Cena vody vzroste pouze v jednotkách procent
Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání 16. prosince 2021
cenu vody (vodné a stočné) pro rok 2022.
Cena vody bude od 1. ledna 2022 následující (DPH 10 %):

Dodávka pitné vody (vodné)
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné)

Kč/m3 bez DPH
58,33
67,33

Kč/m3 s 10 % DPH
64,16
74,06

Vodné a stočné zdraží pro zákazníky Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. od 1. ledna 2022 od 9 %.
„Největší podíl na zvýšení ceny vody má jednoznačně obrovský růst ceny elektrické energie. V příštím
roce bude o 187 % vyšší, než letos a to už se musí někde projevit,“ říká ředitel Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s. Ing. Petr Olyšar.
U pitné vody je nárůst ceny pro rok 2022 tvořen téměř výhradně nárůstem cen energií. „Náklady na
elektrickou energii budou příští rok o 4 a půl milionu korun vyšší. Při rozpočítání na m3 vody jde o
navýšení ceny vody o 2,63 korun, přičemž celkové navýšení vodného je jen o tři setiny vyšší, protože se
do něj promítají i jiné faktory,“ vysvětluje ředitel FVS.
Také u odpadní vody hraje zvýšení cen energií pro příští rok významnou roli, tvoří zhruba polovinu
navýšené částky. „V tomto případě se ale přidávají ještě další faktory, jako například nezbytné navýšení
mezd zaměstnanců, inflace, rostoucí ceny materiály na opravy nebo nezbytné používání nové
chemikálie pro srážení fosforu v čistírně odpadních vod ve Frýdlantě, kterou musíme používat, abychom
splnili zákonnou povinnost,“ vysvětluje ředitel FVS nárůst ceny za stočné.
„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 144 m3 zaplatí
za vodné měsíčně o 32 korun více, což činí 1,10 korun za den. V případě, že rodina platí vodné i stočné,
vzroste poplatek měsíčně o 141 korun, což činí 4,75 korun za den,“ říká ředitel FVS.
Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem a
Raspenavy. V ostatních obcích Frýdlantska, které jsou na Frýdlantskou vodárenskou společnost
napojené, platí obyvatelé jen vodné.

