CENA VODY VZROSTE, ROZHODLO VEDENÍ MĚSTA
Rada hlavního města Prahy rozhodla o navýšení ceny vodného a stočného od 1. dubna
2016. Pražané tak nyní zaplatí za tisíc litrů vody 85,18 korun včetně 15procentní daně
s přidané hodnoty. Ve srovnání s aktuální platnou cenou od začátku letošního roku se jedná
o nárůst o 7,84 procenta.
„Pražské vodovody a kanalizace nebyly iniciátorem tohoto kroku, ke zvýšení ceny dochází
na základě požadavku Rady hlavního města,“ zdůraznil tiskový mluvčí společnosti Tomáš
Mrázek. Vedení metropole získá díky zvýšení ceny vodného a stočného na nájemném, které
městu platí za provozování vodohospodářské infrastruktury PVK, ročně o 440 miliónů korun
více v porovnání s rokem 2015.
PVK začátkem letošního roku nabídly městu více než dvě miliardy korun na financování
vodohospodářské infrastruktury. Tyto prostředky by šly z vlastních zdrojů PVK a nikoliv
z nárůstu ceny vodného a stočného. „Město naší nabídku odmítlo. O to více jsme
překvapeni, že nyní přistoupilo ke zvýšení ceny vody,“ podotkl Mrázek.
Voda z veřejného vodovodu patří k nejnižším položkám ve spotřebním koši obyvatel
hlavního města, připadá na ni pouze 1,2 procenta z výdajů domácností. Nová cena se nyní
dostala na celorepublikový průměr, je však stále hluboko pod sociálně únosnou cenou podle
EU, a to na úrovni 59 procent. Čtyřčlenná rodina v metropoli spotřebuje denně v průměru
zhruba 425 litrů vody.
Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny
(Výměr MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015). Cena bude jednotná jak pro domácnosti,
tak i ostatní odběratele. Cena vody na rok 2016 vychází z provozovatelské smlouvy mezi
PVK a Pražskou vodohospodářskou společností, a. s.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------O společnosti
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., provozují vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města
Prahy. Zabývají se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Kromě své
hlavní činnosti společnost také zajišťuje havarijní opravy vodovodních a kanalizačních sítí,
zákazníkům nabízí průzkum a měření stokové sítě, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání
skrytých poruch, deratizaci a další činnosti. PVK je členem skupiny Veolia.
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