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Úvod

• Dá se říci, že regulace služby poskytující dodávku pitné vody

obyvatelům zde byla vždy, zejména ve vztahu s pravidly

o zacházení se zdroji vody či později s vodovody, tak i ve

vztahu k ceně za tuto službu.

• Dnes v neposlední řadě také ve vztahu k životnímu prostředí.

• ČR uplatňuje poměrně rozsáhlý a ucelený systém regulačních

nástrojů se zapojením veřejné správy – jak státní správy,

tak samosprávy.

• Obor VaK je v ČR regulován plošně.



Úvod

• Rozhodující subjekty ovlivňující regulaci VaK v ČR:

• Obce v roli vlastníků infrastruktury,

• Obce s rozšířenou působností jako vodoprávní úřady,

• Kraje,

• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

• Ministerstvo obrany,

• Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Ministerstvo zdravotnictví,

• Ministerstvo životního prostředí a jím řízený Státní fond 

životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí,

• Ministerstvo financí a 

• Ministerstvo zemědělství.



Infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací  

v ČR

• Vývoj infrastrukturního majetku VaK v délkách (km) a počtech (ks) v jednotlivých 

skupinách majetku v letech 2005 – 2015  (Pramen: MZe)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vodovodní 

řady 

(km)

69358 69435 70539 72167 72793 73929 74566 75052 75979 76846 77663

Stavby pro 

úpravu 

a zdroje 

bez úpravy 

(ks)

3294 3443 3469 3562 3561 3596 3600 3556 3581 3671 3726

Stokové 

sítě (km) 36233 36629 37689 38704 38259 40710 41783 42683 44271 45958 47501

ČOV (ks)

1931 2116 2252 2326 2366 2480 2557 2614 2674 2778 2956



Infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací  

v ČR

• Hodnota infrastrukturního majetku v jednotlivých skupinách v reprodukčních 

pořizovacích cenách na základě dat VÚME 2015.  (Pramen: MZe)

mil. Kč

Vodovodní řady 360 328,0

Stavby pro úpravu a zdroje bez úpravy 67 672,5

Stokové sítě 396 830,1

Čistírny odpadních vod 108 419,9

Celkem
933 250,5



Vlastníci a provozovatelé VaK v ČR

• Vývoj počtu vlastníků a provozovatelů VaK v ČR v letech 2005 – 2015 (Pramen: MZe)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vlastníci 3626 4096 4453 4554 4828 5139 5521 5728 5953 6270 6433

Provozovatelé 1240 1876 2071 2079 2130 2222 2334 2389 2468 2571 2745



Úprava regulace VaK v roce 2015

• V roce 2015 došlo k úpravě systému regulace oboru

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v ČR na základě

usnesení vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015.

• Vznik Výboru pro koordinaci regulace oboru VaK (Výbor VaK). 

• Vznik Odboru dozoru a regulace vodárenství na MZe.



Výbor VaK

• Výbor VaK je nezávislý koordinační subjekt pro obor VaK,

jehož hlavním cílem je zvýšení efektivnosti regulačních

mechanismů zajišťující dlouhodobou udržitelnost sektoru VaK

a zlepšení ochrany spotřebitelů při zachování sociálně

únosných cen pro vodné a stočné.

• Výbor VaK má celkem 13 členů. Zastoupeny jsou MZe, MF,

MŽP, MPO, Úřad vlády ČR, HK ČR, SMO ČR, SMS

ČR,ČMKOS, ASO ČR, ERÚ,ČSÚ.

• Výboru VaK je svěřena vládou ČR kompetence zasílat

regulátorům oboru vodovodů a kanalizací svá většinová

schválená doporučení a dohlížet na jejich naplňování.

• Výstupy z činnosti Výboru VaK jsou veřejně přístupné na

webu MZe v části věnované vodovodům a kanalizacím.



Výbor VaK



Odbor dozoru a regulace vodárenství na MZe

• Zabezpečuje vrchní dozor oboru VaK ve smyslu § 37 odst. 3

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

(dále jen „ZVK").

• § 29 odst. 2 ZVK – V působnosti ministerstva je dále regulace

oboru vodovodů a kanalizací, ochrana spotřebitelů a podpora

hospodářské soutěže v prostředí přirozeného monopolu

tohoto oboru, k uspokojování požadavků na dodávku pitné

vody, odvádění a čištění odpadních vod včetně nákladů,

zajištění dohledu nad zpracováním a plněním plánů

financování obnovy vodovodů a kanalizací a poskytování

objektivních informací z oboru vodovodů a kanalizací

veřejnosti.



Hlavní cíle dozoru a regulace vodárenství

Hlavní cíle dozoru a regulace vodárenství:

• dohled nad dlouhodobou udržitelností sektoru vodovodů

a kanalizací pro veřejnou potřebu (problematika obnovy),

• zvýšení transparentnosti regulace cen pro vodné a stočné,

• soustavné zlepšování ochrany spotřebitelů.



Kontrolní činnost MZe nad vlastníky a 

provozovateli VaK v ČR 

• Zaměření dosavadních kontrol vlastníků a provozovatelů  

• Provozní subjekty:

• soulad vydaných povolení k provozování s majetkem 

vedeným dle vybraných údajů z provozní a majetkové 

evidence,

• smlouvy o provozování uzavřené s vlastníky ve smyslu § 8 

odst. 2 ZVK, 

• kanalizační řády, 

• vzorové odběratelské smlouvy o dodávce pitné vody a 

odvádění odpadních vod,

• kalkulace cen pro vodné a stočné v aktuálním roce, 

• reklamační řád ve smyslu § 36 ZVK „Ochrana odběratele“.   



Kontrolní činnost MZe nad vlastníky a 

provozovateli VaK v ČR 

• Vlastnické subjekty:

• smlouvy o provozování uzavřené s provozovateli ve smyslu               

§ 8 odst. 2 ZVK,

• dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 

provozně souvisejících kanalizací ve smyslu § 8 odst. 3 ZVK,

• kanalizačních řády, 

• plán financování obnovy, 

• problematika vytváření rezervy finančních prostředků na 

obnovu VaK a doložení dokladů o jejich použití pro tyto účely. 



Dosavadní poznatky z kontrolní činnosti 

• Velmi časté jsou nesrovnalosti mezi údaji v platných

povoleních k provozování s údaji evidovaných ve VÚPE

a VÚME.

• Ojediněle se objevují také velmi zásadní chyby, jako je

účtování stočného paušální formou poplatku, či neexistence

plánů financování obnovy.

• Úroveň přístupu k plnění povinností provozovatelů a vlastníků

ve speciálně vytvořených společnostech pro provoz a správu

typů, akciových společností, svazků měst a obcí, ale i

speciálně vytvořených městských podniků je na rozdíl od

modelů „obec si provozuje sama“, významně lepší.



Dosavadní poznatky z kontrolní činnosti 

• V roce 2017 uveřejněna na webu MZe první Zpráva o výkonu

kontrolní činnosti nad vlastníky a provozovateli vodovodů a

kanalizací pro veřejnou potřebu v ČR za r. 2016.



Analytická činnost - benchmarking 

• Do konce r. 2015 byla vypracována metodika benchmarkingu.

• Od r. 2016 postupné komplexní seskupovaní a 

vyhodnocování dat, které se na MZe soustředí.

• V r. 2017 uveřejněna na webu MZe první Zpráva z 

benchmarkingu na základě dat z r. 2015. 

Příslušné části  tohoto materiálu jsou uveřejněny jako   

otevřené s možností je připomínkovat do 15. 6. 2017.



Analytická činnost - benchmarking 



Analytická činnost 

• Na výstupy z analytické činnosti bude třeba nahlížet ve dvojí 

rovině:

- Informační pohled. Tj. jako jeden z možných nástrojů pro                       

návrhy úprav regulace sektoru VaK, jako celku. 

- Kontrolní. 



Závěr

• Snahou MZe je dosáhnout posílení dohledové role a vyšší

transparentnosti v oboru VaK při naplňování nastavených cílů

regulace ve vodárenství, zejména s vizí nastavit dobře

fungující informační prostředí o vlastnících a provozovatelích

infrastruktury VaK v ČR.



Děkuji za pozornost.

Ing. Radek Hospodka
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