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Více o  naší společnosti naleznete na: www.vodarenska.cz  

Elektrická energie je přitom základ-
ním kamenem pro to, aby bylo mož-
né odběratelům pitnou vodu dodávat 
a čistit odpadní vodu.  Jen pro ucele-
ní informací se cena silové elektřiny i 
po zastropování zvýšila 4x, tedy až o 
400 %.Surovou vodu je totiž nutné 
čerpat, upravovat, velmi náročné na 
energetický provoz jsou i čistírny 
odpadních vod, bez nichž by nebylo 
možné udržet životní prostředí v ře-
kách a dalších tocích v lepší kvalitě. 

Vodárenství je přitom veřejná služba 

a není tedy možné, aby byly dodávky 
pitné vody nějak přerušeny nebo 
omezeny. Bez vody nemohou zůstat 
ani domácnosti, ani nemocnice, ško-
ly, sociální organizace. 

Podle prvotních propočtů by tedy v 
roce 2023 by měli lidé, pro něž pro-
voz vodovodů a kanalizací zajišťuje 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a.s., počítat s nárůstem ceny 
okolo 20 až 25 % podle stavu in-
frastruktury majetku. V příštím roce 
by cena mohla dosáhnout za vodné 

a stočné cca 135 Kč včetně DPH. 
Tato cena je však průměrná, v jed-
notlivých regionech se bude lišit pod-
le provozních podmínek. Ceny odrá-
ží skutečné odhadované náklady a 
minimální zisky, protože vodárenství 
je cenově regulovaný obor. 

Budoucnost ceny vody 

S nárůstem veškerých cen v České republice se i naši odběratelé pitné vody zajímají o to, jaká bude bu-

doucnost ceny za vodné a stočné v regionech, které provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 

a.s. V současné době se připravují kalkulace na příští rok, jejichž tvorba je velmi složitá. Promítnou se do 

nich vysoké ceny energií a také inflace.  

O budoucnosti ceny vody hovoří 

předseda představenstva Ing. Jin-

dřich Král v našem novém podcastu, 

který je k vidění na tomto odkaze: 

Budoucnost ceny vody - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=aZp4DYHb1GY

