
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Vodovody a kanalizace +420 519 304 611 IČO: 49455168 Protože voda   | 1 
Břeclav, a.s. info@vak-bv.cz DIČ: CZ49455168 znamená život 
Čechova 1300/23 vak-bv.cz 
690 02 Břeclav 

 

 

TISKOVA� 	ZPRA� VA	

 

Břeclavský	„VaK“	mı́rně	zdražı́,	od	května	bude	ale	voda	levnějšı́	
než	dosud	

Břeclavský VaK zvýší od 1. ledna 2020 kvůli inflaci cenu vodného a stočného, a to o 4,5% oproti 
letošnímu roku. Vodné se od nového roku zvýší na 49,91 Kč za m3, stočné pak na 54,16 Kč za m3. 
Celkem tak lidé i firmy zaplatí za m3 o zhruba 4,50 Kč více než v roce 2019, tedy 104, 07 korun včetně 
DPH. Už od května se ale odběratelé břeclavského VaKu mohou naopak těšit na zlevnění. Díky 
chystanému snížení DPH tak ušetří 4 - členná rodina oproti stávajícímu stavu v průměru více než 420 
korun.  

                                                                                                                                                 Břeclav 29. 11. 2019 

Do 30. dubna 2020 budou tedy platit nové ceny vodného a stočného, jak je schválilo představenstvo 
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. V porovnání s rokem 2019 dojde na první 4 měsíce 
roku 2020 ke zvýšení vodného o 2,07 Kč a stočného o 2,41 Kč za metr krychlový.   

Toto zdražení bude tedy pouze krátkodobé a je nevyhnutelné. Ve zvýšení ceny se totiž kromě 
inflace projevují především zvýšené náklady na materiálové vstupy, náklady na opravy a nutné 
investice do obnovy a modernizace vodohospodářské infrastruktury, jak je již společnost provedla 
např. v povodí řeky Dyje, při rekonstrukci úpravny vody Kančí obora, Úpravny vody Zaječí či 
modernizaci čistírny odpadních vod v Rakvicích. Jen za rok 2018 tak Vodovody a kanalizace Břeclav, 
a.s. na opravy, údržbu, obnovu a rozšíření vodárenské infrastruktury investovala více než 225 mil. 
Kč. Letos také břeclavský VaK zvýšil kapacitu jímacího území Lednice a připravuje další zlepšení 
vodárenské infrastruktury. Navíc je podmínka na zajištění obnovy vodohospodářského majetku 
v určité výši přímo v podmínkách pro využití dotací z Operačních programů poskytovaných 
Ministerstvem životního prostředí. Do ceny vodného a stočného se také promítají i odpisy 
z nedávných vyšších investic. 

Dalším důvodem navýšení ceny je pak chystané zvýšení mzdy zaměstnanců VaK Břeclav. Ti na tom 
byli totiž dlouhodobě ve výši průměrné mzdy zaměstnanců vodáren v JMK a širším okolí nejhůře. 
Pokud si tedy chce společnost udržet kvalitní odborníky, musí se vývoji mezd přizpůsobit a motivovat 
je i výší mzdy.  

Cena vody na Břeclavsku je zhruba stejná, jako například na Blanensku. V řadě míst České republiky 
se ovšem cena vodného a stočného pohybovala u některých vodáren nad hranicí 100 Kč za m3 již 
v roce 2019. Ceny jsou regulované, metodika jejich výpočtu a tím i jejich výše je dána Ministerstvem 
financí. Potěšitelné je, že VaK Břeclav se stále pohybuje při dolní hranici povoleného cenového 
rozpětí a nabízí tedy svým zákazníkům nejnižší možnou cenu. Dalším příznivým aspektem je kvalita 
vody, která díky průběžným investicím do obnovy a údržby splňuje veškeré normy dané zákonem. 
Pozitivní pro odběratele je zejména nízký obsah dusičnanů.  
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Pro odběratele vody z řad veřejnosti i firem mají zástupci společnosti ale i další potěšující zprávu. 
Avizované zdražení bude platit jen 4 měsíce. Pro období od 1. května 2020 do 31. prosince 2020 
budou již totiž platné ceny se sníženou sazbou 10 % DPH. Lidé i firmy tedy zaplatí vodné 47,74 Kč za 
m3 a stočné 51,81 Kč za m3. Celková částka za vodné a stočné tak již od května 2020 klesne na 99,55 
Kč za metr krychlový, což je ve srovnání s rokem 2019 méně o 0,04 Kč.  

Ve finále tak bude díky snížení DPH cena pro koncové odběratele ještě nižší. Rodiny na vodě v příštím 
roce oproti letošku ještě ušetří. Jen od začátku května do konce příštího roku uspoří čtyřčlenná 
rodina podle propočtů oproti dnešní ceně více než 420 korun.  

Všem svým odběratelům také zaměstnanci VaKu oznamují, že nebudou prováděny mimořádné 
odečty stavů vodoměrů, ale bude provedeno rozdělení odběru do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 
propočtem. Tyto propočty budou uvedeny ve fakturách, vystavených v platných fakturačních 
obdobích. Obdobně bude postupováno i při změně platné sazby DPH. To znamená, že spotřeba do 
31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 bude fakturačním softwarem dle průměrné spotřeby na každém 
odběrném místě rozpočítána, pokud si zákazník nenahlásí stav vodoměru k 31.12. V takovém případě 
nahlášený stav zaměstnanci zavedou do systému jako mimořádný odečet a při běžné fakturaci se 
vyfakturuje skutečná - ne vypočtená - spotřeba za cenu aktuálního období.  

 

Hlavní činností společnosti VaK Břeclav a.s. je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a 
čištěním odpadních vod a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Většina pitné 
vody je vyráběna v úpravnách vody, ostatní voda je odebírána přímo z vodních zdrojů a po 
hygienickém zabezpečení je dodávána do vodovodní sítě. Společnost VaK Břeclav a.s. provozuje 
v současné době cca 972 km vodovodní sítě, 11 využívaných vodních zdrojů včetně ČS a 3 úpravny 
vody. Dále pak 307 km stokové sítě a 17 čistíren odpadních vod. Společnost je rozdělena do tří 
provozních středisek vodovodů, a to Hustopeče, Mikulov a Břeclav, dále středisko kanalizací a ČOV. 
Do oblasti působnosti akciové společnosti patří okres Břeclav s ORP Břeclav, Hustopeče, Mikulov a 
část okresu Brno-venkov s ORP Pohořelice. Akciová společnost nevyplácí dividendy, veškeré zisky se 
využívají na obnovu sítě. Zisk VaK Břeclav a.s. za rok 2018 byl při tržbách přes 380 mil. Kč celkem 
4,238 mil. Kč, v celé výši byl reinvestován do provozované vodárenské infrastruktury. Svým 
zákazníkům nabízí společnost také doplňkové služby, jako jsou prohlídky stokové sítě pomocí 
kamerového vozu, odvoz a likvidace odpadních vod z jímek a septiků, vyhledávání a vytyčení tras 
potrubí, podzemních armatur a úniků vod či dovoz vody do bazénů pomocí cisteren. Provádí také 
stavebně montážní činnosti, například realizace vodovodních řadů, přípojek, výměnu armatur a další. 
Ve svých vodohospodářských laboratořích provádí chemické, fyzikální, senzorické, biologické a 
mikrobiologické zkoušky pitných, podzemních a povrchových vod, odběr vzorků i rozbory odpadních 
vod a kalů.  

Více na www.vak-bv.cz. 


