VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Tisková zpráva
V Pardubicích dne 29. 11. 2017

Představenstvo Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na svém jednání dne 16. 11. 2017 a dozorčí
rada na svém jednání konaném 23. 11. 2017 schválila cenu vodného a stočného platnou od 1. 1.
2018.
Od roku 2013 cena vodného a stočného nebyla zvyšována tři roky a byla ve výši 80,00 Kč včetně DPH
za 1m3. V roce 2017 došlo ke zvýšení ceny vodného a stočného na 84,40 Kč včetně DPH za 1m3.
Schválená cena vodného a stočného na rok 2018 je o 6,16 % vyšší oproti roku 2017 a je následující:

Základ bez DPH

DPH (15 %)

celkem

vodné

36,52

5,48

42,00

stočné

41,39

6,21

47,60

Celkem

77,91

11,69

89,60

Faktory působící na vývoj ceny:
1. VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s., využívá v co největší míře možností dotací z
Evropské unie. Ze smlouvy o poskytnutí dotací, vyplývá závazek dodržení podmínek tzv.
finanční analýzy, která predikuje povinný vývoj ceny vodného a stočného.
2. Předpoklad růstu inflace minimálně ve výši 2%.
3. V roce 2018 proběhne rekonstrukce úpravny vody Mokošín v plánované výši 159 mil. Kč vč.
DPH, skupinový vodovod Holicko II. ve výši 49 mil. Kč vč. DPH a celá řada dalších investic.
V naší společnosti se jedná o cenu jednosložkovou, která obsahuje veškeré ekonomicky oprávněné
náklady a přiměřený zisk. Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2018 je pro Pardubický
kraj vypočtena ve výši 106,80 Kč za 1m3 vč. DPH.
Cena pro vodné a stočné je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou č. 450/2009 Sb., o cenách, kterou se provádí zákon o cenách a cenovým
výměrem MF ČR.
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