu za dodávky 
pitné vody má pro letošek Krnov 
(54,05 korun za m3) a nejvyšší 
naopak Turnov (113,16 korun za 
m3). Stejnou cenu jako v roce 2018 

zaplatí za vodu obyvatelé Rychnova 
nad Kněžnou (81,00 korun za m3). 
Jen k nepatrnému navýšení dochází 
v již zmíněném Krnově, ve Svita-
vách, Českých Budějovicích nebo 
Karlových Varech. V Turnově, kde 
byla už loni cena vyšší, zaplatí letos 
občané o necelých 5 korun za m3 
více.

Například Vodárna Plzeň se od-
hodlala k více než desetikorunové-
mu nárůstu ceny za m3 vody. Podle 
předsedy představenstva SOVAK 
ČR Miloslava Vostrého se do nárůs-
tu ceny podobně jako jinde promít-
ly vyšší ceny elektřiny, chemikálií 
a růst mezd. V případě Plzně se 
do ceny o 11,9 % vyšší promítla 
snaha o obnovu vodohospodářské 
infrastruktury v okrajových částech, 

kde v některých případech chyběl 
vodovod a jinde kanalizace.

Právě investice do obnovy 
jsou dalším tahounem cen. Ředitel 
SOVAK ČR Oldřich Vlasák uvádí, 
že investice do vodohospodářské 
infrastruktury se pohybují v řádech 

milionů korun. „Objem těchto 
prostředků u odpovědných vlastní-
ků veřejných vodovodů a kanalizací 
narůstá a tvoří největší nákladovou 
položku při kalkulacích výše plateb 
za vodné a stočné,“ doplňuje Milo-
slav Vostrý.

Z aktuálních údajů Ministerstva 
zemědělství vyplývá, že v roce 
2018 představovala celková částka 
prostředků určených na opravu, 
obnovu a budování nové infrastruk-
tury zhruba 14,3 mld. Kč, což je 
téměř 38,3% podíl v platbách za 
vodné a stočné.

POROVnání cEn
SOVAK upozorňuje, že nelze po-
rovnávat jednotlivé provozovatele 
a vlastníky vodohospodářské infra-
struktury pouze podle výše plateb 
za vodné a stočné vyjádřené v ko-
runách za m3. Srovnání založené 
výhradně na ceně nezahrnuje podíl 
fixní složky či objem prostředků na 
opravy a obnovu, který se zásadně 
liší v různých lokalitách. Srovnání 
rovněž nemůže zohlednit místní 
podmínky, velikost spravovaného 
území, objem dodávané pitné vody 
a odváděných odpadních vod.

Díky spuštění aplikace Mi-
nisterstva zemědělství Webová 
prezentace dat VaK, dostupné na 
adrese http://bit.do/MZE-VAK, lze 
porovnat ceny vody ve vazbě na 
strukturu nákladů napříč celou ČR. 
„V této aplikaci si každý občan 

Cena vody roste. 
Ještě dlouho?

dPh za vodné a stočné se od 
1. května přesune do snížené sazby
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může ověřit, jak jednotlivé provozní 
společnosti hospodaří s vybranými 
platbami za vodné a stočné,“ říká 
Oldřich Vlasák. Tato data umožňují 
občanům i obcím vidět další faktory 
lokálně nastavené ceny za vodné 
a stočné. Miloslav Vostrý upozorňu-
je, že uměle nastavené nízké ceny 
v některých lokalitách nevedou 
k dostatečné tvorbě zdrojů pro 
opravu a obnovu infrastruktury.

kVAlITA VOdy
Z hlediska kvality pitné vody je na 
tom ČR v Evropě relativně dobře 
– na 8. místě mezi členskými státy 
EU. Ministerstvo zdravotnictví, kte-
ré na kontrolu kvality vody dohlíží, 

udělalo tisíce odběrů vzorků. Při-
tom počet vzorků, které nevyhověly 
přísným kritériím, byl pouze v řádu 
několika promile.

Přesto se kvalita povrchových 
i podzemních vod na našem území 
zhoršuje a na úpravu na pitnou 
vodu jsou potřeba nové a intenziv-
nější technologie. Důvodem horší 
kvality jsou splachy s polí, použí-
vání pesticidů a další znečištění, 
která z povrchových vod prosakují 
do spodních vod. „Od členů víme, 
že v souvislosti s klesající kvalitou 
surových vod se některé firmy, na-
příklad v Hradci Králové, připravují 
na investice do nových úpraven,“ 
říká Oldřich Vlasák.

SRAZí nIŽŠí dPh cEny?
Aktuální výše plateb za vodné 
a stočné se díky schválení nového 
zdanění od 1. května 2020 přesu-
ne z první snížené sazby 15 % do 
druhé snížené sazby 10 %. Mimo-
chodem, cena vody se v evropském 
srovnání u jednotlivých států liší. 
Jeden z faktorů, který to ovlivňuje, 

je právě výše DPH, která se pohy-
buje od nuly do 20 %.

Některé provozní společnosti 
v ČR již nyní avizují snížení plateb 
za vodné a stočné. „O tuto částku 
lze po schválení odpovědnými 
orgány vodárenských společ-
ností a zpravidla i zastupitelstvy 
jednotlivých měst a obcí snížit 
výši plateb za vodné a stočné pro 
koncového zákazníka,“ domnívá se 
Oldřich Vlasák. Podle něho může 
být částka generovaná snížením 
sazby DPH využita na vytvoření 
rezervy pro obnovu a opravu vo-
dárenské infrastruktury, v takovém 
případě by ale cena vody zůstala 
na stejné úrovni.

Stanovení konkrétní výše pla-
teb za vodné a stočné se v ČR řídí 
zákonem č. 526/1990 Sb., o ce-
nách, a vyhláškou č. 450/2009 Sb., 
kterou se provádí zákon o cenách. 
Vzhledem k charakteru poskyto-
vaných služeb jsou dodávky pitné 
vody a odvádění odpadních vod na 
seznamu s regulovanými cenami, 
a to prostřednictvím Ministerstva 
financí. Do takto regulované ceny 
lze promítnout jen ekonomicky 
oprávněné náklady, přiměřený zisk 
a daň podle zvláštních právních 
předpisů. Regulace je stanovena 
cenovým rozhodnutím v každoroč-
ně vydávaném cenovém věstníku 
MF.

Podle Sdružení v porovnání 
s ostatními náklady na bydlení mě-
síčně zaplatí průměrná domácnost 
za vodu 535 korun, skoro trojná-
sobek (1 470 korun) činí platba za 
elektřinu, 863 korun zaplatí za plyn. 
Co znamená toto srovnání? Podle 
Oldřicha Vlasáka nelze s ohledem 
na celkově narůstající životní nákla-
dy očekávat, že cena vody zůstane 
neměnná. ●

Zuzana Pacinová

koronavirus a pitná voda

Pitná voda nemůže být virem ohrožena, k jeho přenosu dochází kapénkovou 
cestou a přímým dotykem, mimo toto prostředí přežívá jen krátkou dobu. 
Uvádí to Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). Opírá 
se také o názor Státního zdravotního ústavu. Vodárenské společnosti 
začaly s ohledem na šířící se epidemii zavádět nezbytná režimová 
opatření, ať již ve vztahu ke svým zaměstnancům, tak i navenek, například 
uzavírání zákaznických center či přerušení fyzických odečtů stavu vody 
v domácnostech.




