PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY
ING. VĚRA BOGDANOVA, ODBOR VODOVODŮ A KANALIZACÍ

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (PFO)
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích („ZoVAK“)
§ 8 odst. 1 ZoVAK
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování,

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

§ 8 odst. 11 ZoVAK
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů
nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů
a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis.

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (PFO)
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích („vyhláška “)
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

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (PFO)
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích („vyhláška “)
Aktualizace plánu se provádí v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, kdy došlo ke
změně hodnoty majetku vlastníka podle vybraných údajů majetkové evidence o více než 10 %
hodnoty majetku uvedené v plánu financování obnovy, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování,
popřípadě od jeho poslední aktualizace. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací musí být zpracován tak, aby sloužil k vytváření rezervy
finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.
Prostředky na obnovu by měly být tvořeny rovnoměrně, přičemž minimální roční teoretická potřeba
finančních prostředků na obnovu musí odpovídat podílu hodnoty majetku vyjádřené v reprodukční
pořizovací ceně a teoretické životnosti infrastruktury.

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY (PFO)
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích („vyhláška “)
§ 35a odst. 7 vyhlášky
V rámci nákladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné uvádí zpracovatel
v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné náklady spojené
s provozováním vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a
nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo
provozovatelem vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.
§ 35b vyhlášky

Do kalkulace cen pro vodné a stočné se zahrnují prostředky na obnovu
vodovodů a kanalizací řádků 8 a 16 tabulky plánu financování obnovy
vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.

PFO
Příloha č. 18
k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného:
např. nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky
účelově určené pro obnovu tímto plánem
++ Finanční prostředky ostatní
jedná se o jiné než získané z vodného a stočného;
v komentáři vlastník popíše způsob členění a
stanovení této hodnoty např. zdroje z příjmů obcí,
úvěry, dotace apod.

PFO
Příloha č. 18
k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného:
např. nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky
účelově určené pro obnovu tímto plánem
++ Finanční prostředky ostatní
- jedná se o jiné než získané z vodného a stočného;
v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení
této hodnoty např. zdroje z příjmů obcí, úvěry, dotace
apod.
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