
Vysoká inflace, výrazně vyšší 
ceny za elektřinu, plyn, pohon-
né hmoty a další komodity. 
S prudkým zdražováním energií 
se musí při výrobě pitné vody 
a čištění a odvádění odpadní 
vody vypořádat i Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a.s. Díky 
učiněným provozním úspo-
rám, průběžným investicím 
do modernizace úpraven vod 
a čistíren odpadních vod, ale 
i z důvodu snížení energetické 
závislosti prostřednictvím bu-
dování nových fotovoltaických 
elektráren a dalších úsporných 
opatření však nárůst ceny pitné 
vody na Břeclavsku nebude tak 
výrazný jako v jiných místech. 
I když řada dodavatelů komodit 
a služeb zdražovala už v průbě-
hu roku 2022, k úpravě cen pro 
zákazníky vodáren v průběhu 
roku nedošlo. 

Vodovody a kanalizace Břec-
lav, a.s. dodávají vodu pro více 
než 110 tisíc obyvatel na Břec-
lavsku a v části Brna-venkova. 
Každoročně investují vysoké 
částky do oprav a rozvoje vo-
dárenské sítě, snaží se ale 
i realizovat úsporná opatření. 
Probíhá instalace stovek solá-
rních panelů na dalších třech 
objektech VaKu Břeclav, hotova 
je výměna kogenerační jednot-
ky na čistírně odpadních vod 
v Břeclavi. Státní fond životního 
prostředí ČR sice na rok 2023 

stanovil sociálně únosnou mez 
za vodné a stočné pro Jihomo-
ravský kraj na 149,05 Kč vč. 

DPH, VaK Břeclav ale udělal vše 
pro to, aby zákazníky zatížil co 
nejméně a k této částce se ne-
přiblížil, a to přes fakt, že ener-
gie potřebné k úpravě a do-
dávkám vody narostly o  stovky 
procent. Namísto povolené 
mezní částky téměř 150 Kč za 
m3 tak budou lidé na Břeclav-
sku platit méně, nová cena 
za vodné a stočné bude nově 
činit 129,08 Kč vč. DPH, s plat-
ností od 1. 1. 2023. Rozpis ceny 
na položky vodné a stočné je 
zveřejněn na internetových 
stránkách www.vakbreclav.cz. 

Představenstvo a vedení spo-
lečnosti si stanovilo za cíl hledat 
a realizovat opatření směřující 

ke snižování nákladů na úpra-
vu a dodávku pitné vody a na 
odvádění a čištění odpadních 

vod, což se následně pozitivně 
projevilo právě na tom, že VaK 
Břeclav zvýší cenu vody pouze 
o 16 %, tedy o hodnotu přibliž-

ně kopírující inflaci. Sousední 
VaK Hodonín zvyšuje cenu vod-
ného a stočného o 22 %, VaK 
Přerov o 30 % a jedna z největ-
ších vodáren působící v několika 
regionech Jihomoravského kra-
je a Kraje Vysočina – Vodáren-
ská akciová společnost, upra-
vuje ceny vodného a stočného 
o 23 % na 135 Kč/m3.

Vodovody a kanalizace Břec-
lav, a.s. jsou stabilní společ-
ností, dlouhodobě vlastněnou 
především městy a obcemi re-
gionu. Společnost působí v ob-
lasti výroby a dodávek pitné 
vody, odvádění a čištěním 
odpadních vod a provozování 
vodovodů a kanalizací. Provo-
zuje 1001 km vodovodní sítě, 
11 využívaných vodních zdrojů 
a tři úpravny vody. Odpovídá 
za 608 km stokové sítě a 17 čis-
tíren odpadních vod. Celkový 
roční objem vyrobené pitné 
vody byl v roce 2021 6,5 mil. 
m3 a vyčištěných odpadních 
vod bylo 5,3 mil. m3. Činnost 
společnosti je náročná na 
kvalitu poskytovaných služeb, 
zejména z pohledu kvality vody 
a operativního řešení poruch či 
jiných provozních záležitostí. 

Neméně důležitou oblastí 
jsou náklady na opravy a in-
vestice do obnovy vodovodní 
i kanalizační sítě, investice do 
provozního zařízení, ale také 
investice do vodních zdrojů 
a zajištění kvality dodávané 
pitné vody.

Vodné a stočné na Břeclavsku vzroste méně, 
než v některých jiných regionech


