Cena vodného a stočného se v roce 2014
nezmění
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Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo, že se cena vodného a
stočného v roce 2014 pro spotřebitele zvyšovat nebude. Společnost je podle něj v dobré
kondici, její hospodaření bude letos s mírným ziskem. Makroekonomické změny posledních
dní se podařilo vyrovnat průběžnými vnitřními úsporami a snížením nákladů provozu. I když
spotřeba vody neustále pomalu klesá, nebude pro příští rok zvyšovat příjmy společnosti vyšší
cenou vodného a stočného.
Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., složené ze starostů měst a obcí regionu
Jičínska, se sešlo k projednávání cen vodného a stočného v úterý 10. 12. 2013. Po zvážení předběžných
výsledků hospodaření společnosti, které je v kladných číslech, rozhodlo, že se pro příští rok nezvýší cena
vodného ani stočného, a zůstane tak na 78.95 Kč za 1 m3. „Přestože v České republice nastalo v posledním
roce několik neočekávaných ekonomických změn, které měly samozřejmě vliv i na naši společnost, podařilo
se společnosti v rámci reorganizace některých prací a vnitřními úsporami udržet náklady na přijatelné
úrovni,“ uvedl ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Celkové provozní hospodaření společnosti bude dle
ukazatelů se ziskem přibližně 6 milionů korun. Udržet kladné hospodaření v současné ekonomické
nestabilitě a přitom investovat a modernizovat provozní zařízení nebylo snadné, jak dále ředitel přiznává:
„Letos jsme získali do provozu dvě nově zmodernizované čistírny odpadních vod v Kopidlně a ve Staré Pace,
což pro nás znamená zvýšení provozních nákladů. Šetřili jsme tedy jinde, a to přeorganizováním práce na
některých úsecích, důsledným hlídáním a soutěžením zakázek a zefektivněním provozu.“
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. se ale dlouhodobě potýká s klesající tendencí spotřeby vody u
zákazníků. Za letošní rok klesla potřeba vody o zhruba 4 %, což činí 100 000 m3. Tento klesající trend lze
vidět v celé České republice, kdy od roku 1989 klesla spotřeba vody v ČR až na polovinu. „Lidé stále více
šetří své peníze a snaží se o menší spotřebu vody, tudíž naší společnosti výroba vody také klesá. To může
mít v budoucnosti paradoxně opačný vliv na její cenu, která může růst,“ vysvětluje možné důsledky snižující
se spotřeby Ing. Richard Smutný. Výroba vody je totiž složitý proces, a aby byla zachována její jakost,
prochází ze zdroje voda mnoha procesy úpravy, než se dostane přes složitou infrastrukturu k zákazníkům.
Tyto úpravy jsou náročné na technologie, tudíž na samotný provoz úpraven vody a na modernizace těchto
zařízení. „Tato zařízení musí být v provozu, i když se spotřeba vody bude neustále snižovat. Cena vody je tak
z velké části dána právě těmito velkými fixními provozními náklady,“ dodává ředitel.
Na druhou stranu má na cenotvorbu vliv také stát. Vodné a stočné patří do tzv. věcně usměrňovaných cen.
Vodárenské společnosti jsou pod přísnou kontrolou Ministerstva financí, které hlídá cenotvorbu a také
stavuje přiměřený zisk. „Zákon nám stanovuje nejenom možné uznatelné náklady, ale i přiměřený zisk.
Musíme vždy na rok dopředu stanovit spotřebitelům cenu s nějakým odhadem, abychom pokryli všechny
náklady. Obcím se pak případný zisk vrací zpátky ve formě modernizací vodovodů a kanalizací,“ vysvětluje
tvorbu cen Richard Smutný.
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