
Návrhy pro jednání u kulatého stolu 

Koncepční návrhy změn v regulaci oboru vodárenství 

 

1. Úvod 
 

Hospodářská komora ČR na základě výzvy náměstka ministryně financí pro řízení sekce 04 

PhDr. T. Vyhnánka zpracovala a předkládá členům VKRVK podklad shrnující analýzu stávajících 

omezujících pravidel regulace a návrhy k diskusi zaměřené zejména na zkvalitnění regulace se 

zaměřením na plnění jejich základních cílů. 

2. Koncepční cíle regulace vodárenského sektoru 
 

Na úvod diskuse u kulatého stolu bude důležité zrekapitulovat si a potvrdit základní koncepci 

regulace, resp. definovat cíle, ke kterým by měla směřovat. K těmto cílům by se mělo vždy 

přihlížet, pokud budou zvažovány jakékoli změny v systému regulace. Jednotlivá opatření 

v rámci regulaci by měla být na tyto cíle testována a měla by být s nimi v symbióze. 

Za základní koncepční cíle regulace vodárenství v jednotlivých oblastech považujeme: 

• Ochrana spotřebitele 
o Zajistit cenu odpovídající efektivně vynaloženým nákladům a 

přiměřenému zisku  
o Rovnoprávné postavení odběratelů  
o Plynulost dodávek i v krizových situacích  
o Kvalita poskytovaných produktů pro spotřebitele  
o Kvalitní péče o zákazníka (zákaznické služby) včetně zajištění práva 

spotřebitele na relevantní informace 

• Udržitelnost a rozvoj oboru  
o Podporovat odpovídající obnovu vodohospodářské infrastruktury  
o Zlepšování úrovně provozování vodohospodářské infrastruktury 
o Technologický rozvoj oboru 
o Zabránění atomizaci oboru a podpora stabilizace oboru 
o Motivace k efektivitě všech tržních subjektů  

• Ochrana trhu  
o Rovné podmínky pro všechny tržní subjekty 
o Podpora a rozvoj hospodářské soutěže  
o Svobodné rozhodování tržních subjektů  
o Zamezení možným tržním selháním  

• Strategické národní zájmy  
o Udržitelnost a bezpečnost zásobování vodou, zvláště v kritických situacích 

(prvek kritické infrastruktury)  
o Ochrana zdraví obyvatel  
o Ochrana vodních zdrojů 
o Ochrana životní prostředí  
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3. Aktuální témata k řešení 
 

Za aktuálně nejdůležitější témata v oblasti regulace vodárenství jsou považovány: 

1) Atomizace trhu 
2) Úpravy modelu regulace především v oblasti efektivity vynakládaných nákladů a 

oprávněné ziskovosti 
3) Zdroje financování obnovy a technologického rozvoje  
4) Spravedlivé zatížení odběratelů náklady odpovídajícími nákladům vyvolaným 

čerpáním služeb konkrétním dodavatelem  
5) Sociální únosnost nákladového zatížení odběratele 
6) Stabilita legislativního prostředí a regulačních pravidel  

  
K řešení jsou však aktuální i další témata jako řešení nedostatku vody v důsledku sucha, 

nutnost úpravy kalkulačního vzorce, dotační politika, dostatek a kvalita zaměstnanců v oboru 

a jejich stabilizace, využití benchmarkingu, udržitelné hospodaření s vodou, apod.  

Jednotlivá opatření ve výše uvedených oblastech by bylo vhodné rozdělit do dvou kategorií 

z hlediska akutnosti jejich zavedení: 

a) Krátkodobá – která by měla být řešena a zavedena promptně a zajistit odstranění 
aktuálně nejzásadnějších problémů (tvorba zdrojů na obnovu, rovnost podmínek, 
přiměřený zisk) 

b) Strategická – koncepčnější dlouhodobá opatření směřující k dlouhodobému naplnění 
plnění koncepčních cílů regulace (zvyšování efektivity, technologický rozvoj, 
udržitelnost oboru, legislativní stabilita apod.). 

 

3.1  Atomizace trhu 
 

Základním problémem, který se projevuje téměř ve všech aspektech fungování vodárenského 

trhu je jeho iracionální a neopodstatněná roztříštěnost mezi mnoho různě velkých subjektů. 

Díky mnohdy divoké privatizaci, nešetrným dotačním zásahům a častými neodbornými 

politickými zásahy především na lokální úrovni byly kdysi logicky uspořádané vodárenské 

subjekty rozdroleny a to jak po stránce vlastnické, tak i technologické a provozní. Vznikají tak 

velké neefektivity, které české hospodářství stojí nemalé náklady. 

Proto by se měla celá státní politika včetně té regulatorní v zájmu vyšší efektivnosti při 

provozování a správě infrastrukturního majetku zaměřit na motivaci k opětovnému slučování 

menších celků do logicky uspořádaných vyšších celků fungujících s větší efektivností a tyto 

motivovat k dalšímu propojování a kooperaci.  

V tomto směru bude potřeba provést následující strategická opatření: 

- Definovat koncepční cíle oboru vodovodů a kanalizací a nástroje státní regulační 
politiky k jejich dosažení. 

- Zásadním způsobem redefinovat dotační politiku 

- Deklarovat podporu propojování vodárenských soustav 

- Požadovat zvyšování nároků správu majetku a jeho obnovu a rozvoj 
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- Podporovat zvyšování nároků na úroveň provozování – cestou stanovování 
kvalitativních podmínek koncesí zákaznické služby, aplikace moderních technologií, 
zvyšování vnímání veřejné prospěšnosti, posilování požadavků na ISO certifikace apod.   

- Usilovat o důsledné vymáhání legislativních pravidel ze strany dozorových orgánů a 
dodržování normativních aktů vůbec včetně jednotného uplatňování sankčních 
nástrojů  

- Rozvíjet šíření osvěty a know-how mezi vlastníky, provozovateli odběrateli i 
konečnými spotřebiteli  

- Podporovat využívání benchmarkingu k zjišťování neefektivního chování a navrhování 
nápravných opatření 

 

Jako první rychlá opatření směřující k omezování atomizace vodohospodářského trhu by bylo 

vhodné provést: 

- Revizi u stávajících dotačních titulů (např. povinnost samoprovozování obcí, 
omezování dotací u provozovatelského modelu apod.) cílenou k odstranění 
nekoncepčních podmínek stimulujících udržovaní nebo rozšiřování počtu drobných 
nepříliš efektivních subjektů. K tomu projednat s orgány EK možnosti nastavení 
pravidel pro čerpání dotací podporujících tento cíl. 

- Soustředit se na nastavení vhodných motivačních podmínek u nových národních 
dotačních titulů, které by měly obsahovat následující pravidla:  

o Příjemce dotace musí splňovat veškeré legislativní podmínky (především 
tvorba PFO, plná nedotovaná ceny vodného a stočného, kvalita dodávaných 
služeb apod.).  

o Přednost čerpání dotací pro subjekty zapojené do větších vlastnických nebo 
provozovatelských celků  

o Přednost pro projekty směřující k propojování vodohospodářských celků  
o Přednost pro projekty podporující technologický rozvoj a efektivitu. 

- V obdobném duchu nastavení podmínek pro nové programové období OPŽP . 
- Odstranění administrativních překážek pro slučování vodárenských subjektů do 

větších celků. K tomu posoudit dosavadní postupy podle zákona o obchodních 
korporacích a NOZ, případně otevřít diskusi nad novou speciální právní úpravou.   

- Zintenzivnění kontrol dodržování legislativních podmínek zvláště u malých subjektů 
a zvýšení jejich postihů s přihlédnutím k možnosti zapojení se do větších celků. K tomu 
posílit výkon dozorové činnosti zejména směrem k plnění povinností vyplývajících ze 
zákona o vodovodech a kanalizacích.  

-  Zvyšování povědomí místních samospráv o podmínkách a způsobech provozování 
vodárenství ve spolupráci s MMR, využít kongresů SMO, možnost zavedení samostatné 
státní agentury apod. 

 

 

3.2   Úpravy modelu regulace především v oblasti efektivity a ziskovosti 
 

Pro dosažení koncepčních cílů regulace není bezpodmínečně nutné zavádět úplně nový model 

ekonomické regulace, ale dostačující bude stávající model vhodným způsobem reformovat, 
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přizpůsobit parametrickými změnami novým podmínkám a nově definovaným cílům. 

Každopádně pokud se MF (VKRVK) rozhodne pro zásadnější změny systému regulace, měl by 

být postaven tak, aby co nejvíce směřoval ke splnění základních koncepčních cílů. Aktuálně se 

jako největší slabiny regulace projevují v systému podpory efektivity provozování a správy 

majetku a v systému tvorby přiměřeného zisku. 

 

3.2.1 Efektivita provozování 
 

Aktuální roztříštěnost vodárenského trhu, nedostatečné vymáhání normativních pravidel, 

nedostatečné zapojení tržních mechanismů, přijímání nekoncepčních opatření v oblasti 

regulace bez většího posouzení jejich dopadů na hospodářské subjekty, časté politické zásahy 

především na municipální úrovni a částečně také nekoncepčnost legislativy způsobují značné 

neefektivity v rámci oboru s výslednými negativními dopady na spotřebitele.  

Proto by se regulace vodárenství měla zaměřit na proefektivní opatření, zejména v těchto 

oblastech: 

- Zavedení transparentního a systematického benchmarkingu - stanovení základních 
ukazatelů vypovídajících o efektivitě provozování a správy majetku, systému sběru dat 
a vyhodnocování efektivnosti jednotlivých provozovatelů a vlastníků. Zpracovávat a 
dávat vlastníkům i provozovatelům doporučení pro zvýšení úrovně a efektivnosti a 
orientovat je, aby si uvědomili, jakých hodnot ukazatelů mají dosahovat a co je 
s přihlédnutím k jejich podmínkám optimální. 

- Intenzivnější zapojování ukazatelů efektivnosti do koncesních řízení a 
provozovatelských smluv.  

- Podpora tržního principu – vytvoření vhodných podmínek pro střetávání se 
konkurence na straně nabídky s výsledkem zajištění přínosů pro spotřebitele 

- Zavedení systému motivace vodárenských subjektů ke zvyšování efektivity a 
k celkovému zvyšování úrovně provozování a správy majetku.  

o Možnost stanovení normativů zlepšováni konkrétního ukazatele (ziskové 
bonusy) nebo naopak určit minimální úroveň jejich plnění (ziskové malusy).  

o Dále zavést pravidla participace provozovatele, vlastníka, odběratele na 
dosažených úsporách se zohledněním v principech výpočtu přiměřeného zisku 
v pravidlech cenové regulace. 

 
Mezi základní oblasti sledování efektivity patří: 

- Zvyšování úrovně provozování  
o Dodržení plynulosti dodávek – počet odstávek a jejich průměrná délka  
o Dodržení kvality produktu – parametr musí zohledňovat technologii a stav 

provozovaného majetku  
o Ztráty vody – stimulovat prokazatelná opatření ke snižování ztrát vody v trubní 

síti 
o Používání moderních technologií – podporovat zavádění nových technologií a 

vyčíslení jejich přínosů v nákladovosti produkce 
o Kvalitní úroveň zpracovaných provozních řádů a jejich dodržování  

- Péče o infrastrukturní majetek a jeho rozvoj  
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o Pomoc vlastníkům při správě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury 
(rozvojové projekty, nové technologie, potřebné know-how) 

o Péče o inframajetek – udržitelnost vodohospodářské infrastruktury, spolupráce 
při opravách, údržbě, investicích, posuzování stavu majetku, průzkumy sítí, 
technická pomoc 

o Dodržení obnovy majetku - tvorby PFO a jeho čerpání  
o Objem finančních zdrojů na opravy, údržbu, správu i případné smluvní investice  
o Intenzita modernizace majetku a zapojování moderních technologií  

- Péče o odběratele  
o Sledování celkové úrovně zákaznických služeb 
o Zvyšování komfortu komunikace se zákazníkem - dostupnost informací 

(zákaznické centrum, call centrum, WeB, SMS, E-mail, mobilní aplikace, 
zákaznický účet apod.), 

o Rychlost vyřizování požadavků, reklamací, stížností a námětů  
o Minimalizace doby přerušení dodávek, dostatečný rozsah a dostupnost 

náhradního zásobování, včasná informovanost o plánovaných odstávkách 
o Podpora při zřizování, změnách a rušení přípojek 
o Dodatečné služby – možnosti volby formy úhrady faktur, ochrana spotřebitele 

a pomoc v krizových situacích (alarmy v případě mimořádných událostí, 
asistenční služby, refundace úniků), SMART mettering, podružné vodoměry 
apod.  

o Možnost zohlednění průzkumu spokojenosti zákazníků  
- Veřejná prospěšnost 

o Pomoc obcím při správě a rozvoji městské infrastruktury, při zpracování plánu 
urbanistického rozvoje apod. 

o Spolupráce na municipálních projektech – SMART City, zavlažování, pítka, 
veřejné akce 

o Zapojení do systému krizového řízení – black out, protiteroristická opatření, 
protipovodňová ochrana 

o Zavádění moderních technologií – investice do rozvoje a výzkumu  
o Rozvoj oboru – spolupráce s odbornými institucemi, podpora vzdělávání, 

podpora výzkumu a vývoje 
o Motivace k zlepšování životního prostředí – např. účinnost a čistící efekt na 

čistírnách odpadních vod 
- Dodržení smluvních podmínek – individuální nastavení podmínek provozovatelských 

smluv, které je předmětem veřejné soutěže. Zvážit, zda je potřebné tuto oblast 
nějakým způsobem regulovat a vyhodnocovat. 

- Dodržování zákonných norem – např. pravidla BOZP, povinnosti ze zákona o vodách, 
hygienické normy atd. Dodržování je základní povinností vodohospodářských 
společností, a proto by v oblasti regulace mohla sloužit jako blokační pojistka pro 
dosahování výhod z vyšší efektivnosti či následně pro získávání dotací, uzavírání 
nových smluv apod.   
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3.2.2 Ziskovost vodárenských subjektů  
 

Zisk je hlavním hybatelem tržního soutěžního prostředí a hlavním motivátorem tržních 

subjektů, který dokáže vytvořit velké množství „podnikatelské energie“. Regulace v oboru 

vodárenství by měla tento potenciál využít a onu energii nasměrovat správným směrem, tzn. 

k dosahování svých koncepčních cílů. 

Na druhé straně by měla vytvářet rámec pro řešení případných tržních selhání, tzn. vytvořit 

hranice pro maximální objem dosahovaného zisku. Tato hranice by však neměla být 

demotivující a narušovat tržní prostředí. Zároveň by měla vytvářet prostor na dostatečnou 

tvorbu zdrojů na obnovu a rozvoj infrastrukturního majetku a zavádění nových technologií. 

Nastavení současného modelu aplikované v období po 1. 1. 2017 bohužel těmto zásadám 

neodpovídá, protože zvlášť pro provozovatele v oddílném modelu provozování nenastavuje 

dostatečné podmínky pro jejich motivaci k zapojování se do nových tržních soutěží. Toto může 

vést k deformaci tržního prostředí, značným neefektivitám a poškozování až k potenciální 

destrukci celého oboru s velkým negativním vlivem na všechny zainteresované subjekty v čele 

s konečnými spotřebiteli.  

Proto je nezbytné vytvořit model tvorby přiměřeného zisku, který by provozovatele 

dostatečně motivoval k zapojování se do veřejné tržní soutěže a ke zvyšování efektivity a 

celkové úrovně provozování a správy majetku.  

Tento model by měl obsahovat následující prvky: 

• Rovné podmínky pro všechny subjekty bez ohledu na formu vlastnictví a model 
provozování  

• Odměna za efektivnost a úroveň provozování – provozovatel by měl být tak 
motivován ke zvyšování úrovně provozování, k zodpovědné péči o majetek, 
k maximální péči o zákazníka, k zavádění nových technologií apod.  

• Odměna za převzetí odpovědnosti a rizik provozování 

• Provozování vodohospodářského majetku sebou nese velkou zodpovědnost a 
velký objem rizik (provozuschopnost, četnost havárií, odstávky, rizika 
vyplývající z cenotvorby, riziko nárůstu cenové úrovně vstupů, riziko kvality 
produktu, riziko obchodní spojené se změnou poptávky apod.). Tato rizika jsou 
často odvislá od velikosti zásobovaného regionu a objemu provozovaného 
majetku  

• Hlavním přenášeným rizikem je udržení provozuschopnosti sítě a udržení 
kvality produktu. 

• Velká rizika souvisejí se stavem provozovaného majetku, jeho technologickou 
úrovní a složitostí, dislokací, rozlohou apod.   

• Provozovatel přebírá řadu odpovědnosti na základě provozovatelské smlouvy 
– závazky vůči vlastníkům, zákazníkům, veřejnosti, zaměstnancům, apod.     

• Provozovatel nese velké riziko odpovědnosti vůči spotřebitelům, je 
zodpovědný za zdraví obyvatel, kvalitu dodávaného produktu, plynulost 
dodávek, komunikaci apod.  
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• Riziko kritických situací – provozovatel zodpovídá za udržení vodárenské 
soustavy jako prvku kritické infrastruktury i po dobu kritických situací 
(povodeň, sucho, black out, katastrofy, kybernetické útoky apod.) 

• Odměna za spolupráci při péči o majetek  

• Provozovatel je zodpovědný za zachování provozuschopnosti majetku 

• Jeho motivací je udržovat majetek v optimálním stavu  

• Spolupracuje a mnohdy financuje opravy, údržbu, správu a také mnohdy i 
investice do infrastrukturního majetku 

• Spolupracuje na tvorbě PFO 

• Spolupracuje na rozvoji a vývoji – zavádění moderních technologií  
 

Mezi základní zvažované modely regulace zisku patří následující: 

- Návratnost vlastního vloženého kapitálu – WACC 
o Stávající nastavení je nevyhovující především proto, že efektivní provozovatel 

ve snaze o minimalizaci svého kapitálu nedosahuje takové výše, která by 
umožnila dostatečnou celkovou výnosnost motivující k provádění své činnosti. 
Zároveň ve výpočtu přiměřeného zisku nejsou zohledněna rizika vyplývající 
z provozování pronajatého majetku uvedená výše 

o Z uvedených argumentů je zřejmé, že provozovatel by měl být zainteresován 
na ziskovosti infrastrukturního majetku. V tomto směru se nabízí následující 
možnosti: 

▪ Umožnit provozovateli podílet se i na ziskovosti infrastrukturního 
majetku určitým limitovaným procentem daným provozovatelskou 
smlouvou, ovšem nastavit maximální limit (v % podílu na majetku) ze 
strany regulátora. 

▪ Rozdělit ziskové % WACC mezi vlastníka a provozovatele např. 5:2. 
▪ Nechat stávající ustanovení, ale umožnit vlastníkovi ocenění 

infrastrukturního majetku pro potřeby kvantifikace přiměřeného zisku i 
zdrojů pro PFO (např. analogie  IFRS) včetně stanovení pravidle pro jeho 
pravidelné přeceňování. 

- Nastavit maximální ziskovou marži k uznatelným nákladům (ÚVN) – tato varianta 
však nebude provozovatele motivovat ke snižování nákladů a jejich úsporám, naopak 
provozovatel bude mít snahu své náklady a konečnou cenu navyšovat např. 
prostřednictvím spřízněných dodavatelů.  

- Regulace formou maximální ceny – model ERÚ – tato varianta byla historicky 
zvažována, ale znamenala by rozmělnění regulace a pravděpodobně další 
nekontrolované neefektivnosti. Maximální cena by ale mohla fungovat v některých 
mezních situacích, například u provozovatele poslední instance.  

- Model OPŽP – tento model je velice komplikovaný a svazuje vlastníka i provozovatele 
mnohdy k neefektivnímu chování. Pro účely plošného uplatnění by se musel radikálně 
změnit.   

- Kombinace více modelů – vždy je možné více modelů úspěšně zkombinovat. Tento mix 
by měl odpovídat změnám v počtu vlastnických i provozovatelských subjektů na 
základě procesu „deatomizace“, změnám v rajonizaci zásobovacích území vlivem 
budoucího propojování vodárenských soustav atd. 
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K tématům uvedeným v tomto bodu předkládá HK ČR účastníkům kulatého stolu doplňující 

podklad s rozvedením a podrobnějším popisem jednotlivých návrhů změn. 

 

3.3 Zdroje financování obnovy a rozvoje infrastrukturního majetku  
 

Asi nejhmatatelnějším dopadem atomizace trhu je společně s požadavkem na zvýšení ochrany 

spotřebitele a nízkou úrovní provozování u některých, zpravidla menších, vlastníků 

nedostatečná tvorba zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářského infrastrukturního 

majetku (dále jen „majetku“), která je mnohdy neefektivně sanována ze společných státních 

prostředků nebo místních rozpočtů. Zde může největší pozitivní roli sehrát důsledné vymáhání 

dodržování právních předpisů a některá opatření v nastavení pravidel tvorby zdrojů, zejména 

pak: 

o definování pojmu obnovy – přesná definice pojmů – oprava x obnova x modernizace x 
rekonstrukce x případně rozvoj a to včetně jejich legislativního ukotvení 

o aktualizace stanovení pořizovací ceny pro potřeby zpracování a realizace PFO – již existuje 
návrh úpravy metodiky MZe ČR – SOVAK připomínkuje 

o úprava životnosti majetku pro potřeby zpracování a realizace PFO – připomínkován návrh 
od MZe ČR 

o obnova majetku financovaného z dotací   
▪ zde je problém především u podnikatelských společností, kdy není majetek v účetní 

evidenci (v aktivech) a tudíž není odpisován a není na něj tvořen základní zdroj na 
jeho obnovu. Negativní dopad je pak i v oblasti PZNK při kvantifikaci základny pro 
výpočet přiměřeného zisku. 

▪ doporučení – pro kvantifikaci PFO a PZNK (pro účely základny pro výpočet 
přiměřeného zisku provozních společností) uplatnit analogii IFRS16. 

o Zahrnování DPH – aktuálně se zahrnuje hodnota včetně DPH - návrh je, aby to bylo bez 
DPH  

▪ Problematika DPH při evidenci majetku by měla být řešena takto: 
a) U plátců DPH vykazovat bez DPH. 
b) U neplátců DPH za skutečně vynaložené náklady (pokud není plátce DPH, 

neuplatňuje odpočet DPH na vstupu, tudíž je nákladem celková vyfakturovaná 
částka). 

o Využití prostředků PFO  

• Zdroje kumulované pro potřeby PFO mohou být použity výhradně na obnovu 
majetku. 

• Významným zdrojem pro financování obnovy (PFO) je ustanovení odst. 12 Výměru, 
kdy lze o potřeby PFO nad kumulované zdroje uplatnit v rámci přiměřeného zisku 
další finanční zdroje. 

• Alokace prostředků na zvláštních účtech – je nadbytečná a z pohledu finančního 
řízení subjektu iracionální. 

▪ Kumulované finanční prostředky by měly být striktně účelově vázané, ale 
využitelné v rámci financování subjektu i pro jiné účely, ovšem na základě přesných 
pravidel jejich budoucí opětovnou alokaci a s podmínkou využití pro financování 
vodohospodářské infrastruktury. 
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▪ Uvažované rozdělení prostředků do dvou fondů zvlášť pro financování vodárenské 
a kanalizační infrastruktury by nebylo vhodným opatřením. 

o Rozvojové investice 
V rámci tvorby zdrojů na obnovu by měla být také možnost tvorby nadstavbových 

zdrojů na plánovaný rozvoj majetku a jeho modernizaci tak, aby nemusely být čerpány 

cizí zdroje a zároveň dopad na spotřebitele nebyl jednorázový při zařazení majetku do 

evidence a zahájení splácení externích zdrojů. 

Základním zdrojem pro financování rozvojových investic jsou disponibilní finanční 

prostředky subjektu, který je jejich investorem. Tyto prostředky mohou být doplněny 

či plně substituovány dotacemi, poskytnutými tomuto subjektu. Zde však 

doporučujeme rovnost pro poskytování dotací pro veškeré typy vodohospodářských 

subjektů na trhu bez „a priori“ jejich vylučování  z portfolia možného příjemci dotace. 

o PFO a daňově uznatelná rezerva – forma tvorby zdrojů pro PFO: zisk x daňově uznatelná 
rezerva 

▪ Možnost snížení daňového zatížení zdrojů na PFO, tzn. zvážit možnost, kdy by 
prostředky vytvářené a akumulované pro rozvojové investice byly vymezeny jako 
položky snižující daňový základ pro daně z příjmů. 

▪ další možností je uznat generování zdrojů na rozvojové investice jako další 
připočitatelnou položku k PZNK, který sám o sobě vyjadřuje míru návratnosti již 
vloženého kapitálů, nikoliv krytí budoucích potřebných zdrojů pro rozvoj.  

o Vytvoření fondu pro obnovu majetku na celostátní úrovni – takovýto manévr by musel 
být realizován na základě politické shody o potřebě centrálního zajištění zdrojů pro obnovu 
síťového odvětví. Tedy formou přijetí speciálního zákona. Je otázkou diskuse reálnost a 
průchodnost takovéto změny. 

o Řešení pro případy, že subjekty nebudou schopny tvořit prostředky pro potřeby PFO  

• Uplatnit postihy tam, kde nebude PFO dodržován – např. vyloučení z možnosti 
čerpání dotací. 

•  Ovšem zároveň nastavit systém tak, aby subjekty byly motivovány k zapojování do 
větších vlastnických a provozovatelských celků a k jejich zodpovědnosti (např. 
uznání kapitalizace vložených zdrojů jako cenotvorný faktor v rámci pravidel 
věcného usměrňování cen apod.). 

 

 

3.4 Spravedlivé zatížení odběratelů náklady – dvousložková forma ceny 
pro vodné a stočné 

 
Dalším velkým problémem současné regulace je porušování principu rovnoměrného podílu 

odběratelů na nákladech související s dodávkou pitné vody a odváděním odpadních vod do/z 

konkrétního odběrného místa. Tento problém je způsoben nízkým možným podílem 

uplatňování pevné složky ceny v cenové politice jednotlivých společností. Obecně tak platí, že 

odběratel hradí cenu za dodávané služby pouze na základě objemu odebraného množství. 

Pravidelný odběratel je tak plně zatížen náklady, zatím co příležitostný odběratel se podílí na 

úhradě nákladů jen symbolicky, či vůbec. Přičemž je známo, že v průměru jen 20% nákladů je 

závislých na objemu dodávané služby, zatím co zbylých 80% je fixních, tzn. nákladů na 
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udržitelnost poskytované služby (např. správa a obnova majetku, zajištění distribuce, 

pohotovost dodávky, zákaznické služby apod.).  

Tento problém vystává do popředí stále zřetelněji v souvislosti s množícími se obdobími sucha, 

kdy příležitostní odběratelé, kteří ve většině případů mají přípojku pouze jako pojistku pro 

případ nedostatku vody, jednorázovými odběry v období sucha extrémně zatěžují a 

destabilizují celý vodárenský systém, což naopak vyvolává další dodatečné náklady. Jejich 

úhrada jde však z podstatné části na bedra pravidelných odběratelů.  

Změny v cenové regulaci by se tak měly orientovat na spravedlivější rozdělení nákladů mezi 

jednotlivé spotřebitele, např. větší motivací k uplatňování dvousložkové ceny a zároveň 

radikálnějším navýšením současného limitu 15% výše podílu pevné složky na celkové ceně. 

Toto navýšení na cílovou úroveň by však mělo být prováděno krokově tak, aby nedošlo 

k větším jednorázovým odpadům na odběratele.  

Návrh na změnu v uplatňování dvousložkové ceny byl již v minulosti diskutován, ovšem  dosud 

byl akceptován pouze z části a to v případě vody pitné předané a vody odpadní převzaté.  

 

3.5 Sociálně únosná cena (SÚC) 
 

Zavedení sociálně únosné ceny minimálně jako orientačního benchmarkingového údaje je 

rozhodně pozitivní. Otázkou je možnost její zapracování do cenové regulace. Může být použita 

opět jako motivátor ke koncentraci vlastníků a provozovatelů, nebo jako nástroj při 

přidělování dotací. Otázkou je její využití jako maximální úrovně vodného a stočného. V tomto 

ohledu by bylo nutné řešit především finanční krytí nákladů, které by byly nad rámec SÚC, tzn., 

z jakého zdroje by byly dotovány. Zde je zapotřebí se vyrovnat s imperativem zakázané veřejné 

podpory a hledat řešení v oblasti státních sociálních dávek  

 

3.6 Stabilita legislativního prostředí a regulačních pravidel  
 
Dalším ožehavým problémem v oblasti regulace je stabilita jejích pravidel a uveřejňování zamýšlených 

změn v dostatečném předstihu tak, aby se tržní subjekty stačily na nové podmínky připravit.  Pro 

budoucí období v regulačních opatřeních je totiž nutné respektovat potřebu reagovat na specifika 

tohoto síťového odvětví investičně náročného s dlouhými cykly výstavby vyžadující stabilitu pro 

rozhodování podnikatelských subjektů a redukující možnost náhlých nepředvídatelných změn 

regulačních pravidel. Toho je možné docílit definováním delších min. 5 letých období, ve kterých bude 

garantován základní model regulace neměnný v tomto období a její celkový. V rámci tohoto delšího 

období (periody) pak stanovit kratší úseky (obvykle 1 rok maximálně 2 roky), ve kterých by docházelo 

jen k parametrickým změnám jednotlivých prvků regulace při respektování garantovaného rámce 

(reakce na změny daňových sazeb, změny dynamiky cenové eskalace nebo jednotlivých kalkulačních 

položek, uplatnění pravidel pro omezení spotřeby v důsledku such apod.). 

Zároveň by bylo vhodné, aby veškeré změny v pravidlech regulace byly prověřeny z hlediska plnění 

základních koncepčních cílů regulace, byly konzultovány s odbornou veřejnost a aby byla provedena 

dostatečná analýza jejich dopadů na obor jako celek i na jednotlivé tržní subjekty.  
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4. Ostatní aktuální otázky cenové regulace  
 

V oblasti regulace přetrvává řada dalších problémů a zároveň vyvstávají problémy nové, na 

které je potřeba reagovat. 

 

4.1 Dotační politika 
 

Na jednotlivé subjekty vodárenského trhu včetně koncového spotřebitele dopadá dotační politika ve 

dvou rovinách. Jednak dotační politika státu, která se snaží podporovat rozvoj vodohospodářské 

infrastruktury, či reagovat na aktuální problémy jako například nedostatek vody, či zhoršující se kvalita 

vod povrchových i podzemních. Mnohdy však tyto dotační tituly nerespektují hlavní cíle 

vodohospodářské regulace a deformují tržní prostředí. Proto je potřeba u jednotlivých dotačních titulů 

důkladně zvážit, zda odpovídají zájmům spravedlivého a rozvíjejícího se vodárenského trhu, zda 

vhodným způsobem podporují zaměřený cíl a zda jsou vynakládány efektivně.  

Druhým zásahem, který ještě více destabilizuje nastavení vodohospodářského trhu, je přímá dotace do 

ceny vodného a stočného zvláště v malých územních celcích. Tyto finanční prostředky jsou mnohdy 

vynakládány na úkor jiných rozpočtových kapitol měst a obcí, či na úkor tvorby zdrojů na obnovu 

infrastrukturního majetku. Proto by bylo vhodné zavést institut tzv. plné nákladové ceny, který by 

minimálně poukázal na tyto případy a snažil se zajistit, aby se spotřebitelé plně podíleli na 

spotřebovávané službě a nebyly dotovány z „cizích kapes“.   

Dalším kritizovaným prvkem současné dotační politiky je „a priori“  bezdůvodné vyloučení některých 

subjektů o tuto dotaci požádat a tuto dotaci získat. 

 

4.2 Benchmarking 
 

Další problém, který do určité míry komplikuje vodárenským společnostem život, ale hlavně vnáší 

mnohé otazníky do následného benchmarkingu je povinná struktura kalkulačního vzorce. Prioritou by 

měl univerzální přístup ke všem vodárenským subjektům. S ohledem na diverzifikaci českého 

vodárenství by si diskusi zasloužila možnost v zájmu zjednodušení a zamezení dalšího 

administrativního zatěžování zejména malých vlastníků a provozovatelů – obcí redukce vykazování 

nákladů ve všech podrobných položkách nebo, při respektování tohoto způsobu výkaznictví jako 

neopominutelného zdroje dat, vytvořit metodiku pro obce usměrňující postup a napomáhající aparátu 

obcí operativně ověřovat správnost výše jednotlivých položek zahrnovaných do kalkulace nákladů. 

 

4.3 Sucho 
 

Mezi nové výzvy, které se v poslední době objevují a na které je potřeba reagovat patří i stále častější 

výskyt nedostatku pitné vody. Jedná se sice o lokální, ale o to dramatičtější události, které krátkodobě 

zatěžují vodárenské soustavy a vyvolávají řadu dodatečných nákladů, které obvykle nejsou a z hlediska 

podmínek dlouhodobosti a obvyklosti ani nemohou být zahrnuty v cenových kalkulacích. Cílem státní 

regulatorní i dotační politiky v tomto směru by měla být jednak podpora vytváření větších 
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vodárenských celků, které dokáží lépe reagovat na vzniklé potíže s nedostatkem vody, zároveň 

podpora propojování vodárenských soustav a také motivace spotřebitelů k zodpovědnějšímu chování 

a snižování své spotřeby v kritických obdobích. Zároveň je nutné nastavit spravedlivé zatížení skupin 

pravidelných a příležitostných odběratelů náklady na zajištění provozuschopnosti vodárenské soustavy 

a vícenáklady vznikajícími v důsledku zajišťování služeb v období s nedostatkem vody.  V alternativě 

volby cesty propojováním vodárenských soustav zohlednit v cenotvorbě značné potřeby investičních 

výdajů na tyto akce. S tím bude souviset i otázka dosavadního přístupu k cenové regulaci v rámci 

jednotlivých povodí a přistupovat shodně k úplatě za odebranou povrchovou vodu zakotvenou 

v poplatkovém systému. 

  

4.4 Dostatečné a kvalitní personální zajištění oboru vodárenství 
 

Dalším velkým problémem, kterému musí vodárenské společnosti v poslední době čelit a s kterým by 

mohla státní politika pomoci, je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Zde by jistě pomohla větší 

podpora vzdělání v technických oborech zaměřených na vodárenství, např. i formou grantů pro takto 

orientované učební a studijní obory. Zároveň by jistě pomohlo určité uvolnění regulace v oblasti 

alternativního odměňování zaměstnanců formou různých benefitů, po kterých především uchazeči o 

zaměstnání stále častěji volají, a které by přispělo ke stimulaci poptávky po zaměstnání v tomto 

významném odvětví. Takováto opatření bude vhodné koordinovat s přístupy státu k daňové (zejména 

v oblasti daní z příjmů) a sociální (mzdové) politice. 

 

5. Proces přijímání jednotlivých opatření  - návrh dalšího postupu 
 

Je zřejmé, že výše uvedené záměry úprav regulace si vyžádají delší období pro jejich přípravu, analýzy, 

diskusi a finální schvalování. V každém případě by bylo dobré soustředit se na priority, které je potřeba 

uvést co nejdříve do praxe a dále se zaměřit na strategické dlouhodobé úpravy, jejichž příprava a 

posouzení si vyžádá více času.  

Proto se nabízí rozdělení jednotlivých opatření do třech kategorií: 

1. Opatření pro rok 2021 – provizorní řešení odstraňující již překonaná pravidla 
2. Opatření ve střednědobém výhledu – realizace do 3 let – prioritní oblasti k řešení, které budou 

přijímány postupně, jako součást strategické změny systému regulace  
3. Dlouhodobá strategická opatření – dopracování regulačního rámce a řešení záležitostí s nižší 

prioritou 
 

Proces přijímání jednotlivých opatření by měl zahrnovat: 

- Projednání u kulatého stolu  

- Stanovení pracovních skupin pro projednání jednotlivých opatření napříč správními orgány, 
odbornou veřejností i jednotlivými tržními subjekty  

- Příprava dopadových analýz  

- Vyhodnocení a redukce navržených opatření 

- Předložení návrhu regulačních opatření  VKRVK a formulace závěrů, resp. usnesení, ve směru 
k představitelům regulačních orgánů, vydání rozhodnutí regulátorů 

- Informační kampaň, řádná legisvakance, zavedení do praxe regulovanými subjekty 
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V rámci tohoto procesu se věnovat i dalším oblastem: 

- Otevřít otázky decentralizace či centralizace regulace, tj. ponechat celostátní jednotnou 
regulaci, přenést kompetence na místní orgány, vázat regulaci na nově vzniklé vodovodní a 
kanalizační soustavy atd. 
 
Pro diskuzi o možných řešeních v delším časovém horizontu zvážit i témata: 

- Vyvázání některých subjektů nebo případů provozování z obecných pravidel regulace 
(nejmenší obce, vysoutěžené smlouvy s cenovým kritériem apod.)  

- Uložení závazku pro malé obce provozovat vodárenské služby formou provozovatelského 
modelu za účasti kvalifikovaného operátora. 

 


