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PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVOD
1. Vlastník vodovodu:

Právnická osoba:
Název rmy:

Obec Kozlovice
Adresa sídla:

Kozlovice 343, 739 47 Kozlovice
Identika£ní £íslo osoby, bylo-li p°id¥leno: 00296821
Plátce DPH: ano
Statutární orgán: starosta obce
2. Provozovatel:

Právnická osoba:
Název rmy:

Obec Kozlovice
Adresa sídla:

Kozlovice 343, 739 47 Kozlovice
Identika£ní £íslo osoby, bylo-li p°id¥leno: 00296821
Plátce DPH: ano
Statutární orgán: starosta obce
3. Míra odpov¥dnosti za obnovu majetku vodovod· vyplývající ze smlouvy podle  8 odst. 2
zákona:

Obec Kozlovice (vlastník)
4. Tabulka plánu nancování obnovyvodovod·
Viz p°íloha £. 1.
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1 Zkratky
OV
IME
MP

£istírna odpadních vod
identika£ní £íslo majetkové evidence dle VÚME
metodický pokyn

MZe

ministerstvo zem¥d¥lství

PFO

plán nancování obnovy vodovod· a kanalizací

ÚV
VHI
VÚME
VÚPE

úpravna vody
vodohospodá°ská infrastruktura
vybrané údaje z Majetkové evidence
vybrané údaje z Provozní evidence

2 Legislativa
2.1

Zákon £. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Zákon uvádí povinnost zpracování PFO  8, odst. 11.

2.2

Vyhlá²ka £. 428/2001 Sb.

Vyhlá²ka up°es¬uje obsah a zp·sob zpracování PFO  13, odst. 1  4:

(1) Obsahem plánu nancování obnovy vodovod· a kanalizací je
a) vymezení infrastrukturního majetku v £len¥ní podle vybraných údaj· majetkové evidence v reproduk£ní po°izovací cen¥ vypo£tené podle p°íloh £. 1 aº 4
k této vyhlá²ce,
b) vyhodnocení stavu majetku vyjád°ené v procentech opot°ebení,
c) uvedení teoretické doby akumulace nan£ních prost°edk·,
d) ro£ní pot°eba nan£ních prost°edk· a její krytí a
e) doklady o £erpání vytvo°ených nan£ních prost°edk· v£etn¥ faktur nebo jejich
kopií.
(2) Zpracování plánu podle odstavce 1 se provádí podle p°ílohy £. 18 k této vyhlá²ce.
(3) Aktualizace plánu podle odstavce 1 se provádí v kalendá°ním roce následujícím po
kalendá°ním roce, kdy do²lo ke zm¥n¥ hodnoty majetku vlastníka podle vybraných
údaj· majetkové evidence o více neº 10 % hodnoty majetku uvedené v plánu
nancování obnovy, nejdéle v²ak do 10 let od jeho zpracování, pop°ípad¥ od jeho
poslední aktualizace. Kaºdá provedená aktualizace je sou£ástí p·vodního plánu
nancování obnovy vodovod· a kanalizací.
(4) Plán nancování obnovy vodovod· a kanalizací musí být zpracován tak, aby slouºil k vytvá°ení rezervy nan£ních prost°edk· na obnovu vodovod· a kanalizací.
P°ehled o tvorb¥ a £erpání prost°edk· na obnovu, zpracovaný podle tabulky £. 4
v p°íloze £. 20 k této vyhlá²ce, ve vazb¥ na plán nancování obnovy vodovod·
a kanalizací v jednotlivých letech se dokládá v rámci porovnání podle  36 odst.
5 zákona.

2.3

Metodický pokyn MZe £. j. 9353/2020-15132 pro zpracování a dokládání
realizace Plánu nancování obnovy vodovod· a kanalizací.

Cílem metodického pokynu je jednotný postup pro zpracování PFO. A dále zaji²t¥ní jednotného
postupu k dokládání realizace PFO v jednotlivých letech.
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3 P°edchozí Plán nancování obnovy vodovod· a kanalizací a d·vody jeho aktualizace
P°edchozí PFO byl vypracován v roce 2013, schválen byl usnesením zastupitelstva obce Kozlovice
£. 15/2013 ze dne 12. 3. 2013.
D·vodem nového plánu nancování obnovy ukon£ení platnosti p°edchozího PFO a aktualizace
hodnoty majetku.

4 Metodický postup pro vytvo°ení plánu nancování obnovy vodovod·
4.1

Vybrané údaje z majetkové evidence  VÚME

Jedná se o základ celého plánu. Z majetkové evidence se do Plánu pouºije:





struktura majetku  tj. rozd¥lení na jednotlivé skupiny
⇒

rozvád¥cí a p°ivád¥cí °ady vodovodu

⇒

stavby pro úpravu vody v£. zdroj· vody

hodnota majetku v reproduk£ní cen¥  je d·leºité správné stanovení hodnoty majetku
1

VHI, hodnota majetku je pro plátce DPH uvád¥na bez DPH



4.2

délka potrubí vodovodu
Stá°í, teoretická ºivotnost, opot°ebení a teoretická doba akumulace

Stá°í vodohospodá°ské infrastruktury (tS )
se ur£í následujícím postupem:
1. ur£ení stá°í jednotlivých £ástí VHI  potrubí a objekt· (dle dostupných informací  nap°.
kolaudace, uvedení do provozu, apod.)
2. p°i°azení jednotlivých £ástí (z bodu 1.) k p°íslu²ným poloºkám IME a skupinám v £len¥ní
dle VÚME

tS = tRA − tRV

[roky]

kde je

tS 
tRA 
tRV 

stá°í VHI
aktuální rok (rok, ke kterému je vyhodnocován PFO)
rok výstavby nebo rok uvedení do provozu

3. celkové stá°í majetku dle IME se vypo£te váºeným pr·m¥rem dle hodnoty jednotlivých
£ástí VHI.

1

Viz Metodický pokyn MZe pro orienta£ní ukazatele výpo£tu po°izovací (aktualizované) ceny objekt· (£. j.

14000/2020-15132-1).

5

Teoretická ºivotnost (tT Z )
se stanoví z doporu£ených ºivotností:

2

Kategorie

1
2

ivotnost [roky]

vodovodní °ady p°ivád¥cí a vodovodní sí´

80

úpravny vody, pop°ípad¥ zdroje  bez sledování technologie

45

úpravny vody, pop°ípad¥ zdroje  se sledováním technologie
 technologie

15

 stavební £ást

55

Opot°ebení majetku (O )
je vyjád°ením stavu majetku. Informace o opot°ebení má p°edev²ím informativní charakter pro
stanovení období, kdy bude nutné nan£ní prost°edky na obnovu vyuºít.
Nejsou-li k dispozici p°esné podklady, bude opot°ebení stanoveno odborným odhadem. Opot°ebení lze také stanovit dle stá°í VHI výpo£tem podle vzorce:

O=

tS
· 100
tT Z

[%]

kde je

O 
tS 
tT Z 

opot°ebení majetku
stá°í VHI
teoretická ºivotnost

V p°ípad¥, ºe jednotlivé skupiny nebo poloºky VÚME obsahují £ástí s r·znou hodnotou opot°ebení, pak se výsledná hodnota po£ítá jako váºený pr·m¥r. Za v¥t²í celky se ur£ení procent
provede váºeným pr·m¥rem podle hodnoty v reproduk£ní po°izovací cen¥. Vyhodnocení je moºné
také vyjád°it jako výsledek  Impairmentu (zkoumání zhor²ení stavu).
Výsledné hodnoty jsou uvedeny v P°íloze £. 2.

Teoretická doba akumulace nan£ních prost°edk· t AKU M
Do výpo£tu teoretické doby akumulace se nezahrnuje vliv opot°ebení a

mulace tak odpovídá teoretické ºivotnosti infrastruktury.3
tAKU M = tT Z

teoretická doba aku-

[roky]

5 Stanovení nan£ních prost°edk· na obnovu a jejich tvorba
Pro jednotlivé roky je uvaºováno s rovnom¥rnou tvorbou prost°edk·.
Do náklad· pro výpo£et ceny pro vodné se uvád¥jí ve²keré skute£né ekonomicky oprávn¥né
náklady spojené s provozováním vodovod· a tyto náklady nelze p°ená²et na jiné £innosti vyko-

2
3

Viz Vyhlá²ka 428/2001 Sb. a metodický pokyn MZe £.j. 9353/2020-15132, kap. 3.3.
Viz metodický pokyn MZe £.j. 9353/2020-15132, kap. 3.3.
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4 Prost°edky na obnovu se mohou zahrnovat do ceny

návané vlastníkem nebo provozovatelem.
pro vodné prost°ednictvím poloºek:







odpisy (°. 4.1 v kalkulaci)
opravy5 (°. 4.2 v kalkulaci)
nájem infrastrukturního majetku (°. 4.3 v kalkulaci)
prost°edky obnovy infrastrukturního majetku6 (°. 4.4 v kalkulaci)
ze zisku

Srovnání vypo£tené ro£ní hodnoty prost°edk· na obnovu s aktuálním vodným uvádí následující
tabulka:
Poloºka
Ro£ní hodnota na obnovu dle PFO

Jednotka

Vodovod

mil. K£

1,03
10,497

3
K£/m v£. DPH
3 v£. DPH

Vodné 2021

K£/m

Sociáln¥ únosná cena 2021

3
K£/m v£. DPH

29
68,46

6 Dokladování k realizaci PFO
8

Doklady k realizaci PFO v jednotlivých letech po jeho zpracování tvo°í zejména:



doklady o tvorb¥ nan£ních prost°edk· na obnovu, nap°.

 smlouvy o poskytnutí úv¥ru
 smlouvy o poskytnutí dotace
 bankovní výpisy
 faktury hrazené p°ímo z dota£ních nebo úv¥rových zdroj·



doklady o £erpání vytvo°ených nan£ních prost°edk·, nap°.

 výpisy z bankovních ú£t·
 p°ijaté faktury



seznam realizovaných akcí obnovy s vy£íslením skute£n¥ vynaloºených náklad· doloºených ú£etními doklady nebo jinými ú£etními záznamy.

P°ehled o tvorb¥ a £erpání prost°edk· na obnovu ve vazb¥ na PFO v jednotlivých
letech se uvádí a komentuje v rámci kaºdoro£ního porovnání.9
V sou£asnosti není vyºadováno odd¥lené vedení nan£ních prost°edk· na zvlá²tním ú£tu. K prokázání dostate£ného mnoºství nan£ních prost°edk· na obnovu bude posta£ovat i porovnání
údaj· uvedených v kaºdoro£ním porovnání

10 s pen¥ºními prost°edky na bankovních ú£tech (p°í-

padn¥ s jinými nan£ními zdroji vyhrazenými k nancování obnovy).

4
5
6
7
8
9
10

v

Viz metodický pokyn MZe £.j. 9353/2020-15132, kap. 3.4.1.
Pouze vý²e oprav, které spl¬ují £erpání prost°edk· na opravu.
Nad rámec poloºek 4.1 a 4.2.
Vztaºeno k mnoºství fakturovaných pitných vod (dle VUPE) za rok 2020 

108000

3
m .

Viz metodický pokyn MZe £.j. 9353/2020-15132, kap. 3.4.2.
 36 odst. 5 zákona 274/2001 Sb. v rámci P°ílohy £. 20 vyhlá²ky, tabulky £. 4.

Viz  Porovnání v²ech poloºek výpo£tu (kalkulace) cen pro vodné a sto£né za kalendá°ní rok . . .  Údaje jsou
Porovnání uvád¥ny v tabulce £. 4. Viz také poznámka £. 10.

7

7 Záv¥r
Ro£ní prost°edky na obnovu jsou vtaºeny k teoretické ºivotnosti majetku (tj. bez vlivu opot°ebení). Jedná se tedy o

minimální prost°edky na obnovu,

které by m¥ly být vlastníkem

zaji²t¥ny .

V p°ípad¥, ºe vlastník není schopen zajistit tvorbu prost°edk· na obnovu v poºadované vý²i, je pot°eba niº²í tvorbu prost°edk· zd·vodnit. Dále je pot°eba uvést,
z jakých zdroj· budou budou prost°edky na obnovu zaji²t¥ny.
Aktualizace PFO se provádí, pokud do²lo ke zm¥n¥ hodnoty majetku VÚME o více neº 10 %
hodnoty v²ech vodovod·, nejdéle v²ak do 10 let od zpracování.
Doporu£uje se provést kontrolu PFO po 5 letech a prov¥°it, zda podklady uvád¥né v PFO jsou
stále platné a odpovídají platné legislativ¥.

8 P°ílohy
P°íloha £. 1

Tabulka PFO

P°íloha £. 2

P°ehled majetku  t°íd¥ní dle IME

P°íloha £. 3

P°edchozí PFO
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