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KONTROLNÍ LIST  
 správy a provozu VaK v modelu samostatného provozování   

Verze 01-1A-2018 

Určeno vlastníkům vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,  
kteří si zajišťují správu a provoz vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 

Kontrola zajištění plnění vybraných základních povinností dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 428/2001 Sb.,  
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., souvisejících právních předpisů a příkladů dobré praxe. 

 

Kontrola na kalendářní rok:   
 

A – Základní povinnosti vlastníka při správě VaK 
Pořadové 
označení 
úkonu:  

Popis povinnosti Vztah k 
ustanovení 

zákona/  
vyhlášky 

Každoroční  
povinnost 

Zajištění úkonu: 
 

Pozn.  
zpracovatele 

ANO 
                         

NE 
 

A1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit 
jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu 
finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich 
použití pro tyto účely.  

§ 8 odst. 1 
ZVK 

ANO    

  
 

  

A2 Průběžné vedení majetkové evidence. § 5 odst. 1 
ZVK 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

A3 Průběžné vedení provozní evidence, kterou tvoří záznamy 
o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných na 
vodu dodávanou vodovody, výkresová dokumentace 
vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy, cenové 
kalkulace, plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné 
vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, 
provozní deník a dále provozní řády vedené podle 
zvláštních právních předpisů. 

§ 5 odst. 2 
ZVK 
 
(také § 161 
SZ) 

    

 
 

  
 

 

A4  Zajištění vybraných údajů z majetkové evidence (VÚME) 
a z jejich provozní evidence (VÚPE), předání územně 
příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

§ 5 odst. 3 
ZVK 

Do 28. února    

 
 

   

A5 Zajištění smluvních vztahů s vlastníky provozně 
souvisejících vodovodů nebo kanalizací 
(Pozn. Smlouvy uzavřené před 1. 1. 2014, musí být 
uvedeny do souladu s ustanovením § 8 odst. 15 ZVK do 
1. ledna 2020. 
 

§ 8 odst. 3, 
odst. 15 
ZVK 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Stránka 2 z 6                                         

 

A6 Zpracování a realizace plánu financování obnovy 
vodovodů nebo kanalizací (PFO), a to na dobu nejméně 
10 kalendářních let. 

§ 8 odst. 11 
ZVK 

V případě 
změny. 

 
 

 
 

 

    

A7  Evidence přehledů zjištěných ukazatelů jakosti vody. § 9 odst. 3 
ZVK 

ANO 
 

     

A8 Zajištění vypracování a aktualizace kanalizačního řádu. § 14 odst. 3 
ZVK a § 24 
V428/2001 

V případě 
změny a 
pozbytí 
platnosti řádu. 

   

    

A9 Zaslání porovnání všech položek výpočtu ceny podle 
cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené 
skutečnosti v předchozím kalendářním roce (Porovnání 
V+S) v elektronické podobě a ve stanovené formě 
Ministerstvu zemědělství.  

§ 36 odst. 5 
ZVK 

Nejpozději do 
30.4. 

   

    

A10 Zajištění Plánu kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné 
vody.  

§ 8 
V428/2001 

      

A11 Zajištění Plánu kontrol míry znečištění odpadních vod a 
kalů.  

§ 9 
V428/2001 

      

B1 – Základní povinnosti provozu 
B1.1 Podání žádosti příslušnému krajskému úřadu o povolení 

nebo zrušení povolení k provozování konkrétního 
infrastrukturního majetku.  

§ 6 ZVK V případě 
změny,  
v termínu do 30 
dnů od nastalé 
změny. 

   

    

B1.2 Zajištění odborné kvalifikace. 
  

§ 6 ZVK V případě 
změny. 

     

B1.3 Zajištění povolení k nakládání s povrchovými nebo 
podzemními vodami k jejich odběru. 

§ 9 odst. 1 
ZVK 

V případě 
změny a 
pozbytí 
platnosti. 

   

    

B1.4 Zajištění povolení k nakládání s vodami k vypuštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. 

§ 9 odst. 1 
ZVK 

V případě 
změny a 
pozbytí 
platnosti. 

   

    

B1.5 Provádění odběrů vzorků surové vody v místě odběru 
před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a 
celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném 
formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci 
povodí jednou ročně do 31. března za předchozí 
kalendářní rok, četnost a další náležitosti tohoto hlášení 
stanoví vyhl. č. 428/2001 Sb.  

§ 13 ZVK, § 
21 a 22 
V428/2001 

Do 31. března    
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B1.6 Provádění odběrů vzorků odpadních vody a její rozbory.  § 14 odst. 6 
ZVK 

      

B1.7 Zajištění výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné 
podle cenových předpisů konečným odběratelům.  

§ 20 odst. 9 
ZVK, § 35a 
a příloha č. 
19 a 19a 
V428/2001 

    

    

B1.8 Vedení provozního deníku.  § 11 
V428/2001 

      

B2 – Základní povinnosti provozu – přímý vztah k odběratelům  
B2.1 Zajištění úhrady materiálu na odbočení přípojek a 

uzávěr vodovodní přípojky vlastníkem vodovodu nebo 
kanalizace.  

§ 8 odst. 5 ZVK     

    

B2.2 Uzavření písemných smluv o dodávce vody a 
odvádění odpadních vod s odběrateli. 
(Pozn. Smlouvy s odběratelem uzavřené před 1. 1. 
2014, musí být uvedeny do souladu s ustanovením § 8 
odst. 16 a 17 do 1. ledna 2024.)  

§ 8 odst. 6, 16 
a 17 ZVK 

    

    

B2.3 Zajištění pořízení a instalaci fakturačních vodoměrů, 
pravidelné výměny a související evidence.  

§ 16 ZVK V případě 
pozbytí 
platnosti.  

   

    

B2.4 Zajištění výběru vodného a stočného.     
 

 
 

 
 

 
 

 

B2.5 Zajištění dostupnosti informací s platnými údaji pro 
možné odběratele k uzavření písemné smlouvy podle 
§ 8 odst. 6, včetně reklamačního řádu. 

§ 36 odst. 3 a 
odst. 4 ZVK 

    

    

B2.6 Uveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny 
podle cenových předpisů pro vodné a stočné a 
dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce 
(Porovnání V+S). Vykázaný rozdíl vyšší než 5% 
hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn.  

§ 36 odst. 5 a 
odst. 8 písm. b) 
ZVK 

Nejpozději do                 
30. 4.,obec 
zveřejní 
nejpozději do                   
2 dnů od 
obdržení, na 
dobu nejméně 
30 kalendářních 
dnů.    
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B3 – Základní povinnosti provozu – ostatní, ohlašovací povinnosti  
Pořadové 
označení 
úkonu:  

Popis povinnosti  Související 
právní předpis  

 

Každoroční  
povinnost   

Zajištění úkonu: 
 

Pozn. zpracovatele 

ANO NE 

B3.1 Zajištění výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné podle 
cenových předpisů v případech vody předané a převzaté vody 
odpadní. 

Výměr MF a § 
35a V428/2001 

ANO    

 
 

 
 

  

B3.2 Kontrola dodržování jakosti pitné vody ve vodovodní síti.  V252/2004 ANO      

B3.3 IS PiVo - Pravidelné poskytování laboratorních výsledků 
rozborů vzorků vody příslušným hygienickým stanicím.  

V35/2004  ANO      

B3.4 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích – formulář VH 8b-
01, hlášení pro Český statistický úřad.    

V302/2015  Do 10. 2.       

B3.5 ISPOP - Roční hlášení o odběru podzemní vody, formulář 
F_VOD_ODBER_PODZ. 

§ 10 V431/2001, 
přílohy                     
č. 1 – 3 

Ročně, k 31. 1. 
Příslušný správce 
povodí.  

     

B3.6 ISPOP - Roční hlášení o odběru povrchové vody, formulář 
F_VOD_ODBER_POVR. 

     

B3.7 ISPOP - Roční hlášení o vypouštěné vodě, formulář 
F_VOD_VYPOUSTENI. 

     

B3.8 ISPOP - Poplatkové hlášení / přiznání za odběr podzemní 
vody pro zásobování pitnou vodou VZ, formulář F_VOD_PV. 

§1 V125/2004 Půlročně, k 15. 10 
a k 15. 2, ČIŽP. 

     

B3.9 ISPOP - Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj 
znečišťování podle VZ, formulář F_VOD_OV. 

§ 4 V123/2012 Půlročně, k 15. 10 
a k 15. 2, ČIŽP. 

     

B3.10 ISPOP – Základní údaje předávané znečišťovatelem 
vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému 
odbornému subjektu na základě § 38 VZ, formulář 
F_VOD_38_4. 

§ 38 VZ Dle rozhodnutí 
příslušného 
vodoprávního 
úřadu.  

   

    

B3.11 ISPOP – Hlášení o produkci a nakládání s odpady.  § 21 a § 22 
V383/2001 – 
příloha č. 20  

15. 2. ORP.     
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C – Doporučené příklady dobré praxe 
Pořadové 
označení 
doporučení:  

Popis  Komentář  

C1 Vedení majetkové a provozní evidence 
v elektronické formě, zejména pak situací 
polohového a výškového umístění vodovodních 
řadů a kanalizačních stok.  

Kvalitní vedení informací o VaK v elektronické formě výrazně zkvalitňuje její správu, ochranu a vytváří 
technické podmínky pro optimální provoz, plánování udržitelnosti infrastrukturního majetku a rovněž 
jeho rozvoje.    

C2 Plán preventivní údržby. Plánovaná údržba znamená soustavnou činnost péče o infrastrukturní majetek, kterou se zpomaluje 
průběh procesu fyzického opotřebení. Plán preventivní údržby na podkladě znalostí o majetku VaK, 
provozních řádů, technických návodů strojů a zařízení je příkladem dobré zavedené odborné praxe. 

C3 Plán oprav. Každoroční plánování zásahů do infrastrukturního majetku se zohledním aktuálního stavebně 
technického stavu formou vhodných oprav je příkladem dobré zavedené odborné praxe.    

C4 Investiční Plán obnovy majetku s návazností na 
PFO.  

Jedná se o soupis konkrétních plánovaných stavebních zásahů do infrastrukturního majetku 
plánovaných formou investic se zohledněním znalostí o stavebně technickém stavu majetků, jeho 
fyzickém opotřebení, je příkladem dobré zavedené odborné praxe. S ohledem na PFO a často 
časovou náročnost přípravy těchto staveb se doporučuje plánování střednědobé ve výhledu cca 5 let.        

C5 Investiční plán rozvoje majetku. Jedná se o soupis konkrétních plánovaných stavebních zásahů do infrastrukturního majetku a jeho 
rozvoje formou investic se zohledněním znalostí o stavebně technickém stavu majetků, jeho 
výhledových potřeb, zejména s ohledem na možné kapacitní limity, je příkladem dobré zavedené 
odborné praxe. S ohledem časovou náročnost přípravy těchto staveb a zajištění financování se 
doporučuje dlouhodobé plánování ve výhledu cca 10 i více let.      

C6 Kontinuální sledování dodávky množství pitné vody 
do vodovodní sítě – monitoring ztrát vody. 

Kontinuální sledování dodávky množství pitné vody do spotřebiště každého vodovodu v optimálním 
rozdělení musí být vnímáno, jako nezbytný standart při provozování veřejných vodovodů, zejména 
s ohledem na vyhodnocování denních a nočních průtoků pro předcházení nekontrolovaných úniků 
ztrát vody a tím zajištění hospodárného a bezpečného provozu.   

C7 Kontinuální Optická inspekce stokové sítě a čištění 
stokové sítě.   

Pravidelná prohlídka stokových sítí TV kamerou s vyhodnocením stavebně technického stavu 
v optimálním cyklu podle rozsahu majetku (cca 10 let) s vazbou na pravidelnou aktualizaci PFO je 
příkladem dobré zavedené odborné praxe. 

C8 Četnost odečtů spotřeby vody u odběratelů.  S ohledem na možná rizika skrytých úniků vody u odběratelů či jiných rizik spojených s měřením 
dodávané vody se doporučuje častější kontrola vodoměrů, jejich odečtů a následná fakturace 
vodného. Odběratelům je také možno ve smlouvě umožnit a doporučit vlastní odečty stavu vodoměru 
i v intervalech kratších než jsou dohodnuty (pro domácnosti zpravidla 4 x ročně), aby případná 
porucha vodoměru, či skryté úniky vody ve vnitřním vodovodu, byly zjištěny v co nejkratším intervalu. 
Předcházení rizik možných sporů mezi poskytovatelem služby dodávky pitné vody a odběratelem je 
příkladem dobré praxe.   

C9 Zajištění optimální formy poskytování informací 
odběratelům.  

Zajištění dobré informovanosti, tj. přístupu k rozhodujícím informacím spojených se službou dodávky 
pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod je příkladem dobré praxe.  
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VYSVĚTLIVKY ZKRATEK V TEXTU: 
 

VaK  Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu  

ZVK  
 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

V428/2001 
 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

VÚME Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací 

VÚPE Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací 

PFO Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 

Porovnání V+S Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené 
skutečnosti v předchozím kalendářním roce  

Kalkulace Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro příslušný kalendářní rok  

Výměr MF 
 

Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami na příslušný kalendářní rok  

VZ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

V252/2004 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 

V302/2015 Vyhláška č. 302/2015 Sb., o Programu statistických zjišťování  

V431/2001  Vyhláška č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci  

V125/2004 Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané 
množství podzemní vody  

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí  

V123/2012 Vyhláška č. 123/2012 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  

ISPOP  Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností  

IS PiVo Informační systém o pitné vodě 

V35/2004 Vyhláška č. 35/2004, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody 
koupališť 

V383/2001 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 

ORP Obec s rozšířenou působností 

 


