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Výzva vlastníkům vodovodů a kanalizací
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) jako příslušný orgán veřejné správy vodovodů
a kanalizací podle § 25 písm. d) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZVK“), v jehož působnosti je mimo jiné
regulace oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen „VaK“), Vás jako
vlastníka vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu upozorňuje na možné riziko
nedostatečné tvorby prostředků na obnovu VaK.
MZe na základě provedené analytické činnosti, benchmarkingu vlastnických subjektů VaK za
rok 2016, a po zohlednění údajů vykázaných na řádku 20 Porovnání všech položek výpočtu
(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016, ve Vašem případě shledalo
nesrovnalost v nedostatečné teoretické výši vytvořených prostředků na obnovu z tržeb
vodného a stočného za rok 2016 a případných ostatních zdrojů.
Při posuzování vytvořených prostředků na obnovu MZe bralo v úvahu roční průměrnou
hodnotu prostředků na obnovu vytvořených v období 2009 – 2016.
Záměrem regulátora oboru vodovodu a kanalizací je dosažení co nejvyššího stupně
samofinancování vodohospodářské infrastruktury (dále jen VIM). Vzhledem k tomuto záměru
z uvedené analýzy vyplynula níže uvedená zjištění.
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Vlastníci vodohospodářského infrastrukturního majetku VaK si musejí uvědomit, že pokud
nevytváří dostatek prostředků na obnovu majetku, budou v budoucnu nuceni chybějící
prostředky na obnovu financovat z jiných zdrojů nebo přenesou tuto povinnost na příští
generace.
MZe Vás současně upozorňuje, že neplnění povinností uložených vlastníkům VaK § 8 odst.
1 a odst. 11 ZVK (povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu VaK a
dokládat jejich použití pro tyto účely, resp. povinnost zpracovat plán financování obnovy
VaK) lze považovat za přestupek podle § 32 a § 33 ZVK. V případě prokázání přestupku (v
závislosti na jeho závažnosti) může příslušný vodoprávní úřad uložit pokutu až do výše
100 000,- Kč.
MZe dále poukazuje na ustanovení § 35a odst. 7 vyhlášky č. 428/2001 Sb., podle kterého
uvádí zpracovatel v rámci nákladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné v jednotlivých
nákladových položkách veškeré skutečné náklady spojené s provozováním vodovodů nebo
kanalizací pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané
vlastníkem nebo provozovatelem VaK. Dále MZe poukazuje na ustanovení § 35b vyhlášky
428/2001 Sb., ve smyslu kterého se do kalkulace cen pro vodné a stočné zahrnují prostředky
na obnovu vodovodů a kanalizací uvedené na řádcích 8 a 16 tabulky plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací zpracovaného podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.
MZe Vás z uvedených důvodů vyzývá k provedení důsledné kontroly výše uvedených
skutečností a ke zjednání nápravy.
Případné změny vyplývající ze zjednané nápravy je třeba zohlednit při výpočtu ceny
pro vodné a stočné pro rok 2019 s ohledem na sociální únosnost této ceny pro
obyvatele.
S pozdravem

Ing. Radek Hospodka
ředitel odboru
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