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Váš dopis zn. / Ze dne: 

 
Ministerstvo zemědělství ČR 

Ing. Aleš Kendík 

náměstek pro řízení Sekce 

vodního hospodářství 

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 

 

Číslo jednací: 071302/2021/KUSK 

Počet listů/příloh: 1/0 

Praha: 7. 6. 2021 

 

Vážený pane náměstku, 

 

Obracím se na Vás s následující prosbou. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech                

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech 

a kanalizacích) v ust. § 8 odst. 1 ukládá vlastníkům vodovodů a kanalizací vytvářet rezervu 

finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Jedná se                

o účelově vázané prostředky. Zároveň je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zpracovat 

a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 

kalendářních let. Náležitosti plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, a pravidla pro 

jeho zpracování upravuje prováděcí vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích                     

č. 428/2001 Sb. Záměrem regulace je dosažení samofinancovatelnosti vodohospodářské 

infrastruktury. 

 

Ve Středočeském kraji se řada obcí a měst v současné době potýká s finančními 

problémy a prostředky účelově vázané na obnovu vodohospodářského majetku není možné 

využít jiným způsobem. Jak vyplývá ze Zprávy z benchmarkingu zpracované Ministerstvem 

zemědělství, Odborem hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru vodovodů a kanalizací 

za rok 2018, problémem zejména u menších vlastníků může být jejich nepřiměřené zatížení 

způsobené akumulací finančních prostředků ve fondu obnovy vodovodů a kanalizací.  

 

V této souvislosti bych Vás rád požádal o spolupráci při řešení uvedeného problému. 

Jedná se o možnost legislativní úpravy tak, aby bylo možné ze strany obcí a měst dočasné 

využívání vytvořených prostředků fondu obnovy vodovodů a kanalizací na jiné účely                     

a neblokování těchto prostředků. Dovoluji si Vás požádat o návrh řešení a nabízím plnou 

spolupráci ze strany Středočeského kraje při řešení tohoto problému. V případě potřeby se 

s Vámi nad tímto problémem rád sejdu i osobně. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Jan Louška 

    ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje 
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