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Úvod 

 
Zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění, a čištění odpadních vod jsou 

základním předpokladem pro zdraví obyvatel, jejich kvalitního života, zdravé životní 

prostředí, hospodářský a územní rozvoj obcí. Vodohospodářská infrastruktura a 

vodohospodářské služby jsou předpokladem sociálního a ekonomického rozvoje na lokální, 

regionální, státní i globální úrovni. Zajišťování těchto služeb je ve veřejném zájmu a jsou 

poskytovány v prostředí přirozeného monopolu. 

Vodohospodářská politika České republiky je založena na koncepčním principu 

plánování a členění péče o vodní toky, která splňuje požadavky Evropské vodní charty. Česká 

republika se vstupem do Evropské unie zavázala přijmout směrnice v oblasti vodního 

hospodářství. Požadavky směrnic jsou zapracovávány do koncepcí. Splnění těchto požadavků 

si vyžaduje značné investice do oboru vodovodů a kanalizací, které nejsou možné bez dotační 

politiky Evropské unie, České republiky, krajů a obcí.  

Diplomová práce je věnována provozování a financování rozvoje kanalizací a čištění 

odpadních vod v obcích. 

Cílem diplomové práce je posoudit dopad způsobu provozování vodovodů a kanalizací 

na možnosti financování rozvoje jejich infrastruktury. Zahrnuje modely provozování 

infrastruktury a jejich formy, zdroje financování pro obnovu a rozvoj a možnosti finančních 

podpor, včetně jejich přípustných kombinací. 

Pro řešení diplomové práce formuluji hypotézu: Způsob provozování infrastruktury 

vodovodů a kanalizací ovlivňuje zdroje financování jejich rozvoje. 

Organizaci a formu řízení oboru vodovodů a kanalizací ovlivňuje tradice, dosavadní 

vývoj a politická situace. Podobu řídící struktury také ovlivňují majetkové vztahy a rozdělení 

na infrastrukturní a provozní majetek. V České republice bylo provedeno odstátnění 

vlastnictví. V současnosti zde působí několik tisíc vlastníků a provozovatelů vodovodů a 

kanalizací. Nejčastěji je uplatňován provozní a smíšený model řízení infrastruktury. 

Finanční náročnost investic do infrastruktury vodovodů a kanalizací pro obce si 

vyžaduje vhodnou dotační politiku ze strany Evropské unie, České republiky i 

Moravskoslezského kraje. Jednotlivé dotační programy vyhlášené pro období 2007 –2013 

jsou shrnuty ve třetí části. Hlavním zdrojem finančních prostředků jsou fondy Evropské unie. 

Národní zdroje jsou určeny především ke spolufinancování podporovaných projektů z fondů 

Evropské unie. Z důvodu investiční náročnosti splnění požadavků směrnice Rady 
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91/271/EHS o čištění městských odpadních vod vyjednala Česká republika při vstupu do 

Evropské unie přechodné období do 31. 12. 2010. 

Pro naplnění cíle diplomové práce a k ověření hypotézy využiji při práci metody 

analýzy, syntézy, komparace a dedukce. 
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1 Vodohospodářská politika státu, krajů, obcí 
 

1.1 Ekonomický význam infrastruktury 

 

 Infrastruktura je soubor podmínek zabezpečující fungování ekonomiky a zahrnují 

nezbytné investice do odvětví, podmiňující ekonomický rozvoj. Investice jsou z velké části 

nedělitelné a nelze je bez veřejných prostředků a pod veřejnou kontrolou účinně realizovat. 

Infrastruktura zahrnuje oblast technickou, sociální a ekonomickou. 

Technická infrastruktura jsou systémy zajišťující pohyb surovin, materiálů, osob, 

energií a informací. Zahrnují dopravu, energetiku, spoje a informační systémy, vodní 

hospodářství, odpadové hospodářství, ekologické služby. 

Sociální infrastruktura zahrnuje prostorovou, časovou a proporcionální dostupnost 

sociálních služeb a aktivit rozvoje člověka jako jsou zdravotnictví, školství, tělovýchova, 

kultura, bydlení, obchodní sítě, veřejná správa. 

Ekonomická infrastruktura je tvořena sítí finančních, bankovních a pojišťovacích 

služeb. Služby sociální a ekonomické oblasti se často prolínají a vytváří tak sociálně – 

ekonomickou infrastrukturu. 

 Veškeré infrastrukturní aktivity a procesy mají společné znaky, kterými jsou zejména 

určitá míra veřejného zájmu a síťový charakter infrastrukturních zařízení a služeb. 

Infrastruktura podporuje nejen ekonomický rozvoj výrobních odvětví, ale její 

fungování je předpokladem dalšího ekonomického vývoje. Vyšší úroveň infrastruktury 

umocňuje ekonomický potenciál regionu. Důrazem na rozvoj infrastruktury lze ovlivňovat 

dynamiku vývoje ekonomiky v regionálním i nadregionálním měřítku, což však vyžaduje 

určitou míru strategického plánování. 

Pro infrastrukturu je charakteristická, ve srovnání s jinými produkčními sektory,  nižší 

mobilita a delší reprodukční  cyklus ve srovnání s jinými produkčními sektory. U technické 

infrastruktury je také významná existence přirozeného monopolu a s tím spojená regulace trhu 

a nutnost vytváření rezerv. 
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1.2  Členění technické infrastruktury  

 

Odvětví technické infrastruktury tvoří z hlediska užitkových, ekonomických a 

technických funkcí logický celek. Kromě toho existují konkurenční a kooperační vazby mezi 

jednotlivými obory i uvnitř nich. Odlišnosti jsou také mezi infrastrukturními sítěmi místního, 

regionálního, nadregionálního a mezinárodního charakteru. Vedle ekonomicky atraktivních 

infrastrukturních aktivit jsou i činnosti ztrátové nebo činnosti, kde užitek lze obtížně 

ekonomicky vyjádřit, a nebo je jejich hospodaření vyrovnané. V technické infrastruktuře 

může být infrastrukturní vlastnictví odděleno od jejího provozování jiným subjektem. Za 

fungování infrastrukturních služeb je odpovědný nejen  vlastník a provozovatel, ale i veřejná 

správa, což v převaze  případů splývá v jeden subjekt   (stát, obce ). 

 Technická infrastruktura se člení podle technických, ekonomických a prostorových 

kritérií. Doplňkově ji lze členit podle manažerských kritérií. 

Technická kritéria člení infrastrukturní služby podle technické a funkční podstaty 

infrastrukturních služeb, jako např. doprava, energetika, telekomunikace, vodní hospodářství, 

ekologické služby a ostatní služby technického charakteru. 

Ekonomická kritéria člení infrastrukturní služby na adresné, neadresné a smíšené. 

Výsledek hospodaření jednotlivých odvětví infrastrukturních služeb také závisí na 

konkrétních podmínkách, tedy na technickém stavu, velikosti produkce, efektivnosti systému, 

poptávce, ekonomické situaci státu, regionu a obce a efektivnosti veřejné správy. 

U adresných infrastrukturních služeb se spotřebitel stává zákazníkem provozovatele 

infrastruktury. Může tak být stanovena tržní cena, která plně pokryje náklady a případně 

vytvoří i zisk. Takto vytvořená cena služeb musí být přijatelná pro odběratele služeb. 

Služby neadresného charakteru jsou ty, které nemohou být prodávány konkrétnímu 

spotřebiteli, nelze  u nich stanovit tržní cenu a mohou být  proto ztrátové. Jejich odběratelem 

je veřejná správa.  

Smíšené infrastrukturní služby mají zčásti adresný a zčásti neadresný charakter. 

Prostorová kritéria členění vychází z toho, že infrastrukturní zařízení a procesy mají 

síťový charakter a musí být prostorově rozčleněny. Řízení konkrétního infrastrukturního 

oboru je spjato s veřejnou správou, která má na každém stupni vymezenou územní působnost 

a navazuje na řídící správní orgán. Podle ekonomické atraktivity oboru i lokality mohou být 
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organizace působící v infrastruktuře řízeny i ze zahraničí. Prostorové členění infrastrukturních 

služeb rozlišuje úrovně: 

- nadnárodní, 

- celostátní, 

- regionální, 

- okresní, 

- místní, 

- technický detail (připojení). 

Jednotlivé úrovně nejsou autonomní, ale jsou propojeny. 

Manažerská kritéria člení obory na oblasti, které jsou technicko-ekonomickým 

charakterem vzájemně odlišné. Rozlišujeme oblasti na výrobce, distributory a spotřebitele. V 

současné době  do těchto vztahů vstupují  obchodníci.  

Podle charakteru majetku rozlišujeme infrastrukturní a provozní zařízení. 

Infrastrukturním majetkem jsou stavby a zařízení, které tvoří jeho podstatu, například 

technické sítě a s nimi spojené objekty. Jsou základem přirozeného monopolu a jejich vlastník 

je za fungování infrastrukturních služeb odpovědný.  

Do provozního majetku zařazujeme zařízení a služby , které jsou potřebné k provozu; 

mohou být snadno nahrazeny jinými, moderními technologiemi a moderními postupy. 

Hodnota infrastrukturního majetku jako celku je vyšší a jeho reprodukční cyklus je 

delší než je u majetku provozního. 

 

1.3 Vodohospodářská politika státu 

 

Vodní hospodářství je odvětví národního hospodářství, které je složeno z oboru 

vodních toků a oboru vodovodů a kanalizací. 

Obor vodních toků se zabývá správou, provozem a rozvojem sítě vodních toků a na 

nich vybudovaných objektů jako jsou například přehrady, jezy, vodní nádrže. Vytváří 

podmínky pro obecné užívání vod, odběry povrchové vody k využití ve vodárenství, 

v průmyslu a v zemědělství, pro vodní dopravu a krajinotvorné využívání vod. 
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Obor vodovodů a kanalizací zajišťuje zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění 

odpadních vod domácností a ostatních uživatelů. Podílí se tak na vytváření zdravých 

životních podmínek. 

 

1.3.1 Státní správa ve vodním hospodářství 

 

Státní správa ve vodním hospodářství vytváří v souladu s právem Evropských 

společenství: 

- správní agendu v souladu s požadavky pro zajištění ochrany povrchové a podzemní 

vody, 

- podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšeni jakosti 

povrchových a podzemních vod, 

- podmínky pro snižování nepříznivých účinků  povodní a sucha, 

- bezpečnost vodních děl, 

- ochranu vodních ekosystémů, 

- zabezpečení rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 

Státní správa v oblasti vodního hospodářství je organizována ve třech úrovních. 

Výkon státní správy je svěřen ze zákona1 vodoprávním úřadům na úrovni obcí, krajů, ústřední 

(ministerstva) a České inspekci životního prostředí. Působnost ústředního správního orgánu je 

sdílená mezi ministerstvy zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, dopravy a obrany. 

Státní správu vodního hospodářství ve vojenských újezdech vykonává újezdní úřad. 

 Správa významných vodních toků, včetně činnosti spojené se zjišťováním a 

hodnocením stavu povrchových a podzemních vod je svěřena státním podnikům Povodí 

(Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry). Státní podniky 

Povodí spravují celkem 15 538 km (2005) významných vodních toků a hospodaří s majetkem 

jehož pořizovací hodnota (2005) je ve výši 35 mld. Kč Zemědělská vodohospodářská správa 

spravuje drobné vodní toky v zemědělsky využívané krajině a vodní díla zemědělského 

charakteru. Správu drobných vodních toků v lesní krajině zajišťují Lesy České republiky, s. p. 

Délka drobných vodních toku (2005) je 60 462 km a pořizovací hodnota majetku činí 11 mld. 

                                                 
1 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kč. Součást státní správy je také systematická ochrana před povodněmi, která je jak 

preventivní, tak související přímo s ovlivňováním průběhu aktuálních povodní. 

Státní vodohospodářská politika je založena na koncepčním principu. Vychází 

z Koncepce Ministerstva zemědělství České republiky na období po vstupu České republiky 

do Evropské unie do roku 2010 a z navazujícího Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území 

České republiky. Základní právní rámec pro realizaci vodohospodářské politiky je tvořen 

zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), 

zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) 

a dalších zákonů regulujících systém vodního hospodářství respektují požadavky vyplývající 

z následujících nejdůležitějších předpisů Evropských společenství: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro           

            činnost Společenství v oblasti vodní politiky, 

- směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, 

- směrnice Rady 75/440/EHS o požadované jakosti povrchových vod určených                                        

            k odběru pitné vody, 

- směrnice Rady 98/83/ES o kvalitě vody určené pro lidskou potřebu. 

Koncepce zahrnuje úkoly a potřeby v oblasti vodního hospodářství do roku 2010, 

včetně finančních nároků na zajištění strategických cílů. Cílem je splnění podmínek Směrnic 

Evropských společenství a zajištění preventivní protipovodňové ochrany. 

 

1.3.2 Rozvoj vodovodů  

 

Vývoj spotřeby vody je ovlivňován ekonomickými možnostmi společnosti a životní 

úrovní obyvatel. Růst životní úrovně odběratelů rozšiřuje možnosti využití pitné vody a 

zvyšuje nároky na její dodávku. S vyšší technickou úrovní používaného zařízení klesá 

spotřeba pitné vody. Spotřebu vody ovlivňuje také její cena. Vyšší cena vede odběratele 

k hospodárnějšímu využívání pitné vody, nedochází tak k přetěžování distribučního systému. 

Menší tlak na využívání zdrojů umožňuje rekonstruovat po technické stránce opotřebených 

úpravny vody a zvyšuje se tak kvalita upravené vody.  
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Tab. 1.1 zachycuje vývoj v zásobování obyvatel ČR z veřejných vodovodů od roku 

1990 do roku 2006. V tomto období došlo k výraznému poklesu spotřeby vody a k nárůstu 

ceny za dodávky pitné vody pro domácnosti. V období 2002 – 2006 se také zvýšil počet 

obyvatel, kteří jsou zásobováni z vodovodů pro veřejnou potřebu z důvodu zvýšení počtu 

vodovodů a vodovodních přípojek a délky celkové vodovodní sítě. 

 

Tab. 1.1 

Vybrané ukazatele vývoje v zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů v ČR 

Ukazatel ČR 1990 ČR 2002 2006 

Voda vyrobená 1256mil.m3/rok 753mil.m3/rok 699mil.m3/rok 

Voda fakturovaná 936mil.m3/rok 545mil.m3/rok 528,10mil.m3/rok 

Specifická potřeba vody 
fakturované pro domácnosti 174l/os/den 103l/os/den 97,5l/os/den 

Cena vodného 2,28Kč/m3 19,5Kč/m3 23,38Kč/m3 

Obyvatelé zásobování  vodou z 
vodovodů - - - 8 826 535  9 482 679  
Počet vodovodů - - - 2 273  4 411  
z toho skupinové vodovody - - - 509  1 070  
Délka vodovodní sítě - - - 56 273km 69 435km 

Počet vodovodních přípojek - - - 1 471 584ks 1 813 487ks 

Pramen: [18,19], vlastní zpracování 

 

1.3.3 Rozvoj kanalizací a čistíren odpadních vod 

 

V ČR bylo v roce 2006 napojeno na veřejnou kanalizaci 8,2 mil. obyvatel. 

Z celkového množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace (bez vod srážkových) bylo 

vyčištěno 94,2%. Největší podíl připojených obyvatel je v Hlavním městě Praze a to 99%. 

Délka kanalizační sítě v roce 2006 byla 36 629 km. Počet čistíren odpadních vod dosáhl 2017. 

Vývoj v odvádění a čištění komunálních odpadních vod ve vybraných ukazatelích zachycuje 

následující tab. 1.2 
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Tab. 1.2 

Vývoj odkanalizování a čištění odpadních vod v ČR 

Ukazatel ČR 2002 ČR 2006 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 7 169,9tis.osob 8 214,734tis.osob 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci s ČOV 6 840,5tis.osob 7 561,315tis.osob 
Délka kanalizační sítě 24 363km 36 629km 
Počet kanalizačních přípojek 1 100tis.ks 1 237,961tis.ks 

Vypouštěné odpadní vody do kanalizace 524 015tis.m3/rok 541 939tis.m3/rok 

Čištěné vody (bez srážkové vody) 502 783tis.m3/rok 510 280tis.m3/rok 

Čištěné odpadní vody vč. srážkové 846 281tis.m3/rok 932 573tis.m3/rok 
Počet ČOV 1 234ks 2 017ks 

Kapacita ČOV 3 689 735m3/den 3 775 931m3/den 

Pramen: [18,19], vlastní zpracování 

 

1.4 Vodohospodářská politika kraj ů 

 

Kraje ve své samostatné působnosti zabezpečují zpracování a schválení Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací území kraje. 

Kraje ve své přenesené působnosti vedou evidenci vybraných údajů o vodovodech a 

kanalizacích z majetkové dokumentace vlastníka. Vlastnické vztahy k vodovodům a 

kanalizacím, vodovodním a kanalizačním přípojkám se nezapisují do katastru nemovitostí. 

Vlastník má povinnost předat tyto vybrané údaje krajskému úřadu do 31.1. za předchozí 

kalendářní rok. Kraj má povinnost zajištění veřejné služby na území kraje. Vyjadřuje se ke 

stavbám jako jsou potrubí, sklady, skládky, pokud rozhodujícím způsobem ovlivňují 

nakládání a ochranu jakosti vod a proti povodním. Kraj rozhoduje o hraničních vodách po 

projednání s Ministerstvem zemědělství ČR (dále jen MZe ČR) a Ministerstvem životního 

prostředí ČR (dále jen MŽP ČR). 

 

1.4.1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje 

 

Moravskoslezský kraj zadal v roce 2002 zpracování koncepčních materiálů v oblasti 

životního prostředí, které byly po jejich dokončení předloženy Radě a Zastupitelstvu kraje. 

Schválenou koncepcí se budou řídit orgány kraje. 



 10 

Přípravu zadání koncepčních materiálů a kontrolou postupu jejich zpracování byl 

pověřen odbor Životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

který v rámci Krajského úřadu vykonává přenesenou působnost státní správy a část 

samostatné působnosti v oblasti životního prostředí a zemědělství. Pro Moravskoslezský kraj 

bylo pověřeno 16 městských úřadů k výkonům ustanovení §119 zákona č. 50/1976 Sb., o 

územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění 

vodoprávních řízení. 

Mezi zadané koncepce patří: Koncepční rozvojový dokument, Program snižování 

emisí a imisí, Územní energetická koncepce, Plán odpadového hospodářství, Koncepce 

strategie ochrany přírodní krajiny, Koncepce enviromentálního vzdělávání, Plán rozvoje 

vodovodů a kanalizací a Koncepce rozvoje zemědělství a venkova. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (dále jen Plán) je 

koncepční materiál pořízený Moravskoslezským krajem v samostatné působnosti. Plán 

schválilo zastupitelstvo kraje dne 30. 9. 2004.  Obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou 

vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely 

úpravy na pitnou vodu, a koncepci na odkanalizování a čištění odpadních vod. Je podkladem 

pro zpracování územně plánovacích dokumentacích podle zákona2, pro činnost vodoprávních 

úřadů, stavebních úřadů a pro činnost obcí v samostatné i přenesené působnosti. Platnost 

plánu je 10 let ode dne jeho schválení zastupitelstvem kraje a byl vypracován sdružením firem 

Koneko – Voding na základě veřejné soutěže. 

Cílem Plánu je provést analýzu podmínek a stanovit koncepci pro zajištění 

požadované úrovně zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod ve 

vztahu ke stávajícím systémům zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních 

vod v obcích na území Moravskoslezského kraje. Odpovídá požadavkům směrnic Evropských 

společenství a navrhuje možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených 

postupů. MZe ČR se může podílet na spolufinancování zpracování Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací podle Pravidel MZe ČR pro spolufinancování plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací.  

 

 

 

                                                 
2 Zákon č. 50/1976 Sb., o územních plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vodovody 

 

Moravskoslezský kraj je tvořen územím okresů Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, 

Nový Jičín, Opava a Ostrava s celkem 302 obcemi. 

Obce kraje jsou zásobovány pitnou vodou převážně z veřejných vodovodů a je na ně 

napojeno 93,6% trvale bydlících obyvatel. Zbývající část obyvatelstva je zásobována ze 

soukromých studní. Pitná voda  pro zásobení z veřejných vodovodů je získávána převážně 

z Ostravského oblastního vodovodu, nejrozsáhlejší vodárenské soustavy v ČR. Jehož 

velkokapacitní zdroj povrchové vody pochází z nádrže Kružberk a Slezská Harta v 

Jeseníkách, Šance a Morávka v Beskydech. Největšími úpravami vody v kraji jsou Podhradí, 

Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšní Lhoty. Kvalita produkované vody je dobrá a 

dlouhodobě vyhovuje všem ukazatelům normy pro pitnou vodu ČSN 75 7111. Vodovody 

v historických částech měst a obcí jsou ve funkci od doby uvedení do provozu a budou 

vyžadovat postupnou výměnu dle potřeby, finančních možností a plánování jednotlivých 

provozovatelů.  

Vývoj v zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů v Moravskoslezském kraji 

ukazuje následující tab. 1.3. 

 

Tab. 1.3 

Vybrané ukazatele vývoje zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů 

v Moravskoslezském kraji 

Ukazatel Moravskoslezský kraj 2002 Moravskoslezský kraj 2006  

Voda vyrobená 98,066mil.m3/rok 93,42mil.m3/rok  

Voda fakturovaná 69,38mil.m3/rok 67,405mil.m3/rok  

Cena vodného 17,07Kč/m3 20,8Kč/m3  

Obyvatelé zásobování  vodou z 
vodovodů 1 160 780  1 218 315   
Počet vodovodů 207  282   
z toho skupinové vodovody 60  92   
Délka vodovodní sítě 6 206km 7 221km  

Počet vodovodních přípojek 155 619ks 183 373ks  

Pramen: [18,19], vlastní zpracování 
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Tab. 1.4 zachycuje předpokládaný vývoj v počtu zásobených obyvatel z vodovodů pro 

veřejnou potřebu v Moravskoslezském kraji do roku 2015 ve vztahu k předpokládanému 

celorepublikovému vývoji. Moravskoslezský kraj je krajem s největším počtem obyvatel 

v ČR. Svým počtem zásobených obyvatel pitnou vodou tvoří 11%  celkového počtu 

zásobených obyvatel v ČR. 

 

Tab. 1.4 

Očekávaný vývoj počtu zásobených obyvatel z vodovodů pro veřejnou potřebu 

v Moravskoslezském kraji do roku 2015 

2002 2010 2015 

  
obyv.  
celkem 

obyv. 
připojení 

% 
připojení 

obyv.  
celkem 

obyv. 
připojení 

% 
připojení 

obyv.  
celkem 

obyv. 
připojení 

% 
připojení 

Moravskoslezský 
kraj 1 278 589 1 022 063 79,9% 1 320 630 1 020 358 77,3% 1 350 624 1 096 602 81,2%

Česká republika 10 255 991 9 016 146 87,9% 10 392 014 9 451 653 91,0% 10 431 608 9 873 320 94,6%

Podíl Msk/ČR 12% 11% - - - 13% 11% - - - 13% 11% - - - 

Pramen: [18,19], vlastní zpracování  

 

Graf 1.1 

Zásobování obyvatel v Moravskoslezském kraji v letech 2002, 2010, 2015 
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Pramen: [18,19], vlastní zpracování 
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Úroveň provozování vodovodů a kanalizací je na území kraje odlišná. Největšími 

provozovateli jsou SmVaK Ostrava a. s. a OvaK a. s.3 V kraji se nenachází souvislé oblasti 

bez zásobení pitnou vodou z veřejných vodovodů. Nejvyšší procento napojení je v okresech 

Ostrava, Karviná, Opava a Nový Jičín. Méně napojených obyvatel je pak v okresech Bruntál a 

Frýdek – Místek. Moravskoslezský kraj se počtem napojených obyvatel na pitnou vodu řadí 

na přední místo v ČR. Pro další rozvoj v oblasti vodovodních sítí v Moravskoslezském kraji 

se počítá s investicemi do výstavy a rekonstrukcí až do roku 2015. Tab. 1.5 představuje 

předpokládané náklady do výstavby a rekonstrukcí vodovodních síti jak v rámci celé ČR, tak 

v Moravskoslezském kraji do roku 2015. Po roce 2015 se nepředpokládají další investiční 

náklady v Moravskoslezském kraji na zajištění implementace směrnic Společenství. 

 

Tab. 1.5 

Investiční náklady v Moravskoslezském kraji a ČR – vodovody (v mil. Kč) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Moravskoslezský kraj 
celkem 0,00 436,668 611,905 530,270 166,896 219,350 149,320

 výstavba 0,00 191,452 203,635 279,120 138,146 120,400 100,170
rekonstrukce 0,00 46,916 240,570 238,650 28,750 98,950 49,150

IN v ČR celkem 1 141 3 136 4 309 4 034 3 756 4 037 3 784
výstavba 482 1 527 1 651 1 465 1 343 1 380 1 508

rekonstrukce 444 1 015 1 953 1 986 1 936 2 261 2 098
        

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
po roce 

2015 

Moravskoslezský kraj 
celkem 281,800 100,910 97,650 77,640 55,120 111,800 0,000

 výstavba 231,600 60,910 55,450 36,590 42,720 64,700 0,000

rekonstrukce 49,750 40,000 42,200 41,050 12,400 47,100 0,000
IN v ČR celkem 3 918 3 597 3 531 3 684 3 321 3 919 7 296

výstavba 1 798 1 657 1 721 1 740 1 572 2 268 4 696
rekonstrukce 1 808 1 576 1 661 1 797 1 661 1 500 1 693

Pramen: [18,19], vlastní zpracování 

 

 

 

 
                                                 
3 Severomoravské vodárny a kanalizace a. s. a Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
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Kanalizace a čistírny odpadních vod 

 

Rozvoj kanalizací zaostává za výstavbou vodovodů. V roce 2002 byla ve 157 obcích 

kraje vybudovaná kanalizace pro veřejnou potřebu a na koncovou ČOV byly napojeny 

kanalizace 106 obcí. Kanalizace jsou ve většině obcí Moravskoslezského kraje provozovány 

obecními úřady. 

Tab. 1.6 představuje vývoj v počtu napojených obyvatel Moravskoslezského kraje na 

kanalizaci a na kanalizaci s ČOV a množství vypouštěné a čištěné odpadní vody. 

 

Tab. 1.6 

Vývoj odkanalizování a čištění odpadních vod v Moravskoslezském kraji 

Ukazatel Moravskoslezský kraj 2002 Moravskoslezský kraj 2006 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 861,39tis.osob 973,777tis.osob 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci s ČOV 815,60tis.osob 845,232tis.osob 
Délka kanalizační sítě 2 170,00km 3 157,00km 
Počet kanalizačních přípojek 85,14tis.ks 92,144tis.ks 

Vypouštěné odpadní vody do kanalizace 72 486tis.m3/rok 76 025tis.m3/rok 

Čištěné vody (bez srážkové vody) 68 977tis.m3/rok 70 354tis.m3/rok 

Čištěné odpadní vody vč. srážkové 101 281tis.m3/rok 114 348tis.m3/rok 
Počet ČOV 80,00ks 135ks 

Kapacita ČOV 495 612m3/den 509 743,00m3/den 

Pramen: [18,19], vlastní zpracování 

 

Kanalizace pro veřejnou potřebu je vybudována ve všech obcích s počtem obyvatel 

nad 10 000, která je podle potřeby rekonstruována a rozšiřována. Kanalizace pro veřejnou 

potřebu není v: 

- 1 obci s počtem obyvatel 5001 – 10 000,  

- 10 obcích s počtem obyvatele 2001 – 5000, 

- 29 obcí s počtem obyvatel 1001 – 2000, 

- 43 obcí s počtem obyvatel 501 – 1000, 

- 62 obcích do 500 obyvatel. 
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Tab. 1.7 

Přehled o počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizační síť 

v Moravskoslezském kraji (2002) 

  

počet obyv. 
napojených na 
kanalizaci podíl obyv. 

počet obyv. 
napojených na 
kanalizaci s 
ČOV podíl obyv. 

Moravskoslezský kraj 861 388 67,4% 815 598 63,8%
Česká republika 7 169 862 69,6% 6 840 548 66,7%

Podíl Msk/ČR 12%   11,9%  

Pramen: [18,19], vlastní zpracování 

 

 Pro splnění požadavků vyplívajících ze Směrnic ES v oblasti čištění městských 

odpadních vod si oblast kanalizací vyžádá značné investiční náklady jak ukazuje tab. 1.8 i po 

roce 2015 jak v rámci celé ČR, tak v Moravskoslezském kraji. 

 

Tab. 1.8 

Investiční náklady v Moravskoslezském kraji a ČR – kanalizace (v mil. Kč) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Moravskoslezský kraj 
celkem 0,00 650,270 881,390 915,220 832,160 859,030860,510

 výstavba 0,00 599,510 745,220 758,870 711,490 695,780689,070
rekonstrukce 0,00 16,760 31,170 82,850 48,750 58,98058,940

IN v ČR celkem 2 722 6 265 8 190 8 793 9 944 9 803 8 441
výstavba 1 261 3 723 4 694 4 630 4 839 5 081 5 046

rekonstrukce 991 1 548 1 713 2 217 2 319 2 048 1 864

        

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
po roce 
2015 

Moravskoslezský kraj 
celkem 875,460 827,540 719,710 595,040 525,420 445,2304 481,130

 výstavba 678,600 711,290 656,980 554,730 500,100 436,530 4 425,690
rekonstrukce 56,260 108,720 62,730 27,310 18,700 8,70045,440

IN v ČR celkem 12 403 11 066 11 052 11 101 7 404 10 40132 864
výstavba 5 426 5 416 5 480 5 781 6 151 8 32028 369

rekonstrukce 2 178 1 280 1 317 1 171 1 134 1 6842 667

Pramen: [18,19], vlastní zpracování 
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1.5 Vodohospodářská politika obcí 

 

1.5.1 Výkon veřejné správy obcemi 

 

Obce jsou vodoprávními orgány zajišťující výkon státní správy v přenesené 

působnosti v oblastech vymezených zákonem4: 

- povolení odběru a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 

jednotlivými občany, kromě vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních 

vod, 

- povolení zřízení, změny a zrušení domovních studen, 

- zřizování, změny a odstraňování vodních děl souvisejících s odběrem nebo 

s nakládáním  s vodami, 

- vydávání souhlasu ke stavbám nebo terénním úpravám v záplavových územích 

neovlivňující odtokové poměry (např. stavby k těžbě nerostných surovin, zřizování 

dálkového potrubí, sklady, skládky, které mohou ohrozit kvalitu vody), 

- zajištění veřejné služby, tj. činnost provozovatele v oboru zásobování vodou a 

odkanalizování, pokud obec není provozovatelem. Tato činnost přesahuje zajišťování 

běžných služeb a není smluvně zajištěna např. činnosti při ohrožení veřejného zdraví  

nebo ztrátou schopnosti stávajícího provozovatele zajišťovat dodávku vody a odvádění 

odpadních vod. 

Obce v samostatné působnosti dbají o rozvoj vodovodů a kanalizací pro potřeby obce, 

včetně zapracování do závazné části územní dokumentace v souladu s Plánem rozvoje 

vodovodů a kanalizací území kraje. Obce také vydávají obecně závazné vyhlášky, kterými 

upravují náhradní zásobování vodou a náhradní odvádění odpadních vod dle místních 

podmínek, upravují úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě, včetně stanovení 

druhu pevné složky. 

Je-li obec vlastníkem infrastruktury vodovodů a kanalizací má povinnost zajistit její 

fungování a rozvoj. Tuto povinnost obce mohou zajišťovat samostatně, prostřednictvím 

dobrovolných svazků a nebo na základě nájemních a provozních smluv, kterými pronajímají 

                                                 
4 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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infrastrukturní majetek odborným organizacím. Smluvně mohou svěřit provozovateli téměř 

veškeré činnosti spojené s provozem a rozvojem infrastruktury, včetně uzavírání smluv 

s odběrateli a nebo mohou činnost provozovatele omezit na technické a provozní úkony. 

Obec provozující infrastrukturu vodovodů a kanalizací ve vlastní režii musí si pro tuto 

činnost zajistit oprávnění, technické vybavení a kvalifikovaný personál. 

O vybavenosti obcí Moravskoslezského kraje vodovodní a kanalizační  sítí svědčí 

následující tab. 1.9, 1.10, 1.11 a 1.12. Obce jsou rozděleny dle velikostních kategorií počtu 

trvale bydlících obyvatel. 

 

Tab. 1.9 

Počet obcí v Moravskoslezském kraji s napojením na veřejný vodovod (2002) 

Počet trvale bydlících 
obyvatel v obci ČR 

Moravskoslezský 
kraj 

1 - 500 2642 72
501 - 1 000 1149 73

1 001 - 2 000 621 77
2 001 - 5 000 362 39
5 001 - 10 000 131 16
10 001 - 50 000 109 11
50 001 - 100 000 17 4

přes 100 000 5 1
Celkem obce s 

vodovodem 5036 293
* v součtu obcí s počtem přes 100 000 obyvatel je zahrnuta i 
Praha 

Pramen: [19], vlastní zpracování 

 

Tab. 1.10 

Počet obcí v Moravskoslezském kraji bez vodovodu (2002) 

Počet trvale bydlících 
obyvatel v obci ČR 

Moravskoslezský 
kraj 

1 - 500 1059 5
501 - 1 000 127 4

1 001 - 2 000 31 0
2 001 - 5 000 1 0

Celkem obce bez vodovodu 1218 9

Pramen: [19], vlastní zpracování 
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Tab. 1.11 

Počet obcí v Moravskoslezském kraji s kanalizací (2002) 

Počet trvale bydlících 
obyvatel v obci ČR 

Moravskoslezský 
kraj 

1 - 500 1572 15
501 - 1 000 721 34

1 001 - 2 000 491 48
2 001 - 5 000 340 29
5 001 - 10 000 130 15
10 001 - 50 000 109 11
50 001 - 100 000 17 4

přes 100 000 5 1

Celkem obce s kanalizací 3385 157

* v součtu obcí s počtem přes 100 000 obyvatel je zahrnuta i 
Praha 

Pramen: [19], vlastní zpracování 

 

Tab. 1.12 

Počet obcí v Moravskoslezském kraji bez kanalizace (2002) 

Počet trvale bydlících 
obyvatel v obci ČR 

Moravskoslezský 
kraj 

1 - 500 2129 62
501 - 1 000 555 43

1 001 - 2 000 161 29
2 001 - 5 000 23 10
5 001 - 10 000 1 1

Celkem obce bez kanalizace 2869 145

Pramen: [19], vlastní zpracování 

 

 Z legislativy ČR vyplývá povinnost obcí jejichž současné zastavěné území je zdrojem 

znečištění o velikosti nad 2000 EO nebo tohoto znečištění dosáhnou do 31. 12. 2010 zajistit 

odkanalizování a následné čištění odpadních vod. Splnění povinností může obec zajistit 

smluvně nebo vybudováním nové kanalizace a ČOV. 
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2 Modely řízení a správy vodovodů a kanalizací 

 

Podobu řídící struktury a její organice ovlivňují majetkové vztahy. Majetek potřebný 

pro zajišťování infrastrukturních služeb lze rozdělit na provozní a infrastrukturní. Jeho 

vlastnictví tak může být odděleno nebo spravováno společně. Vliv na formu řízení a 

organizaci fungování technické infrastruktury má tradice, dosavadní vývoj a politická situace. 

 

2.1 Smíšené modely řízení 

 

Infrastrukturní a provozní majetek je ve vlastnictví jednoho subjektu, kterým může být 

jak veřejná správa, tak odborné organizace.  

 

2.1.1 Magistrátní model 

 

Magistrátní model je nejčastějším případem smíšeného modelu ve vlastnictví veřejné 

správy. Obec vytváří organizační jednotky zajišťující veřejně prospěšné služby technické 

infrastruktury, které jsou součástí  obecní správy jako oddělení nebo odbor obecního úřadu. 

Model je funkční a optimální v podmínkách, kde existuje tradice, odborná vyspělost, stabilita 

a motivace správního aparátu. Tento model je vhodný pro obory jako je městská hromadná 

doprava, vodní hospodářství a kanalizace, správa veřejné zeleně, odpadové hospodářství a 

teplárenství. 

V současných podmínkách ČR není tento model příliš rozšířen. Důvodem je: 

- nízká hmotná motivace pracovníků veřejné správy vyplívající z regulace mezd, 

- snaha nezvyšovat, příp. snižovat výdaje na státní správu, 

- snaha o organizační oddělení většiny činností od vlastní správních struktur. 

Existence smíšeného modelu ve vlastnictví vyšších územních celků veřejné správy je 

v podmínkách ČR nepatrná. Stát, kraje, tak jako obce preferuje oddělení služeb technické 

infrastruktury od správních struktur a vytváření samostatných organizací. 
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2.1.2 Odborně zaměřená organizace 

 

V tomto smíšeném modelu je infrastrukturní a provozní majetek ve vlastnictví 

samostatné odborné organizace, jejichž druh závisí na ekonomické výkonnosti. Výhody 

odborné organizace spočívají v její autonomii, pružnosti, operativnosti a u organizací typu 

obchodních společností  v ekonomické dynamice, technickém rozvoji a vytvoření odborných 

kapacit. Nevýhodou je tlak na zvyšování zisku růstem cen.  

Samostatné organizace se nejčastěji zřizují formou obchodní společnosti, kde veřejná 

správa, která je majoritním nebo úplným vlastníkem, uplatňuje své zájmy prostřednictvím  

řídících orgánů společnosti. Veřejná správa tak ovlivňuje zásadní a koncepční rozhodování a 

operativní řízení je v kompetenci profesionálního managementu. 

Obchodní společnost vlastnící a provozující služby technické infrastruktury může být 

také ryze soukromá. Antimonopolní funkci zde zajišťuje legislativa nebo k tomu účelu 

zřízený státní orgán. Obchodní společnost je primárně orientována na tvorbu zisku. Je zde 

snaha pokrýt náklady výdaje na stabilizaci nejen společnosti, ale i odvětví jako celku. 

Vytvořený zisk není vyplácen formou dividend majitelům, ale je přesouván do rezerv a do 

rozvojových investic.  

 

2.1.3 Příspěvková organizace 

 

Příspěvkovou organizaci zřizuje orgán veřejné správy k zajišťování provozu technické 

infrastruktury v případě, kdy lze předpokládat, že tržby plně nepokryjí náklady. Veřejná 

správa poskytuje ze svého rozpočtu příspěvek na dorovnání nákladů. Smyslem fungování 

příspěvkové organizace je možnost zainteresovat management na hospodaření organizace i 

v případě deficitní bilance. Tento typ organizace se uplatňuje na komunální úrovni 

v ekologických a místních službách. 
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2.1.4 Organizační složka 

 

Pro řízení služeb technické infrastruktury, kde nevznikají výnosy nebo jsou jen 

minimální, zřizuje veřejná správa organizaci jako organizační složku. Ta je napojena přímo na 

rozpočet zřizovatelského subjektu. Provozovateli služby je poskytnuta určitá míra autonomie 

a motivace. 

 

2.2  Oddělené modely řízení 

 

Oddělené modely řízení technické infrastruktury jsou založeny na principu samostatné 

správy infrastrukturního majetku a samostatného provozování infrastrukturních služeb. 

Existují zde dva samostatné subjekty – majitel infrastruktury a provozovatel infrastruktury. 

Výhody odděleného modelu spočívají v možnosti diferencovaně uplatnit odlišné 

vlastnosti infrastrukturního a provozního majetku. Provozní majetek má kratší reprodukční 

cyklus, který vyvolává častější obměny a inovace a stimuluje tak technický a ekonomický 

rozvoj. Organizace hospodařící s provozním majetkem je progresivnější a motivována 

k ekonomické efektivnosti. Veřejná správa má svůj infrastrukturní majetek pod přímou 

kontrolou a nemusí si vytvářet odborné kapacity. 

Provozovatel je v odděleném modelu ekonomicky slabší z důvodu nižšího objemu 

vlastního majetku oproti smíšenému modelu. Provozovatel zde není nositelem přirozeného 

monopolu a využívá monopolní výhody jen částečně a po určitou dobu. Veřejná správa je i 

v odděleném modelu odpovědná za fungování infrastrukturních služeb, ale operativní řízení a 

obsluha infrastrukturního majetku včetně výnosů se přesouvá na provozovatelskou organizaci. 

 

2.2.1 Provozní model 

 

Provozní model je založen na smlouvě mezi majitelem infrastrukturního majetku a 

odbornou firmou, která pro majitele zajišťuje vymezený rozsah činností pro provozování 

infrastruktury. Dodavatel služeb je ve smluvním vztahu s majitelem infrastruktury, nikoli 

s adresáty infrastrukturních služeb. Předmětem smlouvy jsou činnosti typu obsluhy, údržby, 
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oprav nebo obnovy infrastrukturního majetku. Tyto úkony poskytuje dodavatel majiteli za 

předem sjednaných finančních podmínek a lhůt. 

Výhodou pro majitele infrastruktury je možnost využívání výhod soutěže při výběru 

dodavatele. Dle aktuální potřeby stanovuje rozsah objednaných úkonů a lhůtu, po kterou 

budou úkony poskytovány. Majiteli zůstává kontrola nad výnosy. Provozovatel zodpovídá za 

smluvně zajišťované úkony, nikoli za komplexní fungování infrastrukturního zařízení vůči 

adresátům služeb. 

Toto uspořádání vztahů je méně stabilní a ztěžuje podmínky pro řešení dlouhodobých 

a rozvojových aktivit. 

 

Obr. 2.1 

Schéma provozního modelu 

        služby 

 platby 

 

služby platby 

 

 

Pramen: [2] 

 

Nájemní model 

 

Nájemní model funguje na základě smlouvy o pronájmu infrastrukturního majetku 

mezi majitelem a provozovatelem. Provozovatel hospodaří se svěřeným majetkem v plném 

rozsahu s výjimkou investic do rozvoje a modernizace. Investice zajišťuje majitel 

infrastrukturního majetku. Výkon rozvojových a modernizačních investic provádí majitel, 

případně je svěří provozovateli nebo jinému odbornému subjektu. 

Majiteli zajišťuje smlouva komplexní řešení provozních služeb. Vytvoření odborných 

provozně-technických kapacit je soustředěno na odbornou komunikaci s provozovatelem a 

majitel 
infrastruktury 

provozovatel 
infrastrukturních 
úkonů 

uživatelé 
infrastrukturních služeb 
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kontrolu plnění nájemní smlouvy. Provozovatel je značně autonomní při zajišťování provozu. 

Uzavření smlouvy na kratší dobu stimuluje provozovatele ke zvyšovaní kvality služeb s cílem 

zajištění prodloužení smlouvy. 

Provozovatel je odpovědný za fungování celého systému, ale nemá pravomoc 

rozhodovat o rozvoji a modernizaci. Časově omezená smlouva limituje vybudování a 

modernizaci provozních kapacit. Majitel nedisponuje s dostatečnými odbornými kapacitami. 

Jeho rozhodování je tak značně závislé na provozovateli. 

 

Obr. 2.2 

Schéma nájemního modelu 

 

  

používání údržba, obsluha pronájem rozvoj, modernizace 

 

  nájemné 

 služby platby 

 

 

Pramen: [2] 

 

Koncesní model 

 

Uzavřená koncesní smlouva mezi majitelem a provozovatelem infrastruktury je 

dlouhodobá s určitými prvky exkluzivity. Majitel se smluvně zavazuje, že neuzavře smlouvu 

s jiným provozovatelem na určitý rozsah služeb. Rozsah služeb může být vymezen územně 

nebo profesně. 

Koncesní model zajišťuje větší stabilitu dohodnutých podmínek, která umožňuje 

provozovateli investovat do vybavení a modernizace provozního majetku. 

infrastrukturní majetek 

provozovatel majitel 

uživatelé infrastrukturních 
služeb 
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Exkluzivita v poskytování služeb zvyšuje monopolní chování provozovatele. 

 

Obr. 2.3 

Schéma koncesního modelu 

 

 exkluzivní investice 

 činnosti koncese 

používání 

 poplatky 

 služby platby 

 

 

Pramen: [2] 

 

Licenční model 

 

V licenčním modelu jsou přeneseny veškeré činnosti z majitele na provozovatele. 

Majitel je zde pasivním prvkem, který se soustředí na sledování a kontrolu hlavních činností 

provozovatele. Smlouva zajišťuje širokou exkluzivitu v odvětví, je časově neomezena, ale je 

vypověditelná. Provozovatel zajišťuje také investice do infrastruktury a majetkové vypořádání 

nebo účasti jsou vyřešeny smluvně. Tento model je spojen s rizikem zneužití monopolního 

postavení. 

 

 

 

 

 

 

infrastrukturní majetek 

provozovatel 
majitel 

uživatelé infrastrukturních 
služeb 



 25 

Obr. 2.4 

Schéma licenčního modelu 

 

 

 provozování     investice 

 kontrola 

používání vypořádání investic a plateb 

 služby platby  

 

 

Pramen: [2] 

 

2.3 Úloha veřejné správy  

 

Veřejná správa plní ve vztahu k řízení technické infrastruktury tři úlohy, které jsou 

komplikované, mnohoznačné, ovlivněné politickou situací a uskutečňované souběžně. 

Veřejná správa vytváří prostředí pro fungování technické infrastruktury, které je 

vymezeno především ekonomickými a legislativními podmínkami. Na ně navazují 

rozpočtové, subvenční, daňové a technické normy. K nejdůležitějším úkolům veřejné správy 

patří územní plánování, které vytváří zásadní prostředí pro rozvoj technické infrastruktury. 

Pokud převažují liberální prvky v řízení technické infrastruktury, dochází k uvolňování 

omezujících podmínek a ke stimulaci ekonomického rozvoje a monopolního chování. Při 

prosazování konzervativních až sociálních hledisek v řízení se veřejná správa zaměřuje na 

plánovací a rozpočtové vazby. 

Veřejná správa může být majitelem, provozovatelem nebo spolupodílníkem technické 

infrastruktury a její úloha závisí na postavení v majetkové a organizační struktuře dané 

služby. Pasivní postavení veřejné správy spočívá v přenechání provozní kompetence odborné 

firmě a vykonává pouze formální dohled. Naopak při aktivním zapojení veřejné správy 

infrastrukturní majetek 

provozovatel 
majitel 

uživatelé infrastrukturních 
služeb 
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dochází k ovlivňování i operativního řízení infrastrukturní služby a vyžaduje odborné 

kapacity veřejné správy. 

Veřejná správa je reprezentantem spotřebitelů infrastrukturních služeb. Její hlavní role 

spočívají ve vytvoření legislativního rámce, aktivní politice vůči veřejnosti a objektivnímu 

směrování provozovatelů technické infrastruktury k monopolnímu chování. 

 

2.4 Modely uplatňované v podmínkách ČR 

 

V oboru vodovodů a kanalizací bylo provedeno odstátnění vlastnictví. V současnosti 

vlastní vodovody a kanalizace několik tisíc vlastníků a zajišťování až 90% dodávek pitné 

vody a odkanalizování je v kompetenci 36 provozovatelů. V roce 2006 bylo v ČR 1697 

provozovatelů vodovodů a kanalizací, z čehož je 234 soukromých firem a 1463 obcí. 

V podmínkách ČR jsou uplatňovány dva základní modely vlastnictví a provozování 

služeb v oboru vodovodů a kanalizací. 

Provozní model je tvořen vlastníky vodovodů a kanalizací nebo jejich sdružením 

jejichž partnery jsou provozní společnosti s významným podílem nebo v plném vlastnictví 

zahraničních investorů. Vztah mezi vlastníky a provozovateli upravuje smlouva o nájmu a 

provozování. Tento model zajišťoval 49,9% dodávek pitné vody v roce 20045. V roce 2007 

model pokrýval již 70% dodávek pitné vody v ČR6. 

Smíšený model je tvořen obcí nebo společností , která je současně vlastníkem i 

provozovatelem služeb. Tento model pokrýval v roce 20047 51,1% dodávek pitné vody. 

V roce 2007 smíšený model zajišťoval jen 18% dodávek pitné vody8. 

 Rozlišení modelu provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací a vlivu 

soukromých a veřejných organizací má význam z hlediska chování, motivace, cílů a možnosti 

získávání dotací z veřejných prostředků určených pro obnovu a rozvoj infrastruktury. 

                                                 
5 [17] 
6 [21] 
7 [17] 
8 [21] 
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3 Možnosti financování rozvoje vodovodů a kanalizací ve  

                    vlastnictví  obcí 

 

3.1 Ekonomika a řízení technické infrastruktury 

 

Obory spadají do technické infrastruktury jsou ekonomicky nehomogenní. 

Nesourodost ekonomických aktivit je dána tím, zda jednotlivé infrastrukturní služby mají 

konkrétního odběratele a jsou tak adresného charakteru nebo nemají konkrétního odběratele a 

jde tedy o služby neadresného charakteru. 

Ziskového hospodaření lze častěji dosáhnout u adresných služeb, kdy existuje možnost 

vybírat úhradu od odběratelů, přičemž cena služby a zisková přirážka mohou být nastaveny 

tak, že provozovatel vytváří zisk. 

Ztrátové hospodaření je většinou u neadresných služeb nebo u těch služeb a produktů, 

kde by stanovení ceny na úrovni nákladů vedlo k snížení poptávky spojené se sociálními 

problémy, snížení životního standardu, zhoršením životního prostředí a případně také 

poklesem ekonomického potenciálu regionu. Ztrátové infrastrukturní služby je tak nutné 

hodnotit z hlediska efektivnosti. 

 

3.1.1 Náklady 

 

Náklady infrastrukturních služeb jsou částky účelně vynaložené pro dosažení užitku, 

který je posláním konkrétní činnosti9. Infrastrukturní služby technického charakteru jsou 

rozhodujícím a často jediným kvantifikovatelným ekonomickým vstupem. Většina služeb 

technické infrastruktury je charakteristická svým dlouhým reprodukčním cyklem hmotného 

investičního majetku a prostorovou náročností. Velký podíl nákladů je tak s pojeno s obnovou 

a údržbou sítí. 

Nákladové položky jednotlivě i v souhrnu se v aktuální situaci hodnotí z hlediska: 

                                                 
9 HLAVÁČ, J., REKTOŘÍK, J. a SKŘÍDLOVSKÁ, E. Ekonomika a řízení technické infrastruktury, vyd. 
Masarykova Univerzita Brno, 1996. 183 s. ISBN 80-210-1483-0. 
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- jejich přiměřenosti, tedy že výše nákladů odpovídá dosaženému užitku a parametrům 

ve srovnatelných podmínkách, 

- vývoje vnějšího ekonomického prostředí, výchozích podmínek a stanovených 

strategických cílů, 

- struktury nákladů a účelu ve srovnání s alternativním uspokojením potřeb, 

- zabezpečenosti nákladů finančními zdroji. 

Pro manažerské rozhodování se využívají nákladové funkce vyjadřující vztah mezi 

náklady a objemem produkce. Nákladové funkce mají lepší  vypovídající schopnost. Jsou to 

například průměrné celkové náklady, průměrné variabilní náklady, mezní náklady. Náklady 

z dlouhodobého hlediska jsou využívány k hodnocení a rozhodování o velikosti podniku, 

druhu výrobního zařízení, použité technologie. 

 

3.1.2 Výnosy 

 

Hlavní součástí výnosů jsou tržby za poskytnuté produkty a služby a dále pak finanční 

neprovozní výnosy, například z finančních investic a z prodeje majetku. U některých oborů 

technické infrastruktury jsou součástí příjmů různé finanční podpory ve formě dotací jak 

k nákladům, tak k ceně. Zdrojem dotací můžou být rozpočty obce, kraje, státu a Evropské 

unie dle pravidel dotační politiky. Dotace mají charakter opakované podpory. Dalším zdrojem 

podpory jsou subvence pro řešení konkrétního problému. Zdrojem jsou také rozpočty, ale 

častěji jsou k tomu vytvořené účelové fondy. Subvence je jednorázové poskytnutí finančních 

prostředků na základě finančního projektu. Dotace a subvence jsou svým charakterem 

mimořádným výnosem  organizace. 

 

3.1.3 Cena 

 

Technická infrastruktura je součástí veřejného sektoru zajišťující veřejně prospěšné 

služby. Tyto služby musí být cenově dostupné. 

Tvorba ceny veřejně prospěšné služby podle nákladového principu může zahrnovat 

oprávněně vynaložené náklady a přiměřený zisk, pokud nehospodaří podle strategie 
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vyrovnaného hospodaření. Služby technické infrastruktury jsou do značné míry monopolní, 

riziko konkurenčních tlaků je malé a je tedy přijatelné kalkulovat zisk kolem 10% celkových 

nákladů. 

Kvůli vysokému podílu fixních nákladů se uplatňují vícesložkové ceny. Paušální 

složka by měla pokrýt část fixních nákladů a měla by tvořit zhruba 25 – 35% celkové ceny. 

Součástí vícesložkové ceny může být také progresivní sazba za nadlimitní čerpání produktů a 

služeb k zajištění stabilizace poptávky, aby nedocházelo k přetěžování technického zařízení. 

Nebo snížená sazba za využívání technických služeb v určitém časovém intervalu a případně i 

množstevní slevy. Jednorázová cena se využívá k úhradě jednorázových nákladů za připojení 

spotřebitele k technické síti.  

Křížová dotace infrastrukturních služeb je existence rozdílných cen pro stejný produkt 

v závislosti na typu odběratele, zda jde o domácnost nebo firmy a organizace. 

V souhrnu pak tržby pokrývají náklady, ale domácnosti platí cenu pod hranicí nákladů 

a ostatní platí cenu nad hranicí nákladů, které tak dotují domácnosti. Smyslem těchto dotací je 

zmírnit dopad růstu cen na obyvatele (např. vodné a stočné – věcně usměrňované ceny). 

Provozní náklady jsou pokryty vlastními tržbami nebo popřípadě finančními 

prostředky z rozpočtu zřizovatele a to plném  rozsahu nebo podpůrně pomocí dotace či 

intervenční ceny. Velice běžné je také postupné vytváření rozvojového fondu nebo úvěr. 

Zdroje financování je důležité zabezpečit v daném objemu a včas, protože dlouhý reprodukční 

cyklus často vede k tendenci potlačovat náklady na obnovu staveb, zařízení a technických sítí. 

Každé rozhodnutí o odkladu obnovy, popřípadě rozvoje infrastruktury, znamená její zdražení. 

Nové zařízení nevyžaduje na počátku své životnosti takové náklady, které by dosáhly odpisů. 

Odpisy tak mohou pokrývat jiné provozní náklady a potřeby. 

 

 Regulace cen v ČR 

 

Ceny ve vodním hospodářství se týkají hlavních produktů oboru vodovodů a 

kanalizací a vypočítává a vyhlašuje je vlastník vodovodu a kanalizace, případně může být 

smluvně svěřena provozovateli infrastruktury. 

Vodné je platba za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Stočné je úplata 

za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod. 
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Od roku 1994 nejsou ceny vodného a stočného dotovány ze státního rozpočtu. Ceny 

jsou ze zákona10  regulovány Ministerstvem financí ČR (dále jen MF ČR) z důvodu možného 

ohrožení trhu účinky omezené hospodářské soutěže. MF ČR vydává každoročně seznam 

zboží s regulovanými cenami, který se zveřejňuje v Cenovém věstníku. Předmětem věcného 

usměrňování cen jsou podle MF ČR: 

- pitná voda dodávaná odběratelům, 

- pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je 

odběratel, 

- odvádění a čištění odpadních vod, z toho jen nečištěná voda odvedená kanalizací a 

čištěná odpadní voda. 

MZe ČR má ze zákona11 právo na zasílání všech položek výpočtu ceny od 

jednotlivých vlastníků případně provozovatelů vodovodů a kanalizací. MZe ČR vydalo 

pravidla pro členění a strukturu položek pro kalkulaci ceny vodného a stočného. 

Ceny vodného a stočného mohou mít jednosložkovou nebo dvousložkovou formu. 

Jednosložková forma ceny je stanovena cenovým předpisem, platba vodného a stočného je 

potom násobkem takovéto ceny a množstvím odebrané vody nebo vypouštěných odpadních 

vod. Dvousložková zahrnuje navíc pevnou složku vázanou na kapacitu. 

Poplatky ve vodním hospodářství zajišťují finanční prostředky na úhradu nákladů 

spojených s výkonem veřejné správy nebo s podporou rozvoje odvětví. Zákon12 stanovuje 

tyto poplatky: 

- za odebrané množství podzemní vody, který spravuje celní úřad a je z 50% příjmem 

rozpočtu místně příslušného kraje a z 50% Státního fondu životního prostředí ČR 

(dále jen SFŽP ČR), 

-  za povolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, který spravuje celní úřad 

je příjmem SFŽP ČR, 

- za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je stanoven v jednotné 

výši a jeho správcem je obec, 

                                                 
10 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 580/1990 Sb., kterou se provádí 
zákon o cenách. 
11 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 15. března 2006. 
12  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 
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- za správu vodních toků a správu povodí zahrnující odběry povrchové vody z vodních 

toků a stanovuje a vybírá jej správce vodního toku. 

 

3.2 Zdroje financování rozvoje vodovodů a kanalizací 

 

Rozvoj vodního hospodářství a protipovodňová ochrana je investičně nejnáročnější 

oblast rozvoje v sektoru životního hospodářství. Celkové investice na zajištění implementace 

předpisů ES v oblasti životního prostředí se odhadují na více než 300 miliard Kč v období 

2003 – 2010. Investice ve výši 130 miliard Kč jsou nutné na zajištění čištění městských 

odpadních vod a dodávek pitné vody, z čehož 64 miliard vynaloží obce v letech 2000 – 2010. 

 Pro programové období 2004 – 2006 byl v ČR schválen Operační program 

Infrastruktura (dále jen OPI), ze kterého mohly být spolufinancovány rozvojové priority 

resortů dopravy a životního. OPI byl monofondový program, který byl finančně 

zabezpečován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF). Na program bylo 

alokováno 16,94% celkové alokace pro ČR, což činilo 246 360 355 Eur. 

Pro plnění podmínek Směrnice 91/271/EHS bylo v roce 2006 v rámci priority 

Zlepšování enviromentální infrastruktury OPI  nově vystavěno 16 ČOV, rekonstrukcí a 

intenzifikací prošlo 7 stávajících ČOV a bylo nově vybudováno 347 km kanalizačních sítí a 

77 km vodovodních sítí. Na nové ČOV bylo napojeno 27 562 EO a zvýšil se počet 

zásobovaných obyvatel pitnou vodou o 7 578. V prvním pololetí roku 2007 došlo k rozšíření 

kanalizační sítě o 37 km a na kapacitně vyhovující ČOV bylo napojeno dalších 45 743 EO. 

Počet zásobených obyvatel pitnou vodou vzrostl o 1 960. 

Alokaci zdrojů financování potřebných pro implementaci směrnice Rady 91/271/EHS 

o čištění městských odpadních vod v rámci celé ČR v období 2007 –2010 představuje graf 

3.1. V grafu 3.2 jsou vyjádřeny podíly jednotlivých zdrojů podle toho zda jde o prostředky 

z rozpočtu ES, státního rozpočtu nebo vlastních zdrojů investorů. 
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Graf 3.1 

Alokace zdrojů financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS o čištění 

městských odpadních vod (mil. Kč) 
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Pramen: [27], vlastní zpracování 

Graf  3.2 

Podíl jednotlivých zdrojů na financování - souhrn 
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Pramen: [27], vlastní zpracování 

 

 Zajištění implementace směrnice Rady 91/271/EHS si v rámci ČR vyžádá investiční 

náklady na zajištění odkanalizování a požadované úrovně čištění odpadních vod ve výši 49 

134 mil. Kč. Největší podíl nákladů představuje hl. město Praha, Moravskoslezský kraj a 

Středočeský kraj jak vyplývá z tab. 3.1 a grafu 3.3. 
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Tab. 3.1 

Přehled nákladů pro zajištění implementace směrnice Rady 91/271/EHS v jednotlivých 

krajích ČR pro období 2007 - 2010 (cenová úroveň 2007) v mil. Kč 

Kraj Náklady 
Jihočeský 1 203
Jihomoravský 3 673
Karlovarský 1 375
Královehradecký 1 778
Liberecký 1 769
Moravskoslezský 6 808
Olomoucký 2 775
Pardubický 2 249
Plzeňský 2 170
Praha 15 619
Středočeský 5 528
Ústecký 1 740
Vysočina  829

Zlínský 1 618
Celkem 49 134

Pramen: [27], vlastní zpracování 

 

Graf  3.3 

Podíl krajů na celkových nákladech implementace směrnice Rady 91/271/EHS  

(2007 – 2010) 

Pramen: [27], vlastní zpracování  
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3.3 Operační program Životní prostředí 

 

Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP) je druhý největší operační 

program České republiky (dále jen ČR) pro období 2007 – 2013. OP ŽP navazuje na Operační 

program Infrastruktura, který byl realizován v období 2004 – 2006. OP ŽP vychází se 

Strategie EU pro udržitelný rozvoj, z 6. Akčního programu ES pro životní prostředí, 

Strategických obecných zásad ES, Lisabonské strategie a tématických strategií EU. 

 Cílem OP ŽP je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního 

principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES  

v oblasti životního prostředí a požadavků vyplývajících z dalších mezinárodních závazků 

ČR13. OP ŽP vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých 

složek životního prostředí, podpora udržitelného rozvoje, dlouhodobá konkurenceschopnost a 

zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU. 

Prioritní  osy v oblasti životního prostředí v ČR  pro období 2007- 2013 jsou: 

- ochrana vod 

- ochrana ovzduší, 

- využití obnovitelných zdrojů energie, 

-  řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží, 

- omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, 

- zlepšení stavu přírody a krajiny, 

- rozvoj infrastruktury pro environmetnální vzdělávání a osvětu. 

OP ŽP je monofondový program, tzn. jedna prioritní osa – jeden fond. OP ŽP je 

podporován z Fondu soudržnosti (dále jen FS) a ERDF. Ze Strukturálních fondů EU je 

vyčleněno 26,96 mld. Eur pro ČR a OP ŽP z nich čerpá 18,4 %. Pro předpokládané objemy 

finančních prostředků EU je nutné zajistit spolufinancování z národních veřejných zdrojů. 

Řídícím orgánem OP ŽP je MŽP ČR a zprostředkujícím subjektem je SFŽP ČR. 

 

                                                 
13 Strategický cíl OPŽP dostupné na: www.opzp.cz, [cit. 6. 3. 2008] 



 35 

Finanční alokace v rámci programu OP ŽP 

 

Celková alokace finančních prostředků z evropských fondů pro OP ŽP se skládá ze 

zdrojů ERDF ve výši 702 482 212 Eur a ze zdrojů FS ve výši 4 215 384 886 Eur, při garanci 

České republiky za zajištění spolufinancování z národních veřejných zdrojů minimálně ve 

výši 867 858 900 Eur. Rozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých prioritních os 

znázorňuje tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2 

Rozdělení finanční alokace pro jednotlivé prioritní osy OP ŽP (v Eur) 

Číslo 

prioritní 

osy Název Fond Příspěvek 

Podíl na 

celkové 

alokaci (v %) 

1 

Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 
povodní FS 1 988 552 501 40,44% 

2 
Zlepšení kvality ovzduší a 
snižování emisí FS 634 146 020 12,89% 

3 
Udržitelné využívání zdrojů 
energie FS 672 971 287 13,68% 

4 

Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých 
ekologických zátěží FS 776 505 331 15,79% 

5 

Omezování průmyslového 
znečištění a snižování 
environmentálních rizik ERDF 60 605 709 1,23% 

6 
Zlepšování stavu přírody a 
krajiny ERDF 599 423 825 12,20% 

7 

Rozvoj infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu ERDF 42 452 678 0,86% 

8 Technická pomoc FS 143 209 747 2,91% 

FS 4 215 384 886 85,72% 
Celkem z toho: ERDF 702 482 212 14,28% 

Celkem příspěvky EU 4 917 867 098 100,00% 

Pramen: [22], vlastní zpracování 
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Spolufinancování projektů z národních veřejných prostředků musí být zajištěno 

v poměru 85:15, tj. na podporu z prostředků Evropských fondů ve výši 85% bude poskytnuta 

podpora z národních veřejných prostředků ve výši 15%. 

Zdroje finančních prostředků ČR pro zajištění spolufinancování projektů: 

- veřejné rozpočty příjemců podpory v minimální výši 561 724 395 Eur, 

- prostředky státního rozpočtu, resp. kapitola MŽP ČR ve výši 67 509 416 Eur, 

- prostředky SFŽP ČR ve výši 238 625 089 Eur. 

Jednotlivé finanční prostředky podpory jak z ERDF a FS, tak z národního spolufinancování 

jsou převáděny na zvláštní účet MF ČR, ze kterého jsou SFŽP ČR převáděny na bankovní 

účet příjemce podpory. 

 

3.3.1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

 

Prioritní osa 1 „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury“ podporuje snížení 

znečištění vod, zlepšení jakosti pitné vody a omezování rizika povodní. Podpora je 

poskytována formou nenávratné finanční výpomoci. Spolufinancování projektů hrazených 

z OP ŽP lze zajistit z programů MZe ČR pro aglomerace nad 2000 EO. 

Podporované projekty v oblasti snížení znečištění vod14: 

- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2000 EO, zavedení 

odstraňování celkového dusíku a fosforu a kalového hospodářství, 

-  výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích pod 2000 EO, které se 

nacházení v územích vyžadujících zvláštní ochranu (např. NP, CHKO, lokality Natura 

2000, ochranná pásma NP), 

- výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad 2000 EO, 

- dostavba a rekonstrukce stokových systémů v aglomeracích pod 2000 EO v územích 

vyžadujících zvláštní ochranu, 

- technická opatření u bodových zdrojů znečištění u průmyslových znečišťovatelů ke 

snížení množství nebezpečných látek ve vodách, 

                                                 
14 Dle Operačního programu životní prostředí, dostupné na www.opzp.cz, [cit. 5. 4. 2008] 
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- zajištění systémů komplexního sledování a hodnocení stavu jakosti a množství 

povrchových a podzemních vod včetně vybavení provozovatelů monitorovacích 

systémů, 

- technická a biologická opatření na snížení eutrofizace povrchových vod. 

Podporované projekty v oblasti zlepšení jakosti pitné vody: 

- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody pro více než 

2000 EO, 

- výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody v obcích 

nad 2000 obyvatel, 

- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven a zdrojů pitné vody a výstavba a 

rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody v aglomeracích pod 

2000 obyvatel, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu 

v návaznosti na související oblasti podpory snížení znečištění vod. 

Podporované projekty v oblasti omezování rizika povodní: 

- budování a modernizace vybavení informačního systému předpovědní a hlásné 

povodňové služby na státní, regionální a místní úrovni,  

- zpracování mapových podkladů o povodňovém riziku s konkrétními výstupy na státní 

a regionální úrovni, 

- opatření pro snížení rychlosti odtoku vody z povodí a eliminaci povodňových průtoků 

formou podpory výstavby suchých nádrží a úprav koryt v současně zastavěných 

územích obcí prováděných přírodě blízkým způsobem. 

Příjemcem dotace může být jen osoba s právní subjektivitou: 

- územní samosprávné celky a jejich svazky, 

- společnosti vlastněné z více než 50% obcemi a kraji, 

- obcemi a kraji zřízené organizace, 

- správci povodí, vodních toků, nádrží, 

- správci a majitelé rybníků a vodních děl, 

- zpracovatelé plánu opatření, 

- nevládní neziskové organizace, 
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- státní podniky, 

- provozovatelé systému předpovědní povodňové služby, 

- organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, 

- podnikatelské subjekty – právnické a fyzické osoby. 

 

Tab. 3.3 

Finanční alokace pro jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 1 

Oblast 
podpory 
prioritní 

osy 1 Název oblasti podpory 

Fond EU mil. Eur 

1.1 Snížení znečištění vod FS 1 487,726
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody FS 400,661
1.3 Omezování rizika povodní FS 100,165

Celkem Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní 

FS 1 988,552

Pramen: [22], vlastní zpracování 

 

 Základní podmínkou pro čerpání prostředků z OP ŽP je délka uzavřených provozním 

smluv v oddělených modelech provozování vodohospodářské infrastruktury. Finanční 

prostředky z OP ŽP nemohou čerpat aglomerace, které mají uzavřené provozní smlouvy 

končící po roce 2022. Pokud uzavřené provozní smlouvy končí v letech 2020 – 2022, lze 

čerpat dotaci v maximální výši 30%. Provozní smlouvy končící v letech 2015 – 2020 

umožňují čerpání finančních prostředků ve výši 60% nákladů. Aglomerace u nichž vyprší 

platnost smluv do roku 2015 mohou čerpat prostředky z OP ŽP v plném rozsahu. Z tohoto 

důvodu je nutné provedení revize provozních smluv. 

 

3.3.2 Financování projektů OP ŽP podle Směrnice č. 7/2007 MŽP ČR 

 

Směrnice MŽP ČR, jako řídícího orgánu OP ŽP, upravuje podmínky pro poskytování 

finanční podpory z ERDF a FS a spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu, resp. 
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kapitoly životní prostředí. Podpora z ERDF se vztahuje na území NUTS II ČR a z FS na 

území celé ČR. 

Podpora je účelově určená na přípravu a realizaci individuálního nebo velkého 

projektu v rámci OP ŽP. Projekty musí mít pozitivní vliv na životní prostředí. Náklady 

individuálního projektu nepřesahují 25 mil. Eur a projekt může být složen z několika 

podprojektů. Celkové náklady velkého projektu přesahují 25 mil. Eur a projekt se skládá 

z mnoha činností vedoucích k nedělitelnému úkolu hospodářské a technické povahy. 

Podpora z ERDF nebo FS se poskytuje formou nenávratné finanční podpory 

v maximální výši 85% celkových uznatelných veřejných výdajů a 15% tvoří národní veřejné 

zdroje. Výše podpory z prostředků fondů ES pro projekty do infrastruktury, za jejíž užívání 

jsou účtovány poplatky přímo uživateli nebo pro projekty zahrnující prodej nebo pronájem 

pozemků a budov, které nenaruší jednotný trh a volnou soutěž15 je stanovena na základě 

finanční analýzy. Pro stanovení výše podpory pro velké projekty je nutná celková analýza  

nákladů a přínosů (CBA – Cost benefit analysis). 

Podpora z prostředků státního rozpočtu se poskytuje formou dotace. Z SFŽP ČR může 

být podpora realizována formou dotace nebo půjčky na posílení vlastních zdrojů žadatele, 

která se zahrnuje do národních veřejných zdrojů projektu a nebo příspěvku na úhradu úroků 

z komerčních úvěrů, který je zahrnut do soukromých zdrojů financování investora. 

O výši podpory z ERDF, FS a státního rozpočtu rozhoduje MŽP ČR a u velkých 

projektů rozhoduje Evropská komise. Na poskytnutí podpory není právní nárok. 

 

3.4 Financování rozvoje vodovodů a kanalizací ze státního rozpočtu v letech     

2002 - 2010 

 

V roce 2006 byla na oblast rozvoje vodovodů a kanalizací poskytnuta finanční 

podpora ve výši 1,4 mld. Kč v rámci vyhlášených programů MZe ČR. Podpora byla 

poskytnutá investorům ve formě dotací a ve formě bezúročných půjček ze zdrojů úvěrových 

prostředků Evropské investiční banky16 (dále jen EIB), resp. Rozvojové banky Rady Evropy 

                                                 
15 Smlouva o založení Evropského společenství, článek 87 – 89 o možnostech poskytování veřejné podpory. 
16 Smlouva o úvěru „Česká republika -  rámcová půjčka pro vodní hospodářství určeného na rekonstrukce, 
zlepšení, modernizace a rozšiřování vodohospodářských systémů v ČR“, realizovaná na základě usnesení vlády 
ČR č. 1179 z roku 1999. 
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(dále jen CEB) Z úvěrů bylo podpořeno celkem 63 projektů v celkové výši 486 mil. Kč. 

Programy zaměřenými na rozvoj vodovodů bylo podpořeno celkem 172 projektů v celkové 

výši 485 mil. Kč. Programy zahrnující opatření zaměřená na rozvoj kanalizací podpořily 89 

projektů v celkové výši 426 mil. Kč.  

MZe ČR vyhlásilo na období 2002 – 2006 program na obnovu území postiženého 

povodní roku 2002 zaměřeného na obnovu a zabezpečování vodohospodářské infrastruktury. 

Program podpořil 169 projektů v celkové výši 1 622,948 mil. Kč. a v roce 2006 byl tento 

program ukončen. 

 

3.4.1 Program Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací 

 

Je navazujícím dotačním programem MZe ČR na dobíhající programy: 

- Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod, 

- Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací. 

Program byl vyhlášen na období 2006 – 2010. Je rozdělen na dva podprogramy – zabezpečení 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou a výstavba kanalizací a ČOV za účelem zajištění 

potřebné úrovně městských odpadních vod. 

Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a 

kanalizací území kraje. Podporované akce z toho programu jsou: 

- výstavba veřejných vodovodů a vodárenských objektů, 

- výstavba a rekonstrukce zajišťující  technologie zkvalitňující úpravu vody, její 

akumulaci a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody, 

- výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod 

v aglomeracích nad 2000 EO, 

- výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a ČOV, 

- dostavbu kanalizačních systémů bez ČOV pro minimálně 200 EO v obci, za 

předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a čištěny na již existující a kapacitně 

vyhovující ČOV, 
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- zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod odváděných do stávajících 

kanalizačních systémů v aglomeracích menších než 2000 EO. 

Investorem jednotlivých projektů mohou být: 

- obce, 

- svazky obcí, mohou – li ručit za své závazky svým majetkem nebo dostatečně 

stabilními finančními zdroji, 

- vodohospodářské akciové společnosti s více než 2/3 kapitálové účasti obce. 

Finančními zdroji programu jsou: 

- vlastní zdroje investorů, 

- státní rozpočet, resp. kapitola MZe ČR, 

- zvýhodněné úvěry ze zdrojů získaných na finančním trhu, např. úvěry poskytované 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. (dále jen ČMZRB, a. s.), 

- finanční prostředky z jiných zdrojů o nichž investor informuje správce programu MZe 

ČR. 

Poskytovaná podpora je účelově určenou  podporou na úhradu nákladů stavební a 

technologické části staveb (dále jen NSTČ) a poskytuje se pouze na investiční akce u kterých 

nebylo ukončeno financování nebo nebylo investorem požádáno o vydání kolaudačního 

rozhodnutí. Na poskytnutí podpory není právní nárok a o všech žádostech a jejich hodnocení 

rozhoduje MZe ČR na základě technicko-ekonomickém posouzení akce. V případech 

neupravených v pravidlech programu se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky č. 560/2006 

Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a dalších 

souvisejících právních předpisů. 

Investoři podávají průběžně žádosti o zařazení akci do seznamu místně příslušné 

Zemědělské agentuře MZe ČR. Formálně úplnou a věcně příslušnou žádost předá agentura do 

1 měsíce odboru vodovodů a kanalizací MZe ČR. Zařazením akce do seznamu nevzniká 

nárok na poskytnutí finanční podpory v rámci programu. Investiční akce zařazené v seznamu 

MZe ČR se každoročně projednávají s kraji z hlediska regionálních priorit a potřeb. Podle 

stanoviska kraje stanoví MZe ČR výsledný návrh projektů k zahájení v aktuálním a 

následujícím rozpočtovém roce. Projekty nejvyšších priorit krajského úřadu jsou závazné a 
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podmíněné spolufinancováním z prostředků kraje ve výši 10% NSTČ. Konečným termínem 

pro předložení akcí do seznamu programu je 31.1.2010. 

 

Forma a výše finanční podpory 

 

Podpora je poskytována formou účelové dotace ze zdrojů státního rozpočtu, případně 

státních finančních aktiv a slouží k financování projektů programu. 

Financování projektů s využitím zvýhodněného úvěru se poskytuje v kombinaci: 

- prostředky státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv v maximální výši 45%, 

- zvýhodněný úvěr nepřesahující 75%, 

- vlastní zdroje investora. 

Financování ostatních akcí v kombinaci: 

- poskytnutí systémové dotace až do výše 80% z NSTČ, které nepřekročí 20 mil. Kč a   

žadatelem je obec do 2000 obyvatel. U té části NSTČ, která překročí hranici 20 mil. 

Kč podpora nepřesáhne 65%. U ostatních žadatelů se poskytuje podpora maximálně 

ve výši 65% NSTČ. 

O výši jednotlivých forem podpory rozhoduje meziresortní komise vodohospodářské 

sekce MZe ČR na základě posouzení finančního projektu a ostatních náležitostí. Projekty 

financované s využitím zvýhodněného úvěru se posuzují v rámci finančního projektu formou 

standardního bankovního prověření investora splatit úvěr. 

 

3.5 Financování z prostředků SFŽP ČR 

 

Základním ekonomickým nástrojem státní politiky životního prostředí je SFŽP ČR. 

Správcem SFŽP ČR je MŽP ČR, které vydává směrnice pro čerpání finančních prostředků 

z fondu. O formě a výši podpory rozhoduje ministr. Podpora je poskytována v rámci 

vyhlášených programů a to v oblasti: 

- ochrany vod, 

- ochrany ovzduší, 
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- péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů, 

- nakládání s odpady, 

- enviromentálního vzdělávání a osvěty, 

- neinvestiční podpory poradenství v oblasti REACH. 

V oblasti ochrany vod jsou podporovány projekty v rámci programů: 

- Program Malé a střední zdroje zahrnující výstavbu, rekonstrukci nebo intenzifikaci 

ČOV u aglomerací od 1000 do 2000 EO, 

- Program Ochrana zdrojů pitné vody, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod u aglomerací do 2000 EO, 

- Program Rozšíření kanalizačních systémů napojených na kapacitně vyhovující ČOV, 

kde se připojí další zdroj znečištění nad 150 EO. 

Finanční podpora se poskytuje přímou a nepřímou formou. Přímou formou podpory se 

rozumí dotace, půjčky nebo jejich kombinací. Nepřímá forma podpory se poskytuje jako 

příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru. Výše podpory se stanoví jako procentní podíl 

z nákladů na realizaci projektu nezahrnující náklady na průzkum, přípravnou a projektovou 

dokumentaci. Navíc je zde stanovená pevná limitní částka na podporovaný projekt. 

Maximální výše podpor projektů v rámci jednotlivých programů včetně základních podmínek 

pro poskytnutí půjčky shrnují tab. 3.4 a 3.5. SFŽP ČR uvolňuje jednotlivé prostředky 

průběžně dle stanovených smluvních podmínek na základě tzv. fakturačního principu a to 

v procentním poměru dotace, půjčky a vlastních zdrojů investora. Použití vlastních zdrojů 

investor dokladuje bankovními výpisy. 

 

Tab. 3.4 

Finanční podpora programů SFŽP ČR 

Program 
Základ pro výpočet 
podpory (mil. Kč/ 

projekt) 

Max. limit 
podpory (v %) 

Max. limit dotace (v %) 

Malé a střední zdroje 30 80 40 
Ochrana zdrojů pitné vody, přírodních 
léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod 20 80 40 

Rozšíření kanalizačních systémů 20 80 40 

Pramen: [28], vlastní zpracování 
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Tab. 3.5 

Financování programů formou půjčky ze SFŽP ČR 

Program 
Max. výše půjčky 

(v %) 

Úrok z 
půjčky (v 
% p.a.) 

Doba splatnosti 
Odklad 
splácení 

(rok) 

Malé a střední zdroje 40 1 7 1 

Ochrana zdrojů pitné vody, přírodních 
léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod 40 1 7 1 

Rozšíření kanalizačních systémů 40 1 7 1 

Pramen: [28], vlastní zpracování 

 

Podpora se poskytuje na základě rozhodnutí ministra životního prostředí ČR a 

uzavřené smlouvy mezi SFŽP ČR a příjemcem podpory. Příjemcem podpory mohou být: 

- obecně prospěšné organizace, 

- nadace a nadační fondy, 

- územní samosprávné celky, 

- občanská sdružení, 

- církve a náboženské společnosti,  

- svazky obcí, 

- právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky, 

- školy a školská zařízení, 

- státní příspěvkové organizace. 

Souběh podpor z SFŽP ČR a fondů ES se řídí pravidly jednotlivých operačních 

programů ES. Celková výše podpory ze státního rozpočtu a SFŽP ČR nesmí překročit 80% 

základu pro stanovení výše podpory. 

 

3.6 Finanční podpora kraje 

 

Moravskoslezský kraj v rámci své samostatné působnosti pro rozhodnutí 

zastupitelstva ze svého rozpočtu a v rámci přenesené působnosti z poplatků za odběr 
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podzemních vod vyhlašuje dotační programy na podporu investičních projektů obcí v oblasti 

rozvoje vodovodů a kanalizací. 

Program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod byl vyhlášen již v roce 2002 

a bylo podpořeno 19 projektů ve výši 18,8 mil. Kč. 

V roce 2003 vyhlášený dvouletý program Podpora přípravy projektů v oblasti 

životního prostředí a zemědělství podpořil: 

- v roce 2003: 34 projektů ve výši 10,2 mil. Kč, 

- v roce 2005: 68 projektů v hodnotě 37,19 mil. Kč, 

- v roce 2007: 90 projektů v celkové výši 38,35 mil. Kč. 

V rámci programu Drobné vodohospodářské akce bylo podpořeno: 

- v roce 2004: 3 projekty v hodnotě 9,4 mil. Kč, 

- v roce 2005: 8 projektů v celkové výši 12,7 mil. Kč,  

- v roce 2006: 13 projektů ve výši 19,67 mil. Kč, 

- v roce 2007: 8 projektů ve výši 12,85 mil. Kč. 

 

3.6.1 Program Drobné vodohospodářské akce 

 

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na odvádění a čištění odpadních vod 

a zásobování obyvatel pitnou vodou v obci. Žadateli o podporu v rámci programu mohou být: 

- obce s počtem obyvatel do 500 a předmětem projektu bude zajištění nově napojených 

minimálně 30 EO nebo zásobování minimálně 30 trvale bydlících obyvatel pitnou 

vodou, 

- obce a svazky obcí s počtem obyvatel od 500 do 2000 a projektem bude zajištěno nové 

napojení minimálně 50 EO a nebo v případě zásobování minimálně 50 trvale bydlících 

obyvatel pitnou vodou, 

- v zastavěném území s počtem obyvatel do 500 v rámci obce s počtem obyvatel 2000 –

5000 obyvatel, kde projektem bude dosaženo nové napojení minimálně 50 EO nebo 

zásobování pitnou vodou pro minimálně 50 trvale bydlících obyvatel. 
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Podpora ve formě přímé dotace se poskytuje jednorázově do 14 dnů od uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace. Podpora může činit maximálně 75% celkových rozpočtových 

nákladů,  jejichž výše nepřesáhne 10 mil. Kč, je-li příjemcem obec do 500 obyvatel nebo obec 

s počtem obyvatel od 2000 do 5000 a nebo nepřesáhne 20 mil. Kč, je-li příjemcem obec nebo 

svazek obcí s počtem obyvatel od 500 do 2000. O podpoře projektů s vyššími náklady 

rozhoduje zastupitelstvo kraje a dotace nesmí přesáhnout 50% rozpočtových nákladů. 

Příjemce dotace se musí podílet na zbývající části uznatelných nákladů minimálně 10% 

z vlastních zdrojů. 

Součástí projektu je i finanční projekt. Finanční projekt je souhrnný doklad obsahující 

informace o důvodné potřebě vodohospodářské akce, jejím technickém řešení, nákladech, 

možnostech zdrojů krytí, ekonomice provozu, tj. o předpokládané ceně vodohospodářské 

služby. 

Projekt a jeho výstupy musí být realizovány a využity na území Moravskoslezského 

kraje. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok, není převoditelná na jiný právní 

subjekt a nelze s ní financovat jiný než schválený projekt. Použití podpory musí být v souladu 

s projektem, Zásadami Moravskoslezského kraje, smlouvou a podmínkami dotačního 

programu. O výběru žádostí rozhoduje zastupitelstvo kraje, které o něm informuje na úřední 

desce Moravskoslezského kraje a webových stránkách Moravskoslezského kraje. 

 

3.6.2 Program Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 

 

Cílem programu je podpora rozvojových projektů obcí, svazku obcí, obchodní 

společností vlastněných obcemi z více než 50% základního kapitálu, obcí zřízené příspěvkové 

organizace a fyzické a právnické podnikatelské osoby prostřednictvím účelových dotací na 

vypracování projektové dokumentace pro realizaci projektů v oblasti životního prostředí a 

zemědělství, které budou uplatňovány k získávání dotací z programů Evropské unie a státního 

rozpočtu. V oblasti vodního hospodářství je program určen k podpoře projektů zaměřených na 

snížení znečištění vod, zlepšení jakosti pitné vody a omezování rizika povodní. 

Dotace se poskytuje jednorázově do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

Poskytuje se v maximální výši 75% uznatelných nákladů, pokud je příjemcem podpory obec, 

svazek obcí, obcí zřízené příspěvkové organizace a obchodní společnosti a v maximální výši 

50% uznatelných nákladů je-li příjemcem fyzická nebo právnická osoba, která není z více než 
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50% základního kapitálu vlastněná obcí. Dotace se poskytuje v minimální výši 50 000,- Kč a 

maximálně ve výši 2 mil. Kč. Příjemce se musí podílet minimálně 10% z vlastních zdrojů na 

úhradě zbývající části uznatelných nákladů. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Projekt 

nesmí být podporován z jiných dotačních programů, fondů a grantů Moravskoslezského kraje 

a z programů Evropské unie.  

Program byl vyhlášen 21. 1. 2008 a konečný termín pro předkládání žádostí byl 15. 2. 

2008. O výběru žádostí rozhoduje zastupitelstvo kraje, které o něm informuje na úřední desce 

Moravskoslezského kraje a webových stránkách Moravskoslezského kraje. 

 

3.7 Úvěrové prostředky pro obce 

 

Pro zajištění financování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací mohou obce 

využít úvěry nabízené ČMZRB, a. s., která ve spolupráci s  CEB a rozvojovou bankou 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (dále jen KfW) získala na realizaci programu dlouhodobých 

úvěrů pro financování infrastruktury obcí prostředky Evropské unie. 

Municipální úvěry v programu OBEC mohou být poskytnuty na projekty zaměřené na 

zachování a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví obce zvyšující kvalitu života obyvatel. 

Příjemcem úvěru mohou být obce a svazky obcí na území ČR vyjma hl. města Prahy. 

Úvěr lze poskytnout až do výše 100% uznatelných nákladů v minimální výši 8 mil. Kč 

a maximální výši 100 mil. Kč. Splatnost úvěru je 10 let s možným odkladem splátek až 2,5 

roku. Úvěr může být úročen jak pevnou úrokovou sazbou, tak pohyblivou úrokovou sazbou 

podle požadavků příjemce úvěru. Zajištění úvěru se nepožaduje, není-li příjemcem svazek 

obcí. Program je vyhlášen do 30. 8. 2008 a žádosti o úvěr jsou přijímány průběžně do 

vyčerpání disponibilních prostředků. 
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4 Návrh optimální varianty provozování a financování rozvoje       

                    vodovodů a kanalizací 

 

 Koncepce vodohospodářské politiky ČR po vstupu do EU podporuje integraci oboru 

vodovodů a kanalizací. Cílem integrace je zajištění kvality a kvantity poskytovaných služeb a 

výhodnějších podmínek pro financování rozvoje. Stanovení minimálních finančních limitů na 

podporovaný projekt a minimálních požadavků na počet zásobovaných obyvatel je 

motivačním prvkem integrace. Úloha vlastníka infrastruktury spočívá především v řízení 

koncepce a investičního rozvoje infrastruktury. Lépe odborně vybavený vlastník může zajistit 

výhodnější podmínky pro poskytování služeb a chránit zájmy odběratelů. 

Jedním ze zásadních požadavků vycházejících z legislativy EU je zajištění dlouhodobé 

udržitelnosti nově vybudované infrastruktury vodovodů a kanalizací. V odděleném modelu 

provozování je příjem vlastníka infrastrukturních sítí omezen na výši nájemného hrazeného 

provozovatelem. Pro úspěšné financování rozvoje vodovodů a kanalizací z prostředků fondů 

EU je nutná revize provozních smluv v odděleném modelu provozování vodohospodářské 

infrastruktury. Hodnocení provozní smlouvy se týká oblastí: 

- délky její platnosti, která omezuje hospodářskou soutěž, 

- transparentní a efektivní nastavení výše vodného a stočného, 

- nastavení výše nájemného, která umožní vlastníkovi infrastruktury pokrýt náklady 

obnovy a rozvoje infrastruktury v budoucnu, 

- transparentního výběru provozovatele. 

Součástí kvalitní provozní smlouvy jsou nástroje vyvažující podmínky provozování 

infrastruktury. Jedná se zejména o zajištění řádných revizí, údržby a oprav na náklady 

provozovatele a stanovení sankcí při porušení podmínek. Stanovením pravidel pro výběr 

provozovatele a podmínek provozní smlouvy posílí konkurenci na trhu a vyvolá tlak na 

snížení provozních nákladů, což umožní snížení cen infrastrukturních služeb pro konečného 

spotřebitele. Z výše uvedeného vyplývá, že smlouvy mohou být uzavřeny jak na kratší 

období, např. 10 let, nevyžadující finanční prostředky od provozovatele, tak na delší období 

avšak s nutnými investicemi provozovatele. 
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 V legislativě EU jsou zavedena opatření zamezující nepřiměřené výši zisku 

soukromého subjektu z dotovaných projektů. Soukromé subjekty zajišťující smluvně 

provozování infrastruktury mohou dosahovat nepřiměřené výše zisku na úkor nájemného 

hrazeného vlastníkovi infrastruktury. 

 

4.1 Provozování a financování rozvoje kanalizace na příkladu města Karviná 

 

Karviná se nachází v Moravskoslezském kraji na severním okraji předhůří Beskyd, 

v údolí řeky Olše, 18 km od Ostravy. Severní hranice obce je z části tvořena státní hranicí 

s Polskem. V Karviné žije 63 045 obyvatel17 v devíti městských částí. Do konce roku 2002 

byla administrativním centrem okresu Karviná. Od 11. července 2002 se na základě změny 

zákona18 Karviná stala statutárním městem. Po ukončení činnosti okresních úřadů  je 

statutární město Karviná obcí III. typu s rozšířenou působností pro spádové oblasti: Petrovice 

u Karviné, Dětmarovice a Stonava. 

 

4.1.1 Zajištění odkanalizování  

 

Karviná je zásobována pitnou vodou z nádrží Kružberk v Jeseníkách, Šance a 

Morávka v Beskydech. V červnu 2002 byla do trvalého provozu uvedena nová ČOV 

v Karviné – Novém Městě, která splňuje limity pro znečištění na odtoku z ČOV a má rezervu 

v celkovém zatížení, přibližně 30 – 40 %. Pro její plné využití je nutné rozšíření kanalizace, 

které zajistí odvedení splaškových vod z městských částí Hranice a Mizerov a sníží 

přetíženou kanalizaci v centru města. Je nutné také odkanalizovat městské části Ráj a Staré 

Město. 

Neexistence kanalizačního sběrače v daných městských částech brání dalšímu rozvoji 

jak z podnikatelského hlediska, tak především z hlediska dalšího rozvoje výstavby obytných a 

rodinných domů. Realizací výstavby kanalizačního sběrače dojde k zlepšení životního 

prostředí. Rozšíření kanalizační sítě je zahrnuto do strategického plánu města  s cílem 

minimálního zatížení rozpočtu města a vyčerpání získaných finančních  prostředků z Fondu 

                                                 
17 Dle údajů ČSÚ ke dni 31.12.2006, dostupné na http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0803, [cit. 
6.4.2008]. 
18 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR. Stavební povolení na 10 etap výstavby 

kanalizačního sběrače bylo vydáno v roce 2006. 

Stávající kanalizační síť vlastní a provozuje společnost SmVaK Ostrava a. s. 

Vlastníkem nově budované rozšířené kanalizační sítě bude statutární město Karviná. Po 

realizaci stavby bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele stavby.  

 

4.1.2 Zdroje financování projektu rozšíření kanalizace 

 

Projekt statutárního města Karviná byl zpracován v roce 2004 a v něm byly vyčísleny 

uznatelné náklady ve výši 22 062 000 Eur. Náklady zahrnovaly jak zpracování projektu 

výstavby, tak jeho realizaci. Karviná obdrží prostředky z FS ve výši 80% uznatelných nákladů 

ve výši 17,65 mil. Eur, a 4% dotaci ze SFŽP ČR ve výši 27,05 mil. Kč. Zbývající část 

finančních prostředků zajistilo město z úvěrových prostředků, dostupných na finančním trhu. 

V průběhu zpracování projektu a výběru zhotovitele stavby došlo k navýšení nákladů na 

celkovou částku 45,59 mil. Eur. Výše jednotlivých dotací je neměnná, proto celý dopad 

navýšení nákladů ponese město prostřednictvím úvěru v celkové výši 27,06 mil. Eur. 

FS zaměřený na financování velkých infrastrukturních projektů v oblasti životního 

prostředí a dopravy byl vyhlášen na období 2004 – 2006. FS navazoval na předstrukturální 

fondy ISPA, PHARE a Sapard. Podpora je poskytována formou nenávratné finanční 

výpomoci, o jejíž výši rozhoduje Evropská komise ve spolupráci s ČR. Infrastruktura 

vodovodů a kanalizací je spojena s finančními výnosy ve formě poplatků hrazených uživateli, 

proto maximální výše podpory může činit 80% uznatelných nákladů.  Projekty dotované z FS 

jsou spolufinancovány formou dotace na realizaci projektu ze SFŽP ČR. Tato podpora je 

poskytována do výše 5%, maximálně 50 mil. Kč. 

Pro zajištění investiční akce má statutární město Karviná celkem tři úvěrové rámce 

z nichž čerpá prostředky pro realizaci kanalizačního sběrače. Na všechny tři úvěrové rámce 

proběhla výběrová řízení dle zákona o veřejných zakázkách19. 

První úvěr, který byl čerpán od 20. 10. 2005 do 30. 6. 2007, byl v celkové výši 137 

783 606,48 Kč. Na investiční akci bylo vyčerpáno 50 962 197,60 Kč. Úroková sazba pro 

období prvních pěti let je stanovena ve výši 2,79% p.a. a pro následující období je stanovena 
                                                 
19 Zákon č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl nahrazen novým zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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proměnná úroková sazba. Splatnost úvěru je 31. 12. 2015. Splátka jistin a úroků je stanovena 

smluvně v pravidelných čtvrtletních splátkách. Zajištění úvěru není bankou požadováno.  

Z druhého úvěru v celkové výši 432 545 000,- Kč je vyčleněno na realizaci stavby 

kanalizačního sběrače 210 mil. Kč. Čerpání úvěru probíhá od 13. 10. 2006 do 31. 12. 2008. 

Po celou dobu splácení úvěru je zajištěna pevná úroková sazba 4,95% p. a. Splatnost úvěru je 

do 31. 12. 2016 v pravidelných čtvrtletních splátkách. Pro poskytnutí úvěru není požadováno 

zajištění. 

Třetí úvěr ve výši  550 mil. Kč je kompletně určen na realizaci kanalizačního sběrače. 

Jeho čerpání probíhá od 1. 3. 2008 do 31. 12. 2009. Úroková sazba je stanovena ve výši 5,9% 

p. a. po celou dobu splácení do 20. 3. 2023. Splátka jistiny a úroků probíhá v pravidelných 

čtvrtletních splátkách. Úvěr je poskytnut bez zajištění. 

 

4.1.3 Návrh varianty provozování a financování rozvoje kanalizace  

 

Statutární město Karviná mohlo využít pro financování  projektu  zdroje z ERDF 

v rámci OPI, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR v maximální výši 90% celkových 

uznatelných nákladů. Vzhledem k tomu, že projekt je spojen s významnými finančními 

výnosy, je přípustný souběh podpor v následujícím složení: 

- 50% dotace z ERDF, tj. ve výši 11 031 000 Eur, 

- 30% návratná finanční výpomoc SFŽP ČR, tj. ve výši 6 618 600 Eur s dobou 

splatnosti na 15 let s fixní úrokovou sazbou 1,5% p. a., kde požadováno zajištění, 

například budoucími příjmy, 

- 10% dotace SFŽP ČR, tj. ve výši 2 206 200 Eur. 

Statutární město Karviná musí v tomto případě zajistit financování v minimální výši 

10% uznatelných nákladů ze svých zdrojů. Schválená výše finanční podpory je neměnná, 

proto dojde-li v průběhu realizace stavby k navýšení nákladů, musí město zajistit jejich 

financování z vlastních zdrojů, resp. z úvěru. 

Zajištění financování ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu 

Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací vyhlášeného, MZe ČR, by bylo pro 

město Karviná nevhodné. Program je určen obcím s menším počtem obyvatel a vzhledem 
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k objemu finančních prostředků je vhodným nástrojem pro zajištění financování projektů 

menšího rozsahu a spolufinancování z fondů EU. 

Pro financování nákladů na zpracování projektové dokumentace mohlo město Karviná 

využít dotační program Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 

Moravskoslezského kraje. 

Vzhledem k tomu, že vlastníkem a provozovatelem stávající kanalizační sítě je 

SmVaK Ostrava a. s., lze předpokládat že bude také provozovatelem nového kanalizačního 

sběrače. V tomto případě je nejvhodnější zachovat co nejmenší počet provozovatelů 

kanalizace v rámci obce. Ve statutárním městě Karviná bude uplatněn oddělený model 

provozování. 

Podmínky provozní smlouvy s odbornou firmou SmVaK a. s. by měly zahrnovat 

zajištění údržby, revizí, oprav a obnovy nově budovaného kanalizačního sběrače. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

Závěr 

 

Vodohospodářská koncepce České republiky, zpracovaná Ministerstvem zemědělství 

ČR, zahrnuje úkoly a potřeby v oblasti vodního hospodářství pro období od vstupu do 

Evropské unie do roku 2010. Rozvoj vodovodů a kanalizací a zajištění protipovodňové 

ochrany je investičně nejnáročnější oblastí rozvoje životního prostředí. 

Cílem diplomové práce je posoudit dopad způsobu provozování vodovodů a kanalizací 

na možnosti financování rozvoje jejich infrastruktury. 

Analýzou způsobů provozování vodovodů a kanalizací jsem dospěla k závěru, že 

v podmínkách České republiky je nejrozšířenější provozní model řízení. Finanční možnosti 

rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v odděleném modelu provozování jsou vázány 

na podmínky provozních smluv, hlavně na délku jejich platnosti. V provozním modelu lze 

využívat efektu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a vlastník infrastruktury 

může čerpat finanční prostředky z fondů EU. 

V období 2004 - 2006 mohla Česká republika čerpat finanční prostředky z EU v rámci 

operačního programu Infrastruktura a z Fondu soudržnosti. Tyto fondy představovaly hlavní 

zdroj finančních prostředků. Na operační program Infrastruktura navazuje operační program 

Životní prostředí pro období 2007 - 2013, který zahrnuje zdroje z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Základním parametrem pro poskytování prostředků 

z operačního programu je datum ukončení stávajících provozních smluv v odděleném modelu 

provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací. Nesplnění podmínek týkajících se 

provozních smluv v rámci operačního programu neumožní čerpání finančních prostředků 

v plné výši. Chybějící prostředky by tak musely být zajištěny ze státního rozpočtu nebo 

z vlastních zdrojů investora, což může vést ke zvýšení ceny infrastrukturních služeb. 

Pro zajištění spolufinancování byly vyčleněny finanční prostředky ze státní rozpočtu a 

Státního fondu životního prostředí ČR. Prostředky ze státního rozpočtu byly poskytovány 

v období 2004 – 2006 v rámci vyhlášených programů Ministerstva zemědělství ČR Výstavba 

a technická obnova vodovodů a úpraven vod a Výstavba a technická obnova čistíren 

odpadních vod a kanalizací. Navazujícím programem na tyto dobíhající programy je dotační 

program Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací. Konečným termínem pro 

předkládání žádostí o podporu je 31. 1. 2010. Vybrané projekty jsou projednávány 
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s krajskými úřady. Projekty nejvyšších priorit krajského úřadu jsou závazné a podmíněné 

spolufinancováním z prostředků kraje. 

Finanční podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR je poskytována přímou a 

nepřímou formou. Přímou formou se rozumí poskytnutí dotace a nebo půjčky a nepřímou 

formou je příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru. Souběh podpor ze Státního fondu 

životního prostředí ČR a fondů EU se řídí pravidly jednotlivých operačních programů EU. 

Moravskoslezský kraj vyhlašuje pravidelně od roku 2002 dotační programy na 

podporu investičních akcí obcí v oblasti rozvoje vodovodů a kanalizací. Program Podpora 

přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství je určen na vypracování 

projektové dokumentace pro realizaci projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství, 

které budou uplatňovány k získávání dotací z fondů EU a státního rozpočtu. Program Drobné 

vodohospodářské akce je zaměřen na odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel 

pitnou vodou v malých obcích. 

 Obce mohou získat úvěrové prostředky od ČMZRB, a. s., která nabízí dlouhodobé 

municipální úvěry v rámci programu OBEC až do výše 100 mil. Kč s dobou splatností na 10 

let. Na poskytovatele úvěru od komerčních bank může obec vypsat výběrové řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 Hypotéza, že způsob provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací ovlivňuje 

možnosti financování rozvoje, byla potvrzena.  

 K ověření hypotézy a naplnění cíle diplomové práce jsem využila metody analýzy, 

syntézy, dedukce a komparace. 
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Seznam zkratek 

 

ČMZRB a. s.  Českomoravská záruční a rozvojová banka a. s. 

ČOV   čistírna odpadních vod 

ČR   Česká republika 

ČSN   česká státní norma 

EO   ekvivalentní obyvatel 

ES   Evropská společenství 

EU   Evropská unie 

ERDF   Evropský fond pro regionální rozvoj 

FS   Fond soudržnosti 

CHKO   chráněná krajinná oblast 

IN   investiční náklady 

ISPA   Nástroj předvstupních strukturálních politik 

MF ČR  Ministerstvo financí ČR 

MsK   Moravskoslezský kraj 

Mze ČR  Ministerstvo zemědělství ČR 

MŽP ČR  Ministerstvo životního prostředí ČR 

např.    například 

NP   národní park 

NSTČ   náklady na stavební a technologické části 

OPI   Operační program Infrastruktura 

OP ŽP   Operační program Životní prostředí 

OvaK a. s.  Ostravské vodovody a kanalizace a. s. 

Plán   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje 

příp.   případně 
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SFŽP ČR  Státní fond životního prostředí ČR 

SmVaK Ostrava a. s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 

SR MZe  státní rozpočet, kapitola zemědělství 

SR MŽP  státní rozpočet, kapitola životní prostředí 

tab.   tabulka 

 

 

 

 

 


