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ÚVOD

• Vlastník vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu (dále také jen „VaK“) je 

povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních 

prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely.

• Povinností vlastníka VaK je vypracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů 

a kanalizací (dále také jen „PFO“) na dobu nejméně 10 let.

• Smyslem PFO je zjistit reálnou potřebu finančních prostředků na obnovu s cílem zajištění 

udržitelnosti VaK.

• Nejde tedy o plánování konkrétních (obnovujících) staveb, ale pouze o plán financování 

obnovy majetků VaK. 

• PFO je cesta k udržení dobrého stavebně technického a technologického stavu VaK .  



STRUČNÝ VÝVOJ PŘÍSTUPU K PROBLEMATICE OBNOVY A ÚPRAVY 
LEGISLATIVY

• Od 1. ledna 2002, v platnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (Dále také jen „ZVK“).

• § 5 ZVK, zavedena povinnost vlastníkům VaK vést evidence vodovodů a kanalizací, mimo jiné i 

tzv. vybrané údaje z majetkové evidence (dále také jen „VÚME“).

• Novela ZVK s účinností od 15. 3. 2006 zavedla „PFO“. 

(Termín pro zpracování byl nejpozději do 31. 12. 2008). 

• Novela ZVK s účinností od 1. ledna 2014 zavedla možnosti nevypracování nebo nerealizování 

PFO sankcionovat. Dále bylo doplněno ustanovení § 8 odst. 1 ZVK o povinnost vlastníka 

„vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely“.



STRUČNÝ VÝVOJ PŘÍSTUPU K PROBLEMATICE OBNOVY A ÚPRAVY 
LEGISLATIVY

• Novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí ZVK s účinností od 1. 1. 2016 byla 

zavedena povinnost předávat dokument Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro 

vodné a stočné za příslušný kalendářní rok včetně přehledu tvorby a čerpání prostředků na 

obnovu od r. 2009 a tvorby a čerpání prostředků za daný rok podle přílohy č. 20 tabulky č. 2.

• Novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2018 došlo k některým upřesněním PFO,  

včetně souvisejících příloh č. 18 a č. 20.  

(Viz dále, platnost těchto příloh od 1. 1. 2020) 



OBSAH PFO 

• Obsah PFO včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví vyhláška č. 428/2001 Sb., 

(§ 13 a příloha č. 18.)

§ 13 odst. 1 vyhlášky: Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací:

a) vymezení infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence 

v reprodukční pořizovací ceně vypočtené podle příloh č. 1 až 4 k této vyhlášce,

b) vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech opotřebení,

c) uvedení teoretické doby akumulace finančních prostředků,

d) roční potřeba finančních prostředků a její krytí a

e) doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií

Pozn. PFO není „jen“ Tabulka dle bodu 4. přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.  



PŘÍLOHA Č. 18 K VYHLÁŠCE Č. 428/2001 SB., S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2020 







DOPORUČENÉ ŽIVOTNOSTI MAJETKŮ VaK 

Vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let 

Úpravny vody, popřípadě zdroje  vody 45 let 

Kanalizační síť 90 let

Čistírny odpadních vod 40 let 

(Technologie) 15 let 

Prostředky na obnovu by měly být tvořeny rovnoměrně, přičemž minimální roční teoretická 
potřeba finančních prostředků na obnovu by měla odpovídat podílu hodnoty majetku vyjádřené 
v reprodukční pořizovací ceně a teoretické životnosti infrastruktury. 



PŘÍLOHA Č. 18 K VYHLÁŠCE Č. 428/2001 SB., 
TABULKA Č. 4 OD 1. 1. 2020 

Tvorba a čerpání prostředků

na obnovu – vykazování

Přehled o tvorbě a čerpání

prostředků na obnovu ve vazbě

na PFO v jednotlivých letech se

uvádí a komentuje v rámci

dokumentu Porovnání podle § 36

odst. 5 ZVK v rámci Přílohy č. 20

Porovnání všech položek výpočtu

(kalkulace) cen pro vodné a

stočné za příslušný kalendářní

rok a dosažené skutečnosti v

témže roce.



ZACÍLENÍ DOHLEDU MZE

• Plán financování obnovy - § 8 odst. 11 ZVK (včetně aktualizací), vytváření rezervy 

finančních prostředků na obnovu VaK 

- povinnost vlastníka zpracovat PFO na období nejméně 10 let dle přílohy č. 18 vyhlášky č.

428/2001 Sb. ,

- PFO podléhá schválení statutárním orgánem vlastníka

Zjištění:

a) absence

b) zpracování v rozporu s přílohou č. 18 vyhlášky

c) absence aktualizace

d) PFO neodpovídá rozsahu majetku v době zpracování

e) formální zpracování

f) nevytváření rezervy finančních prostředků



VYBRANÉ  
VÝSTUPY 
Z ČINNOSTÍ 
MZE



VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE O VODOVODECH

Průměrné realizované ceny pro vodné a stočné v krajích za rok 2017 (vč. DPH)

Pramen: MZe, Ročenka Vodovody a kanalizace 2017, ekonomika, ceny, informace

Území, kraj
Cena pro vodné 

(s DPH) Kč /m3

Cena pro stočné 

(s DPH) Kč/m3

Cena pro vodné + stočné 

(s DPH) Kč/m3

Liberecký 49,11 48,54 97,65

Ústecký 49,87 47,56 97,43

Hl. město Praha 46,67 38,91 85,58

Středočeský 46,25 37,42 83,67

Karlovarský 42,47 39,43 81,90

Pardubický 37,87 40,35 78,22

Královéhradecký 39,76 38,22 77,99

Jihomoravský 38,67 38,57 77,24

Zlínský 40,82 34,60 75,41

Plzeňský 43,82 31,06 74,88

Jihočeský 41,77 32,99 74,76

Moravskoslezský 38,70 36,04 74,74

Vysočina 41,71 31,72 73,43

Olomoucký 37,39 35,97 73,36



ZÁVĚR
• Proces plánování péče o infrastrukturní 

majetek VaK v krátkodobém i v dlouhodobém 

horizontu je nezbytný. Odpovědnost vlastníka 

VaK je zde zcela zásadní.

• Povinnost zpracování PFO má také přispět 

k naplnění cílů stanovených Směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 

konkrétně zajištění, aby uživatel nesl své 

náklady na zajišťování a užívání vody 

odrážející její skutečnou cenu, což ve svém 

důsledku má za cíl zajistit 

samofinancovatelnost v plném rozsahu i v 

oboru VaK.

• Dohled nad dlouhodobou udržitelností VaK je 

jedním z hlavních cílů regulace oboru 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  
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