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PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ 
 

1. Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 
 
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů) povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 
10 kalendářních let.  
Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění 
podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené 
v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků     
a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií.  
Zpracování se provádí podle přílohy č. 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
 

2. Náležitosti Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 
 
V záhlaví dokumentu je uvedeno: 
- Název dokumentu 
- Provozovatel 
- Období, na které je plán zpracován 

   

Na titulní straně dokumentu je uvedeno:  

- Vlastník vodovodu nebo kanalizace: 
- název firmy, adresa sídla, identifikační číslo, statutární orgán, otisk razítka a podpis statutárního zástupce 

vlastníka 
 - Provozovatel 

- jméno, funkce zpracovatele a prověřujícího 
- schvalující statutární orgán, místo a datum podpisu 

- Obsah 

- Kapitola 1: Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací 

- Kapitola 2: Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 
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Vysvětlivky: 

Sloupce 
1.  Pořadové číslo řádku - pro orientaci v tabulce. 
2.  Skupiny majetku podle § 5 zákona, popřípadě i ve členění po identifikačních číslech majetkové evidence (IČME). 
3.  Hodnota jako součet hodnot uvedených u jednotlivých položek vybraných údajů majetkové evidence. Zadává se 

celková hodnota majetku k 1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen. Tímto rokem je rok 
předcházející prvnímu roku plánovacího desetiletého období. Hodnota majetku se zadává sumárně pro skupiny: 
vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod nebo po IČME. Uvádí se hodnota infrastrukturního 
majetku vodovodů a kanalizací reprodukční pořizovací ceně. Zahrnuje se pouze majetek v kapacitách 
odpovídajících možnému reálnému využití v oboru vodovodů a kanalizací. Zařazení majetku do sumárních 
skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí podle pravidel a metodiky majetkové evidence. Pro všechny 
čtyři skupiny majetku se zadává hodnota v mil. Kč na dvě desetinná místa. 

4.  Vlastník si podle vlastního uvážení, popřípadě metodiky stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé 
skupiny vybraných údajů majetkové evidence, popřípadě položky. Určení % za větší celky se provede váženým 
(podle ceny) průměrem. Způsob stanovení procent opotřebení se popíše v komentáři plánu. Procento je 
vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti. Vyhodnocení je možné i jako výsledek odborného šetření 
míry opotřebení (zhoršení stavu). 

5.  Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100 * (100 - opotřebení v %); zaokrouhluje se 
na celé roky. Doporučuje se uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let, 
úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let, kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. 

6.  Pro vodovody - přiváděcí řady + rozvodnou vodovodní síť a kanalizaci přiváděcí stoky + stokovou síť se uvádí 
délka v km na dvě desetinná místa. Délka se uvádí podle vybraných údajů majetkové evidence. 

7. až 11. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle 
poznámky pod tabulkou, samostatně na kalendářní rok.  

12. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky 
pod tabulkou, jako souhrn na 5 kalendářních roků. 

 

Pravidla pro zpracování tabulky plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací: 

A. Majetek vodovodů nebo kanalizací se uvádí v členění na skupiny podle § 5 zákona a podle § 6 odst. 2. 
Jednotlivé položky podle vybraných údajů majetkové evidence je možné uvádět samostatně, popřípadě členit 
na části podle technického hlediska, provozního hlediska nebo ve vazbě na realizaci obnovy, vždy se však 
uvádí součet pro skupinu položek podle vybraných údajů majetkové evidence. V případě členění plánu financo-
vání obnovy pouze na skupiny, je třeba uvést pod tabulkou k jednotlivým skupinám všechna identifikační čísla 
majetků do skupiny náležejících. V případě, že vlastník rozčlení skupinu pro vybrané údaje majetkové evidence 
přímo podle identifikačních čísel majetku, použije pro označení řádku číslování s lomítkem (např. při členění 
vodovodních sítí 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 úpraven vod 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, kanalizačních sítí 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, a 
u čistíren odpadních vod 8/1, 9/1, 8/2, 9/2 atd.), součty za celou skupinu se uvedou do řádků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

B. K jednotlivým položkám plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací nebo jejich součtům se přiřazují 
vypočtené reprodukční pořizovací ceny, uvedené v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, to je ve vybraných 
údajích majetkové evidence. Hodnota majetku se zadává souhrnně pro skupiny: vodovodní řady; kanalizační 
stoky; stavba pro úpravu vody a čistírna odpadních vod nebo po jednotlivých IČME. Pro výpočet hodnoty 
v aktuální pořizovací ceně se použije vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování (oceňovací 
vyhláška) nebo Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny 
objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy 
vodovodů a kanalizací", který z uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji. Zařazení majetku do skupin a ocenění 
dílčích položek majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se 
zadává "hodnota" v mil. Kč na dvě desetinná místa (jedná se o sloupec 3 tabulky). 

C. Vlastník si podle vlastního uvážení (metodiky) stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny 
vybraných údajů majetkové evidence popřípadě položky. Určení procent za větší celky se provede váženým 
průměrem podle hodnoty v reprodukční pořizovací ceně. Způsob stanovení procent opotřebení se popíše 
v komentáři podle bodu 8. Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti podle § 30 a 31 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k dalším aspektům - 
například zatížení provozem, povrchy nebo použité materiály. Vyhodnocení je možné vyjádřit i jako výsledek 
"Impairmentu" (zkoumání zhoršení stavu).  

D. Potřeba finančních prostředků se uvede na základě údajů uvedených v bodech B a C do časového 
harmonogramu na 5 let samostatně, jedná se o sloupce 7, 8, 9, 10, 11 a dalších 5 let v souhrnu do sloupce 12, 
ve členění na prostředky získané z vodného a stočného a prostředky ostatní, jako jsou úvěry, dotace a další 
zdroje z jiných příjmů.  

 

- Kapitola 3: Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 
Komentář s popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení stavu tohoto 
majetku, odůvodnění výše položek finančních prostředků získaných z vodného a stočného 
a ostatních ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické důsledky. 

- Kapitola 4: Doklady k realizaci plánu financování vodovodů nebo kanalizací v jednotlivých letech 
Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací v jednotlivých letech po jeho 
zpracování tvoří porovnání podle § 36 odst. 5 zákona a seznam realizovaných akcí obnovy včetně nákladů. 
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3. Formální úprava Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací – titulní strana (VZOR) 

 

 

SPOLANA s.r.o. 

 

NERATOVICE 

PLÁN FINANCOVÁNÍ 
OBNOVY KANALIZACÍ 

Na období 

2009 - 2019 

 

Vlastník kanalizace: SPOLANA s.r.o. 

 Ul. Práce 657 

 277 11  Neratovice 

 

 IČ: 45147787 

            Statutární orgán:  pět jednatelů  
  (netvoří kolektivní orgán) 

 

Provozovatel kanalizace: SPOLANA s.r.o. 
 
 
 
Vypracoval: jméno ……………………… 
 funkce podpis 
 
  
Prověřil: jméno ……………………… 
 vedoucí útvaru podpis 
 Centralizovaná údržba  
 
 

Zástupce statutárního orgánu: 

Jméno:    Jméno: 

Pozice:    Pozice: 

 SPOLANA s.r.o.        SPOLANA s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

 

Jméno:    Jméno: 

Pozice:    Pozice: 

 SPOLANA s.r.o.        SPOLANA s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

 

V Neratovicích 

Datum:   Razítko:  

 


