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274
Â K ON
ZA
ze dne 10. cÏervence 2001
o vodovodech a kanalizacõÂch pro verÏejnou potrÏebu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ
zaÂkon o vodovodech a kanalizacõÂch)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
VODOVODY A KANALIZACE
Ï EJNOU POTR
Ï EBU
PRO VER
H L AVA I
OBECNAÂ USTANOVENIÂ
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
1) Tento zaÂkon upravuje neÏktereÂ vztahy vznikajõÂcõÂ prÏi rozvoji, vyÂstavbeÏ a provozu vodovoduÊ a kanalizacõÂ slouzÏõÂcõÂch verÏejneÂ potrÏebeÏ daÂle jen ¹vodovody
a kanalizaceª), prÏõÂpojek na neÏ, jakozÏ i puÊsobnost
orgaÂnuÊ uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ a spraÂvnõÂch
uÂrÏaduÊ na tomto uÂseku.
2) Vodovody a kanalizace pro verÏejnou potrÏebu
se zrÏizujõÂ a provozujõÂ ve verÏejneÂm zaÂjmu.
3) Tento zaÂkon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichzÏ je pruÊmeÏrnaÂ dennõÂ produkce mensÏõÂ
nezÏ 10 m3, nebo je-li pocÏet fyzickyÂch osob trvale vyuzÏõÂvajõÂcõÂch vodovod nebo kanalizaci mensÏõÂ nezÏ 50.
4) VodopraÂvnõÂ uÂrÏad1) muÊzÏe na naÂvrh nebo
z vlastnõÂho podneÏtu rozhodnutõÂm stanovit, zÏe se tento
zaÂkon vztahuje teÂzÏ na vodovody a kanalizace uvedeneÂ
v odstavci 3, jestlizÏe je to v zaÂjmu ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ, ochrany zdravõÂ zvõÂrÏat nebo ochrany zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci prÏipojeni alesponÏ 2 odbeÏrateleÂ.
§2
VymezenõÂ zaÂkladnõÂch pojmuÊ
1) Vodovod je provozneÏ samostatnyÂ soubor sta-

veb a zarÏõÂzenõÂ zahrnujõÂcõÂ vodovodnõÂ rÏady a vodaÂrenskeÂ
objekty, jimizÏ jsou zejmeÂna stavby pro jõÂmaÂnõÂ a odbeÏr
povrchoveÂ nebo podzemnõÂ vody, jejõÂ uÂpravu a shromazÏd'ovaÂnõÂ. Vodovod je vodnõÂm dõÂlem.2)
2) Kanalizace je provozneÏ samostatnyÂ soubor
staveb a zarÏõÂzenõÂ zahrnujõÂcõÂ kanalizacÏnõÂ stoky k odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod3) a sraÂzÏkovyÂch vod daÂle jen ¹odpadnõÂ vodyª), kanalizacÏnõÂ objekty vcÏetneÏ cÏistõÂren odpadnõÂch vod, jakozÏ i stavby k cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod
prÏed jejich vypousÏteÏnõÂm do kanalizace. Kanalizace je
vodnõÂm dõÂlem.
3) ProvozovaÂnõÂ vodovoduÊ nebo kanalizacõÂ je
souhrn cÏinnostõÂ k zajisÏteÏnõÂ dodaÂvky pitneÂ vody nebo
odvaÂdeÏnõÂ a cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod; nenõÂ jõÂm spraÂva majetku vodovoduÊ a kanalizacõÂ ani jejich rozvoj.
4) Provozovatelem vodovodu nebo kanalizace
daÂle jen ¹provozovatelª) je osoba, ktereÂ krajskyÂ uÂrÏad
vydal povolenõÂ podle § 6.
5) OdbeÏratelem je vlastnõÂk pozemku nebo stavby
prÏipojeneÂ na vodovod nebo kanalizaci, nenõÂ-li daÂle stanoveno jinak; u budov v majetku CÏeskeÂ republiky je
odbeÏratelem organizacÏnõÂ slozÏka staÂtu, ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ
hospodarÏenõÂ s touto budovou podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona;4) u budov, u nichzÏ spoluvlastnõÂk budovy je vlastnõÂkem bytu nebo nebytoveÂho prostoru jako prostoroveÏ
vymezeneÂ cÏaÂsti budovy a zaÂrovenÏ podõÂlovyÂm spoluvlastnõÂkem spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy,5) je odbeÏratelem
spolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ.
§3
PrÏõÂpojky
1) VodovodnõÂ prÏõÂpojka je samostatnou stavbou
tvorÏenou uÂsekem potrubõÂ od odbocÏenõÂ z vodovodnõÂho
rÏadu k vodomeÏru, a nenõÂ-li vodomeÏr, pak k vnitrÏnõÂmu
uzaÂveÏru prÏipojeneÂho pozemku nebo stavby. OdbocÏenõÂ

1

) § 108 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., o vodaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ vodnõÂ zaÂkon).

2

) § 55 odst. 1 põÂsm. c) zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
) § 38 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
4
) § 9 zaÂkona cÏ. 219/2000 Sb., o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 492/
/2000 Sb.
5
) ZaÂkon cÏ. 72/1994 Sb., kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm
a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3
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s uzaÂveÏrem je soucÏaÂstõÂ vodovodu. VodovodnõÂ prÏõÂpojka
nenõÂ vodnõÂm dõÂlem.
2) KanalizacÏnõÂ prÏõÂpojka je samostatnou stavbou
tvorÏenou uÂsekem potrubõÂ od vyuÂsteÏnõÂ vnitrÏnõÂ kanalizace stavby nebo odvodneÏnõÂ pozemku k zauÂsteÏnõÂ do
stokoveÂ sõÂteÏ. KanalizacÏnõÂ prÏõÂpojka nenõÂ vodnõÂm dõÂlem.
3) VlastnõÂkem vodovodnõÂ prÏõÂpojky nebo kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojky, poprÏõÂpadeÏ jejõÂch cÏaÂstõÂ zrÏõÂzenyÂch prÏede
dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, je vlastnõÂk pozemku nebo stavby prÏipojeneÂ na vodovod nebo kanalizaci, neprokaÂzÏe-li se opak.
4) VlastnõÂk vodovodnõÂ prÏõÂpojky je povinen zajistit, aby vodovodnõÂ prÏõÂpojka byla provedena a uzÏõÂvaÂna
tak, aby nemohlo dojõÂt ke znecÏisÏteÏnõÂ vody ve vodovodu.
5) VlastnõÂk kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojky je povinen zajistit, aby kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojka byla provedena jako vodoteÏsnaÂ a tak, aby nedosÏlo ke zmensÏenõÂ pruÊtocÏneÂho
profilu stoky, do ktereÂ je zauÂsteÏna.
6) VodovodnõÂ prÏõÂpojku a kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojku
porÏizuje na sveÂ naÂklady odbeÏratel, nenõÂ-li dohodnuto
jinak; vlastnõÂkem prÏõÂpojky je osoba, kteraÂ na sveÂ naÂklady prÏõÂpojku porÏõÂdila.
7) Opravy a uÂdrzÏbu vodovodnõÂch prÏõÂpojek a kanalizacÏnõÂch prÏõÂpojek ulozÏenyÂch v pozemcõÂch, ktereÂ
tvorÏõÂ verÏejneÂ prostranstvõÂ,6) zajisÏt'uje provozovatel ze
svyÂch provoznõÂch naÂkladuÊ.
8) Obec muÊzÏe v prÏeneseneÂ puÊsobnosti rozhodnutõÂm ulozÏit vlastnõÂkuÊm stavebnõÂho pozemku nebo
staveb, na kteryÂch vznikajõÂ nebo mohou vznikat odpadnõÂ vody, povinnost prÏipojit se na kanalizaci v prÏõÂpadech, kdy je to technicky mozÏneÂ.
§4
PlaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ
1) Kraj v samostatneÂ puÊsobnosti zajisÏt'uje zpracovaÂnõÂ a schvaluje plaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ
pro sveÂ uÂzemõÂ nebo jeho cÏaÂst daÂle jen ¹plaÂn rozvoje
vodovoduÊ a kanalizacõÂª). PlaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ obsahuje koncepci rÏesÏenõÂ zaÂsobovaÂnõÂ pitnou
vodou, vcÏetneÏ vymezenõÂ zdrojuÊ povrchovyÂch a podzemnõÂch vod, uvazÏovanyÂch pro uÂcÏely uÂpravy na pitnou
vodu, a koncepci odkanalizovaÂnõÂ a cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch
vod v daneÂm uÂzemnõÂm celku. NavrzÏeneÂ koncepce musõÂ
byÂt hospodaÂrneÂ a musõÂ obsahovat rÏesÏenõÂ vztahuÊ k plaÂnu
rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ pro sousedõÂcõÂ uÂzemõÂ.
2) PrÏi zpracovaÂnõÂ naÂvrhu plaÂnu rozvoje vodo-
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voduÊ a kanalizacõÂ vychaÂzõÂ zpracovatel z uÂzemnõÂho
plaÂnu velkeÂho uÂzemnõÂho celku zpracovaneÂho podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,7) pokud je pro daneÂ uÂzemõÂ zpracovaÂn a schvaÂlen.
3) NaÂvrh plaÂnu rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ
prÏed jeho schvaÂlenõÂm kraj projednaÂ s obcemi, vlastnõÂky
a provozovateli vodovoduÊ a kanalizacõÂ v uÂzemõÂ, jehozÏ
se plaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ tyÂkaÂ, s Ministerstvem zemeÏdeÏlstvõÂ daÂle jen ¹ministerstvoª) a s prÏõÂslusÏnyÂm vodopraÂvnõÂm uÂrÏadem. V prÏõÂpadech, kdy se plaÂn
rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ dotyÂkaÂ ochrannyÂch paÂsem prÏõÂrodnõÂch leÂcÏivyÂch zdrojuÊ, zdrojuÊ prÏõÂrodnõÂch mineraÂlnõÂch vod ryzõÂch a prÏõÂrodnõÂch leÂcÏebnyÂch laÂznõÂ a laÂzenÏskyÂch mõÂst, zpracovatel naÂvrhu plaÂnu rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ projednaÂ tento naÂvrh s Ministerstvem zdravotnictvõÂ, a dotyÂkaÂ-li se plaÂn rozvoje
vodovoduÊ a kanalizacõÂ chraÂneÏnyÂch uÂzemõÂ a ochrannyÂch
paÂsem v oblasti ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,8) zpracovatel naÂvrhu plaÂnu rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ projednaÂ tento naÂvrh teÂzÏ s Ministerstvem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
4) Kraj schvaÂlõÂ plaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ nejdeÂle na dobu 10 let.
5) Kraj prÏedaÂ po jednom vyhotovenõÂ schvaÂleneÂho plaÂnu rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ ministerstvu, prÏõÂslusÏneÂmu vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu a praÂvnickyÂm
nebo fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ se podõÂlely na naÂkladech
spojenyÂch se zpracovaÂnõÂm plaÂnu rozvoje vodovoduÊ
a kanalizacõÂ.
6) Pokud po schvaÂlenõÂ plaÂnu rozvoje vodovoduÊ
a kanalizacõÂ dosÏlo ke zmeÏneÏ podmõÂnek, za nichzÏ byl
plaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ schvaÂlen, zpracuje
a schvaÂlõÂ kraj zmeÏnu plaÂnu rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ. PrÏi zpracovaÂnõÂ, projednaÂnõÂ a schvaÂlenõÂ zmeÏny
plaÂnu rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ se postupuje podle odstavcuÊ 1 azÏ 5.
7) PlaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ je podkladem pro zpracovaÂnõÂ uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentace
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,9) pro cÏinnost vodopraÂvnõÂho
uÂrÏadu, stavebnõÂho uÂrÏadu a pro cÏinnost obce v samostatneÂ i prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
8) Rozsah a zpuÊsob zpracovaÂnõÂ plaÂnu rozvoje
vodovoduÊ a kanalizacõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

6

) § 34 zaÂkona cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ).

7

) § 9 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

8

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 44/1988 Sb., o ochraneÏ a vyuzÏitõÂ nerostneÂho bohatstvõÂ hornõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
zaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 254/2001 Sb.
9
) § 8 azÏ 11 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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§5
Evidence vodovoduÊ a kanalizacõÂ
1) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace je povinen
na sveÂ naÂklady zajistit pruÊbeÏzÏneÂ vedenõÂ majetkoveÂ evidence svyÂch vodovoduÊ a kanalizacõÂ. VlastnickeÂ vztahy
k vodovoduÊm a kanalizacõÂm, jakozÏ i k vodovodnõÂm
prÏõÂpojkaÂm a kanalizacÏnõÂm prÏõÂpojkaÂm se nezapisujõÂ do
katastru nemovitostõÂ. Na majetkovou evidenci vodovoduÊ a kanalizacõÂ se nevztahuje zaÂkon o zaÂpisech vlastnickyÂch a jinyÂch veÏcnyÂch praÂv k nemovitostem.10)
2) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace je povinen
na sveÂ naÂklady zajistit pruÊbeÏzÏneÂ vedenõÂ provoznõÂ evidence, kterou tvorÏõÂ zaÂznamy o zdrojõÂch povrchovyÂch
a podzemnõÂch vod vyuzÏõÂvanyÂch na vodu dodaÂvanou
vodovody, vyÂkresovaÂ dokumentace vodovodu nebo
kanalizace, naÂkladoveÂ listy, cenoveÂ kalkulace, plaÂn
kontrol jakosti vod v pruÊbeÏhu vyÂroby pitneÂ vody, plaÂn
kontrol mõÂry znecÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod, provoznõÂ denõÂk a daÂle provoznõÂ rÏaÂdy vedeneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.11)
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6) Rozsah a zpuÊsob vedenõÂ majetkoveÂ evidence
vodovoduÊ a kanalizacõÂ, jejich provoznõÂ evidence a evidence vybranyÂch uÂdajuÊ o vodovodech a kanalizacõÂch,
vcÏetneÏ zpuÊsobu prÏedaÂvaÂnõÂ vybranyÂch uÂdajuÊ z majetkoveÂ a provoznõÂ evidence vodovoduÊ a kanalizacõÂ, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
HLAVA I I
Â NIÂ VODOVODU
Ê A KANALIZACIÂ
PROVOZOVA
§6
OpraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
1) Osoba, kteraÂ hodlaÂ provozovat vodovod nebo
kanalizaci, pozÏaÂdaÂ krajskyÂ uÂrÏad o vydaÂnõÂ povolenõÂ
k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace.
2) KrajskyÂ uÂrÏad vydaÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
vodovodu nebo kanalizace jen osobeÏ, kteraÂ

3) VybraneÂ uÂdaje z majetkoveÂ evidence vodovoduÊ a kanalizacõÂ a z jejich provoznõÂ evidence, stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, je vlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace povinen bezplatneÏ prÏedaÂvat vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu, a to kazÏdorocÏneÏ vzÏdy do 31. ledna
za prÏedchaÂzejõÂcõÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.
4) VodopraÂvnõÂ uÂrÏad zpracuje uÂdaje, ktereÂ mu
byly prÏedaÂny podle odstavce 3, za celyÂ svuÊj uÂzemnõÂ
obvod a prÏedaÂ je vzÏdy do 31. brÏezna ministerstvu k vedenõÂ uÂstrÏednõÂ evidence vybranyÂch uÂdajuÊ o vodovodech
a kanalizacõÂch podle odstavce 5.
5) UÂstrÏednõÂ evidenci vybranyÂch uÂdajuÊ o vodovodech a kanalizacõÂch uvedenyÂch v odstavci 3 vede ministerstvo.

a) je opraÂvneÏna provozovat zÏivnost ¹ProvozovaÂnõÂ
vodovoduÊ a kanalizacõÂ pro verÏejnou potrÏebuª podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,12)
b) je vlastnõÂkem vodovodu nebo kanalizace nebo
uzavrÏela s vlastnõÂkem vodovodu nebo kanalizace
smlouvu, kteraÂ ji opravnÏuje vodovod nebo kanalizaci provozovat, nebo uzavrÏela s vlastnõÂkem vodovodu nebo kanalizace smlouvu o smlouveÏ budoucõÂ o provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace,
c) splnÏuje kvalifikaci odpovõÂdajõÂcõÂ vodovoduÊm nebo
kanalizacõÂm podle odstavce 4 v zaÂvislosti na pocÏtu
fyzickyÂch osob trvale vyuzÏõÂvajõÂcõÂch tyto vodovody nebo kanalizace:

pocÏet fyzickyÂch osob

pozÏadovanaÂ kvalifikace

do 500

je vyucÏena v trÏõÂleteÂm ucÏebnõÂm oboru obsahoveÏ zameÏrÏeneÂm na vodovody
a kanalizace nebo v prÏõÂbuzneÂm oboru a maÂ nejmeÂneÏ 3 roky praxe v oboru
vodovody nebo kanalizace,

nad 500 do 5000

maÂ strÏedosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ zakoncÏeneÂ maturitnõÂ zkousÏkou v oboru obsahoveÏ
zameÏrÏeneÂm na vodovody a kanalizace nebo v prÏõÂbuzneÂm oboru a nejmeÂneÏ
2 roky praxe v oboru vodovody nebo kanalizace,

nad 5000

maÂ ukoncÏeneÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oboru obsahoveÏ zameÏrÏeneÂm na vodovody a kanalizace nebo v prÏõÂbuzneÂm oboru a nejmeÂneÏ 1 rok praxe v oboru
vodovody nebo kanalizace.

10

) ZaÂkon cÏ. 265/1992 Sb., o zaÂpisech vlastnickyÂch a jinyÂch veÏcnyÂch praÂv k nemovitostem, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

11

) § 59 odst. 2 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.

12

) ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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3) KrajskyÂ uÂrÏad nevydaÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
vodovodu nebo kanalizace v prÏõÂpadeÏ, kdy povolenõÂ
k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace, jezÏ je prÏedmeÏtem zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ, bylo vydaÂno jineÂ
osobeÏ.
4) V povolenõÂ k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace krajskyÂ uÂrÏad uvede vodovody nebo kanalizace, pro ktereÂ se povolenõÂ k provozovaÂnõÂ vydaÂvaÂ,
a to v souladu s majetkovou evidencõÂ vedenou podle
§ 5 odst. 1.
5) Bez splneÏnõÂ podmõÂnek uvedenyÂch v odstavci 2
põÂsm. a) a b) krajskyÂ uÂrÏad vydaÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
vodovodu nebo kanalizace teÏm obcõÂm, ktereÂ neprovozujõÂ vodovod nebo kanalizaci za uÂcÏelem dosazÏenõÂ
zisku.
6) KrajskyÂ uÂrÏad rozhodnutõÂm zrusÏõÂ povolenõÂ
k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace v prÏõÂpadeÏ, zÏe
a) provozovatel po prÏedchozõÂm upozorneÏnõÂ opakovaneÏ nedodrzÏuje nebo porusÏuje ustanovenõÂ tohoto
zaÂkona nebo zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
b) provozovatel jizÏ nesplnÏuje podmõÂnky pro vydaÂnõÂ
povolenõÂ k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace uvedeneÂ v odstavci 2,
c) technickyÂm auditem byly zjisÏteÏny zaÂvazÏneÂ nedostatky v oblastech uvedenyÂch v § 38 odst. 1.
O zrusÏenõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace informuje krajskyÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ zÏivnostenskyÂ
uÂrÏad; zaÂrovenÏ mu daÂ podneÏt ke zrusÏenõÂ zÏivnostenskeÂho
opraÂvneÏnõÂ.
7) KrajskyÂ uÂrÏad rozhodnutõÂm zmeÏnõÂ povolenõÂ
k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace i bez naÂvrhu,
zmeÏnõÂ-li se vyÂcÏet objektuÊ, pro ktereÂ bylo povolenõÂ
k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace vydaÂno.
8) Provozovatel je povinen krajskeÂmu uÂrÏadu
oznaÂmit zmeÏny podmõÂnek pro vydaÂnõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace, uvedenyÂch v odstavci 2, jakozÏ i zmeÏny ve vyÂcÏtu vodovoduÊ a kanalizacõÂ,
pro ktereÂ bylo vydaÂno povolenõÂ k provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace, nejpozdeÏji do 15 dnuÊ ode dne
jejich zmeÏny.
9) ZÏivnostenskyÂ uÂrÏad zasÏle krajskeÂmu uÂrÏadu opis
zÏivnostenskeÂho listu jõÂm vydaneÂho k ¹ProvozovaÂnõÂ vodovoduÊ a kanalizacõÂ pro verÏejnou potrÏebuª a opis jeho
rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ
v tomto oboru.
10) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
vodovodu nebo kanalizace stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.

§7
PraÂva a povinnosti stavebnõÂka,
vlastnõÂka a provozovatele prÏi vyÂstavbeÏ, uÂdrzÏbeÏ
a provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace
1) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace za uÂcÏelem
udrzÏovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace v dobreÂm stavebnõÂm stavu a provozovatel za uÂcÏelem plneÏnõÂ povinnostõÂ spojenyÂch s provozovaÂnõÂm vodovodu nebo kanalizace jsou opraÂvneÏni vstupovat na cizõÂ pozemky nebo
stavby, na nichzÏ nebo pod nimizÏ se vodovod nebo kanalizace nachaÂzõÂ.
2) StavebnõÂk13) a vlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace majõÂ praÂvo umõÂst'ovat na cizõÂ pozemek nebo
stavbu tabulky vyznacÏujõÂcõÂ polohu vodovodu nebo kanalizace.
3) Vznikne-li spor o rozsah opraÂvneÏnõÂ vyplyÂvajõÂcõÂch z odstavcuÊ 1 a 2, rozhoduje o tomto sporu prÏõÂslusÏnyÂ vodopraÂvnõÂ uÂrÏad.
4) PraÂva podle odstavcuÊ 1 a 2 musõÂ byÂt vykonaÂvaÂna tak, aby bylo co nejmeÂneÏ zasahovaÂno do praÂv
vlastnõÂkuÊ pozemkuÊ a staveb. Za tõÂmto uÂcÏelem je opraÂvneÏnaÂ osoba zejmeÂna povinna svuÊj vstup na cizõÂ pozemek nebo stavbu jejõÂmu vlastnõÂku prÏedem oznaÂmit a po
skoncÏenõÂ pracõÂ pozemek nebo stavbu uveÂst do prÏedchozõÂho stavu, pokud se s vlastnõÂkem nedohodne jinak.
VyÂkon tohoto praÂva musõÂ byÂt provaÂdeÏn teÂzÏ tak, aby co
nejmeÂneÏ omezoval osoby uzÏõÂvajõÂcõÂ pozemek nebo
stavbu na zaÂkladeÏ smlouvy s vlastnõÂkem pozemku nebo
stavby a dalsÏõÂ osoby, ktereÂ ji uzÏõÂvajõÂ s jeho souhlasem.
5) Vznikla-li osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 4 vyÂkonem praÂv stavebnõÂka nebo vlastnõÂka vodovodu nebo
kanalizace podle odstavcuÊ 1 a 2 majetkovaÂ uÂjma, nebo
je-li tato osoba omezena v obvykleÂm uzÏõÂvaÂnõÂ pozemku
nebo stavby, maÂ tato osoba praÂvo na naÂhradu. Nedojde-li k dohodeÏ o vyÂsÏi a zpuÊsobu naÂhrady, poskytne
stavebnõÂk nebo vlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace
osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 4 jednoraÂzovou naÂhradu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu14) bez zbytecÏneÂho
odkladu, nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne vzniku praÂva
na naÂhradu. TõÂm nenõÂ dotcÏeno praÂvo domaÂhat se naÂhrady u soudu. Toto ustanovenõÂ se nepouzÏije na prÏõÂpady styku vodovoduÊ a kanalizacõÂ se stavbami zrÏõÂzenyÂmi podle zaÂkona o pozemnõÂch komunikacõÂch.15)
6) PraÂva a povinnosti podle odstavcuÊ 1 azÏ 5 prÏechaÂzejõÂ na praÂvnõÂ naÂstupce stavebnõÂka, vlastnõÂka a provozovatele vodovodu nebo kanalizace, jakozÏ i na
praÂvnõÂ naÂstupce vlastnõÂkuÊ pozemkuÊ a staveb.

13

) § 139 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

14

) ZaÂkon cÏ. 151/1997 Sb., o ocenÏovaÂnõÂ majetku a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ zaÂkon o ocenÏovaÂnõÂ majetku), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 121/2000 Sb.
15
) ZaÂkon cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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§8
PraÂva a povinnosti vlastnõÂka vodovodu
nebo kanalizace
1) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace je povinen
zajistit jejich plynuleÂ a bezpecÏneÂ provozovaÂnõÂ.
2) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace muÊzÏe
uzavrÏõÂt smlouvu o provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace s provozovatelem. JestlizÏe vlastnõÂk provozuje
vodovod nebo kanalizaci svyÂm jmeÂnem a na vlastnõÂ
odpoveÏdnost, vztahujõÂ se na neÏj vsÏechna praÂva a povinnosti provozovatele.
3) VlastnõÂci vodovoduÊ nebo kanalizacõÂ provozneÏ
souvisejõÂcõÂch upravõÂ svaÂ vzaÂjemnaÂ praÂva a povinnosti
põÂsemnou dohodou tak, aby bylo zajisÏteÏno kvalitnõÂ
a plynuleÂ provozovaÂnõÂ vodovodu nebo kanalizace. Nedojde-li k põÂsemneÂ dohodeÏ, rozhodne o uÂpraveÏ vzaÂjemnyÂch praÂv a povinnostõÂ mezi nimi prÏõÂslusÏnyÂ vodopraÂvnõÂ uÂrÏad.
4) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace je povinen
umozÏnit prÏipojenõÂ na neÏ, pokud se prÏipojovanyÂ pozemek nebo stavba nachaÂzõÂ na uÂzemõÂ obce s vodovodnõÂ
nebo kanalizacÏnõÂ sõÂtõÂ, prÏipojenõÂ dovoluje umõÂsteÏnõÂ vodovodu nebo kanalizace podle technickyÂch mozÏnostõÂ
a odbeÏratel splnõÂ podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.
PlneÏnõÂ teÂto povinnosti muÊzÏe vlastnõÂk vodovodu nebo
kanalizace prÏeveÂst smlouvou uzavrÏenou podle odstavce 2 na provozovatele.
5) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace je povinen
uzavrÏõÂt põÂsemnou smlouvu o dodaÂvce vody nebo odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod s odbeÏratelem. ZaÂvazky vznikleÂ
z teÂto smlouvy prÏechaÂzejõÂ na praÂvnõÂho naÂstupce vlastnõÂka vodovodu nebo kanalizace a na praÂvnõÂho naÂstupce
provozovatele.
6) PrÏi uzavõÂraÂnõÂ smlouvy podle odstavce 5 se mohou strany dohodnout, zÏe odbeÏratelem je trÏetõÂ osoba.
7) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace muÊzÏe
proveÂst zaÂsah do vodovodu nebo kanalizace pouze
po prÏedchozõÂm projednaÂnõÂ s provozovatelem, pokud
nenõÂ smlouvou uzavrÏenou podle odstavce 2 stanoveno
jinak.
8) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace i jejich
provozovatel jsou povinni umozÏnit prÏõÂstup k vodovodu
nebo kanalizaci osobaÂm, ktereÂ jsou opraÂvneÏny provaÂdeÏt kontrolu kvalitnõÂho a plynuleÂho provozovaÂnõÂ vodovoduÊ nebo kanalizacõÂ a jejich technickeÂho stavu
nebo cÏinit jinaÂ nezbytnaÂ opatrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ plneÏnõÂ
povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem a zvlaÂsÏtnõÂmi
zaÂkony.
9) VlastnõÂk vodovodu i provozovatel vodovodu
jsou povinni umozÏnit prÏõÂstup k vodovodu a umozÏnit
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bezplatnyÂ odbeÏr vody jednotkaÂm pozÏaÂrnõÂ ochrany16)
prÏi likvidaci pozÏaÂru.
10) VlastnõÂk vodovodu maÂ praÂvo na uÂplatu za
dodaÂvku pitneÂ vody daÂle jen ¹vodneÂª), pokud ze
smlouvy uzavrÏeneÂ podle odstavce 2 nevyplyÂvaÂ, zÏe
vodneÂ se platõÂ provozovateli vodovodu § 20). PraÂvo
na vodneÂ vznikaÂ vtokem vody do potrubõÂ napojeneÂho
bezprostrÏedneÏ za vodomeÏrem, a nenõÂ-li vodomeÏr, vtokem vody do vnitrÏnõÂho uzaÂveÏru prÏipojeneÂho pozemku
nebo stavby, poprÏõÂpadeÏ do uzaÂveÏru hydrantu nebo vyÂtokoveÂho stojanu. VodneÂ je cenou za pitnou vodu a za
sluzÏbu spojenou s jejõÂm dodaÂnõÂm.
11) VlastnõÂk kanalizace maÂ praÂvo na uÂplatu za
odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod daÂle jen ¹stocÏneÂª), pokud
ze smlouvy uzavrÏeneÂ podle odstavce 2 nevyplyÂvaÂ, zÏe
stocÏneÂ se platõÂ provozovateli kanalizace § 20). PraÂvo
na stocÏneÂ vznikaÂ okamzÏikem vtoku odpadnõÂch vod do
kanalizace. StocÏneÂ je cenou za sluzÏbu spojenou s odvaÂdeÏnõÂm a cÏisÏteÏnõÂm, prÏõÂpadneÏ znesÏkodnÏovaÂnõÂm odpadnõÂch vod.
12) NaÂlezÏitosti smlouvy o dodaÂvce vody a naÂlezÏitosti smlouvy o odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§9
PraÂva a povinnosti provozovatele
1) Provozovatel je povinen provozovat vodovod
nebo kanalizaci v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy, kanalizacÏnõÂm rÏaÂdem, podmõÂnkami stanovenyÂmi pro tento
provoz rozhodnutõÂmi spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a v souladu se
smlouvou uzavrÏenou podle § 8 odst. 2.
2) ZaÂsah do vodovodu nebo kanalizace muÊzÏe
proveÂst provozovatel pouze se souhlasem vlastnõÂka,
pokud nenõÂ smlouvou uzavrÏenou podle § 8 odst. 2 stanoveno jinak.
3) Provozovatel je povinen prÏedat obci na jejõÂ
zÏaÂdost prÏehled zjisÏteÏnyÂch ukazateluÊ jakosti vody za
minulyÂ rok nejpozdeÏji do 30 dnuÊ ode dne vyzÏaÂdaÂnõÂ.
4) Provozovatel je povinen stavebnõÂkovi prÏelozÏky vodovodu nebo kanalizace sdeÏlit sveÂ põÂsemneÂ
stanovisko k navrhovaneÂ prÏelozÏce vodovodu nebo kanalizace nejpozdeÏji do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ zÏaÂdosti
§ 24 odst. 2).
5) Provozovatel je opraÂvneÏn prÏerusÏit nebo omezit dodaÂvku vody nebo odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod bez
prÏedchozõÂho upozorneÏnõÂ jen v prÏõÂpadech zÏivelnõÂ po-

) ZaÂkon cÏ. 133/1985 Sb., o pozÏaÂrnõÂ ochraneÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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hromy, prÏi havaÂrii vodovodu nebo kanalizace, vodovodnõÂ prÏõÂpojky nebo kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojky nebo prÏi
mozÏneÂm ohrozÏenõÂ zdravõÂ lidõÂ nebo majetku. PrÏerusÏenõÂ
nebo omezenõÂ dodaÂvky vody je provozovatel povinen
bezprostrÏedneÏ oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu hygienickeÂ
sluzÏby,17) vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu, nemocnicõÂm, jednotkaÂm pozÏaÂrnõÂ ochrany a obci.
6) Provozovatel je opraÂvneÏn prÏerusÏit nebo omezit dodaÂvku vody a odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod do doby,
nezÏ pomine duÊvod prÏerusÏenõÂ nebo omezenõÂ,
a) prÏi provaÂdeÏnõÂ plaÂnovanyÂch oprav, udrzÏovacõÂch
a reviznõÂch pracõÂch,
b) nevyhovuje-li zarÏõÂzenõÂ odbeÏratele technickyÂm pozÏadavkuÊm tak, zÏe jakost vody ve vodovodu muÊzÏe
ohrozit zdravõÂ a bezpecÏnost osob a zpuÊsobit
sÏkodu na majetku,
c) neumozÏnõÂ-li odbeÏratel provozovateli prÏõÂstup k prÏõÂpojce nebo zarÏõÂzenõÂ vnitrÏnõÂho vodovodu nebo kanalizace podle podmõÂnek uvedenyÂch ve smlouveÏ
uzavrÏeneÂ podle § 8 odst. 5,
d) bylo-li zjisÏteÏno neopraÂvneÏneÂ prÏipojenõÂ vodovodnõÂ
prÏõÂpojky nebo kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojky,
e) neodstranõÂ-li odbeÏratel zaÂvady na vodovodnõÂ prÏõÂpojce nebo kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojce nebo na vnitrÏnõÂm
vodovodu nebo vnitrÏnõÂ kanalizaci zjisÏteÏneÂ provozovatelem ve lhuÊteÏ jõÂm stanoveneÂ, kteraÂ nesmõÂ byÂt
kratsÏõÂ nezÏ 3 dny,
f) prÏi prokaÂzaÂnõÂ neopraÂvneÏneÂho odbeÏru vody nebo
neopraÂvneÏneÂho vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod, nebo
g) v prÏõÂpadeÏ prodlenõÂ odbeÏratele s placenõÂm podle
sjednaneÂho zpuÊsobu uÂhrady vodneÂho nebo stocÏneÂho po dobu delsÏõÂ nezÏ 30 dnuÊ.
7) PrÏerusÏenõÂ nebo omezenõÂ dodaÂvky vody nebo
odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod podle odstavce 6 je provozovatel povinen oznaÂmit odbeÏrateli v prÏõÂpadeÏ prÏerusÏenõÂ
nebo omezenõÂ dodaÂvek vody nebo odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch
vod
a) podle odstavce 6 põÂsm. b) azÏ g) alesponÏ 3 dny
prÏedem,
b) podle odstavce 6 põÂsm. a) alesponÏ 15 dnuÊ prÏedem
soucÏasneÏ s oznaÂmenõÂm doby trvaÂnõÂ provaÂdeÏnõÂ plaÂnovanyÂch oprav, udrzÏovacõÂch nebo reviznõÂch
pracõÂ.
8) V prÏõÂpadeÏ prÏerusÏenõÂ nebo omezenõÂ dodaÂvky
vody nebo odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod podle odstavce 5
nebo odstavce 6 põÂsm. a) je provozovatel opraÂvneÏn stanovit podmõÂnky tohoto prÏerusÏenõÂ nebo omezenõÂ a je
povinen zajistit naÂhradnõÂ zaÂsobovaÂnõÂ pitnou vodou
nebo naÂhradnõÂ odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod v mezõÂch technickyÂch mozÏnostõÂ a mõÂstnõÂch podmõÂnek.

prÏõÂcÏinu prÏerusÏenõÂ nebo omezenõÂ dodaÂvky vody nebo
odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod podle odstavce 5 nebo odstavce 6 põÂsm. a) a bezodkladneÏ obnovit dodaÂvku vody
nebo odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod.
10) V prÏõÂpadeÏ, zÏe k prÏerusÏenõÂ nebo omezenõÂ dodaÂvky vody nebo odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod dosÏlo podle
odstavce 6 põÂsm. b) azÏ g), hradõÂ naÂklady s tõÂm spojeneÂ
odbeÏratel.
11) Obec muÊzÏe v samostatneÂ puÊsobnosti vydat
obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏku, kterou upravõÂ zpuÊsob naÂhradnõÂho zaÂsobovaÂnõÂ vodou a naÂhradnõÂho odvaÂdeÏnõÂ
odpadnõÂch vod podle mõÂstnõÂch podmõÂnek.

9) Provozovatel je povinen neprodleneÏ odstranit

1) Vodovody musõÂ byÂt navrzÏeny a provedeny
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§ 10
1) NeopraÂvneÏnyÂm odbeÏrem vody z vodovodu je
odbeÏr
a) prÏed vodomeÏrem,
b) bez uzavrÏeneÂ smlouvy o dodaÂvce vody nebo v rozporu s nõÂ,
c) prÏes vodomeÏr, kteryÂ v duÊsledku zaÂsahu odbeÏratele
odbeÏr nezaznamenaÂvaÂ nebo zaznamenaÂvaÂ odbeÏr
mensÏõÂ, nezÏ je odbeÏr skutecÏnyÂ, nebo
d) prÏes vodomeÏr, kteryÂ odbeÏratel nedostatecÏneÏ
ochraÂnil prÏed posÏkozenõÂm.
2) NeopraÂvneÏnyÂm vypousÏteÏnõÂm odpadnõÂch vod
do kanalizace je vypousÏteÏnõÂ
a) bez uzavrÏeneÂ smlouvy o odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod,
b) v rozporu s podmõÂnkami stanovenyÂmi kanalizacÏnõÂm rÏaÂdem, nebo
c) prÏes meÏrÏicõÂ zarÏõÂzenõÂ neschvaÂleneÂ provozovatelem
nebo prÏes meÏrÏicõÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ v duÊsledku zaÂsahu
odbeÏratele mnozÏstvõÂ vypusÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod
nezaznamenaÂvaÂ nebo zaznamenaÂvaÂ mnozÏstvõÂ
mensÏõÂ, nezÏ je mnozÏstvõÂ skutecÏneÂ.
3) OdbeÏratel je povinen nahradit ztraÂty vznikleÂ
podle odstavcuÊ 1 a 2 vlastnõÂkovi vodovodu, pokud ve
smlouveÏ uzavrÏeneÂ podle § 8 odst. 2 nenõÂ stanoveno, zÏe
naÂhrada vznikleÂ ztraÂty je prÏõÂjmem provozovatele; zpuÊsob vyÂpocÏtu teÏchto ztraÂt stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
H L AVA I I I
OBECNEÂ TECHNICKEÂ POZÏADAVKY
Ê A KANALIZACIÂ
NA VYÂSTAVBU VODOVODU
A NA JAKOST VODY
§ 11
Vodovody

) ZaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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tak, aby bylo zabezpecÏeno dostatecÏneÂ mnozÏstvõÂ zdravotneÏ nezaÂvadneÂ pitneÂ vody pro verÏejnou potrÏebu ve
vymezeneÂm uÂzemõÂ a aby byla zabezpecÏena neprÏetrzÏitaÂ
dodaÂvka pitneÂ vody pro odbeÏratele.
2) Vodovody musõÂ byÂt chraÂneÏny proti zamrznutõÂ, posÏkozenõÂ vneÏjsÏõÂmi vlivy, vneÏjsÏõÂ a vnitrÏnõÂ korozi a proti vnikaÂnõÂ sÏkodlivyÂch mikroorganismuÊ, chemickyÂch a jinyÂch laÂtek zhorsÏujõÂcõÂch kvalitu pitneÂ vody.
DalsÏõÂ technickeÂ pozÏadavky na stavby vodovoduÊ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 12
Kanalizace
1) Kanalizace musõÂ byÂt navrzÏeny a provedeny
tak, aby negativneÏ neovlivnily zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, aby
byla zabezpecÏena dostatecÏnaÂ kapacita pro odvaÂdeÏnõÂ
a cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod z odkanalizovaÂvaneÂho uÂzemõÂ
a aby bylo zabezpecÏeno neprÏetrzÏiteÂ odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod od odbeÏrateluÊ teÂto sluzÏby. SoucÏasneÏ musõÂ byÂt
zajisÏteÏno, aby bylo omezovaÂno znecÏisÏt'ovaÂnõÂ recipientuÊ
zpuÊsobovaneÂ desÏt'ovyÂmi prÏõÂvaly. Kanalizace musõÂ byÂt
provedeny jako vodoteÏsneÂ konstrukce, musõÂ byÂt chraÂneÏny proti zamrznutõÂ a proti posÏkozenõÂ vneÏjsÏõÂmi vlivy.
DalsÏõÂ pozÏadavky na cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod vcÏetneÏ pozÏadavkuÊ na projektovou dokumentaci, vyÂstavbu a provoz kanalizacõÂ a cÏistõÂren odpadnõÂch vod stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
2) Stoky pro odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod, s vyÂjimkou desÏt'ovyÂch stok, jakozÏ i kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojky musõÂ
byÂt prÏi soubeÏhu a krÏõÂzÏenõÂ ulozÏeny hloubeÏji nezÏ vodovodnõÂ potrubõÂ pro rozvod pitneÂ vody. VyÂjimku muÊzÏe
povolit vodopraÂvnõÂ uÂrÏad za prÏedpokladu, zÏe bude provedeno takoveÂ technickeÂ opatrÏenõÂ, ktereÂ zamezõÂ mozÏnosti kontaminace pitneÂ vody vodou odpadnõÂ, a to prÏi
beÏzÏneÂm provozu i v prÏõÂpadeÏ poruchy kanalizace.
§ 13
PozÏadavky na jakost vody
k uÂpraveÏ na vodu pitnou
1) Voda odebranaÂ z povrchovyÂch vodnõÂch zdrojuÊ
nebo z podzemnõÂch vodnõÂch zdrojuÊ pro uÂcÏely uÂpravy
na vodu pitnou daÂle jen ¹surovaÂ vodaª) musõÂ splnÏovat
v mõÂsteÏ odbeÏru prÏed jejõÂ dopravou do uÂpravny pozÏadavky na jejõÂ jakost ve vazbeÏ na pouzÏiteÂ standardnõÂ
metody uÂpravy suroveÂ vody na vodu pitnou.
2) VyÂjimecÏneÏ lze k uÂpraveÏ na vodu pitnou odebõÂrat povrchovou nebo podzemnõÂ vodu, jezÏ v mõÂsteÏ
odbeÏru nesplnÏuje pozÏadavky na jakost suroveÂ vody,
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stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. VyÂjimku
povoluje na zÏaÂdost provozovatele vodovodu krajskyÂ
uÂrÏad, a to pouze za prÏedpokladu, zÏe technologie
uÂpravy vody z takoveÂho zdroje vody zarucÏuje zdravotnõÂ nezaÂvadnost upraveneÂ pitneÂ vody, stanovenou
zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.18)
3) Provozovatel vodovodu je povinen provaÂdeÏt
odbeÏry vzorkuÊ suroveÂ vody v mõÂsteÏ odbeÏru a provaÂdeÏt
jejich rozbory a celkoveÂ vyÂsledky prÏedaÂvat krajskeÂmu
uÂrÏadu jednou rocÏneÏ do 31. brÏezna za prÏedchozõÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.
4) Ministerstvo zajisÏt'uje zpracovaÂnõÂ plaÂnuÊ pro
zlepsÏovaÂnõÂ jakosti suroveÂ vody, a to vcÏetneÏ cÏasovyÂch
harmonogramuÊ jejich plneÏnõÂ, jako podklad pro zpracovaÂnõÂ plaÂnuÊ oblastõÂ povodõÂ.19)
5) Ukazatele jakosti suroveÂ vody a jejich meznõÂ
hodnoty pro jednotliveÂ kategorie standardnõÂch metod
uÂpravy suroveÂ vody na vodu pitnou, zpuÊsob a cÏetnost
meÏrÏenõÂ hodnot jednotlivyÂch ukazateluÊ, definice jednotlivyÂch standardnõÂch metod uÂpravy suroveÂ vody na
vodu pitnou, sledovaneÂ parametry, referencÏnõÂ metody,
cÏetnost odbeÏru vzorkuÊ a analyÂz, mozÏnosti odchylek od
pozÏadavkuÊ na jakost a zpuÊsob prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂsledkuÊ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 14
Jakost pitneÂ vody a mõÂra znecÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod
1) PitnaÂ voda dodaÂvanaÂ odbeÏrateluÊm vodovodem
musõÂ splnÏovat pozÏadavky na zdravotnõÂ nezaÂvadnost
pitneÂ vody, stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.18)
2) PraÂva a povinnosti provozovatele a odbeÏratele
souvisejõÂcõÂ se zdravotnõÂ nezaÂvadnostõÂ pitneÂ vody stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.17)
3) VlastnõÂk kanalizace je povinen prÏed podaÂnõÂm
naÂvrhu na kolaudaci stavby kanalizace zajistit zpracovaÂnõÂ kanalizacÏnõÂho rÏaÂdu, kteryÂ stanovõÂ nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnou mõÂru znecÏisteÏnõÂ odpadnõÂch vod vypousÏteÏnyÂch do
kanalizace, poprÏõÂpadeÏ nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ mnozÏstvõÂ
teÏchto vod a dalsÏõÂ podmõÂnky jejõÂho provozu. KanalizacÏnõÂ rÏaÂd schvaluje rozhodnutõÂm20) vodopraÂvnõÂ uÂrÏad.
4) Provozovatel je povinen zajistit provaÂdeÏnõÂ odbeÏruÊ vzorkuÊ odpadnõÂ vody a jejõÂ rozbory.
5) NaÂlezÏitosti kanalizacÏnõÂho rÏaÂdu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. CÏetnost odbeÏruÊ vzorkuÊ a pozÏadavky na rozbor vzorkuÊ odpadnõÂch vod stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

18

) ZaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
VyhlaÂsÏka cÏ. 376/2000 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky na pitnou vodu a rozsah a cÏetnost jejõÂ kontroly.
19
) § 25 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
20

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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H L AVA I V
Ï ENIÂ A CENY
DODAÂVKY, MEÏR
§ 15
DodaÂvky vody
1) Povinnost dodaÂvky vody je splneÏna vtokem
vody z vodovodu do vodovodnõÂ prÏõÂpojky.
2) OdbeÏratel muÊzÏe odebõÂrat vodu z vodovodu
pouze pro uÂcÏely sjednaneÂ ve smlouveÏ o dodaÂvce vody,
a to v jakosti pitneÂ vody, v souladu se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.18)
3) VlastnõÂk nebo provozovatel vodovodu neodpovõÂdaÂ za sÏkody a usÏlyÂ zisk vznikleÂ nedostatkem tlaku
vody prÏi omezeneÂm zaÂsobovaÂnõÂ vodou pro poruchu na
vodovodu, prÏi prÏerusÏenõÂ dodaÂvky elektrickeÂ energie,
prÏi nedostatku vody nebo z duÊvodu, pro kteryÂ je vlastnõÂk nebo provozovatel opraÂvneÏn dodaÂvku vody omezit
nebo prÏerusÏit § 9 odst. 6).
MeÏrÏenõÂ dodaÂvaneÂ vody
§ 16
1) MnozÏstvõÂ dodaneÂ vody meÏrÏõÂ provozovatel vodomeÏrem, kteryÂ je stanovenyÂm meÏrÏidlem v souladu se
zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.21) VodomeÏrem registrovaneÂ mnozÏstvõÂ dodaneÂ vody je podkladem pro vyuÂcÏtovaÂnõÂ dodaÂvky fakturaci) vody.
2) VlastnõÂkem vodomeÏru je vlastnõÂk vodovodu,
s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona se prokazatelneÏ stal vlastnõÂkem vodomeÏru provozovatel vodovodu.
3) OsazenõÂ, uÂdrzÏbu a vyÂmeÏnu vodomeÏru provaÂdõÂ
provozovatel.
4) NenõÂ-li mnozÏstvõÂ odebraneÂ vody z hydrantuÊ
a verÏejnyÂch vyÂtokovyÂch stojanuÊ meÏrÏeno vodomeÏrem,
stanovõÂ toto mnozÏstvõÂ vlastnõÂk vodovodu na podkladeÏ
vyÂpocÏtu vychaÂzejõÂcõÂho z uÂcÏelu pouzÏitõÂ odebraneÂ vody
a mõÂstnõÂch podmõÂnek.
5) ZpuÊsob urcÏenõÂ mnozÏstvõÂ odebõÂraneÂ vody,
nenõÂ-li osazen vodomeÏr, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 17
1) PovinnostõÂ odbeÏratele je dodrzÏet podmõÂnky
umõÂsteÏnõÂ vodomeÏru stanoveneÂ vlastnõÂkem, poprÏõÂpadeÏ
provozovatelem vodovodu. Pokud vnitrÏnõÂ vodovod
nevyhovuje pozÏadavkuÊm pro montaÂzÏ vodomeÏru, je odbeÏratel povinen na põÂsemneÂ vyzvaÂnõÂ provozovatele

21
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proveÂst v prÏimeÏrÏeneÂ lhuÊteÏ potrÏebneÂ uÂpravy na prÏipojovaneÂ stavbeÏ nebo pozemku.
2) OdbeÏratel je povinen umozÏnit provozovateli
prÏõÂstup k vodomeÏru, chraÂnit vodomeÏr prÏed posÏkozenõÂm a bez zbytecÏneÂho odkladu oznaÂmit provozovateli
zaÂvady v meÏrÏenõÂ. JakyÂkoliv zaÂsah do vodomeÏru bez
souhlasu provozovatele je neprÏõÂpustnyÂ a provozovatel
maÂ praÂvo jednotliveÂ cÏaÂsti vodomeÏru zajistit proti neopraÂvneÏneÂ manipulaci.
3) VodomeÏr podleÂhaÂ uÂrÏednõÂmu oveÏrÏenõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.21) MaÂ-li odbeÏratel pochybnosti o spraÂvnosti meÏrÏenõÂ nebo zjistõÂ-li zaÂvadu
na vodomeÏru, maÂ praÂvo pozÏaÂdat o jeho prÏezkousÏenõÂ.
Toto praÂvo lze uplatnit nejpozdeÏji prÏi vyÂmeÏneÏ vodomeÏru. Provozovatel je povinen na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti odbeÏratele do 30 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti
zajistit prÏezkousÏenõÂ vodomeÏru u autorizovaneÂ zkusÏebny, prÏicÏemzÏ odbeÏratel je povinen poskytnout provozovateli k odecÏtu i vyÂmeÏneÏ vodomeÏru nezbytnou
soucÏinnost. VyÂsledek prÏezkousÏenõÂ oznaÂmõÂ provozovatel neprodleneÏ põÂsemneÏ odbeÏrateli.
4) ZjistõÂ-li se prÏi prÏezkousÏenõÂ vodomeÏru vyzÏaÂdaneÂm odbeÏratelem, zÏe
a) uÂdaje vodomeÏru nesplnÏujõÂ pozÏadavky stanoveneÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,21) uhradõÂ smluvnõÂ
strana, ktereÂ byla odchylka ku prospeÏchu, druheÂ
smluvnõÂ straneÏ peneÏzÏnõÂ rozdõÂl, a to ode dne poslednõÂho odecÏtu vodomeÏru prÏedchaÂzejõÂcõÂho zÏaÂdosti o prÏezkousÏenõÂ vodomeÏru; v tomto prÏõÂpadeÏ
hradõÂ naÂklady spojeneÂ s vyÂmeÏnou a prÏezkousÏenõÂm
vodomeÏru provozovatel,
b) uÂdaje vodomeÏru splnÏujõÂ pozÏadavky stanoveneÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,21) hradõÂ naÂklady
spojeneÂ s vyÂmeÏnou a prÏezkousÏenõÂm vodomeÏru odbeÏratel,
c) vodomeÏr je vadnyÂ, nefunkcÏnõÂ nebo jizÏ uplynula
lhuÊta stanovenaÂ pro jeho pravidelneÂ oveÏrÏenõÂ, hradõÂ
naÂklady spojeneÂ s jeho vyÂmeÏnou a prÏezkousÏenõÂm
provozovatel.
5) ZjistõÂ-li provozovatel nebo odbeÏratel prÏi kontrole nebo vyÂmeÏneÏ vodomeÏru, zÏe vodomeÏr uÂdaje
o mnozÏstvõÂ dodaÂvaneÂ vody nezaznamenaÂvaÂ, vypocÏte
se mnozÏstvõÂ dodaneÂ vody za prÏõÂslusÏneÂ obdobõÂ nebo
jeho cÏaÂst podle dodaÂvek ve stejneÂm obdobõÂ minuleÂho
roku, nebo jde-li o novyÂ odbeÏr nebo zmeÏnu, v odbeÏrovyÂch pomeÏrech podle mnozÏstvõÂ dodaÂvaneÂ vody v naÂsledujõÂcõÂm srovnatelneÂm obdobõÂ, prÏõÂpadneÏ jinyÂm zpuÊsobem dohodnutyÂm s odbeÏratelem.
6) Byla-li nefunkcÏnost nebo posÏkozenõÂ vodomeÏru zpuÊsobena nedostatecÏnou ochranou vodomeÏru
odbeÏratelem nebo prÏõÂmyÂm zaÂsahem odbeÏratele vedou-

) ZaÂkon cÏ. 505/1990 Sb., o metrologii, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 119/2000 Sb.
VyhlaÂsÏka cÏ. 334/2000 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky na vodomeÏry na studenou vodu oznacÏovaneÂ zkratkou EHS.
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cõÂm k posÏkozenõÂ vodomeÏru, hradõÂ uÂjmu a naÂklady spojeneÂ s vyÂmeÏnou vodomeÏru odbeÏratel.
7) OdbeÏratel si muÊzÏe na svuÊj naÂklad osadit na
vnitrÏnõÂm vodovodu vlastnõÂ podruzÏnyÂ vodomeÏr naprÏõÂklad pro byt, ubytovnu, prodejnu, vyÂrobnu, pronajateÂ
prostory). OdpocÏet z podruzÏneÂho vodomeÏru nemaÂ vliv
na urcÏenõÂ mnozÏstvõÂ provozovatelem dodaneÂ vody.
8) ObecneÂ technickeÂ podmõÂnky meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ
dodaneÂ vody, zpuÊsob vyÂpocÏtu dodaneÂ vody, nenõÂ-li
osazen vodomeÏr, a zpuÊsob vyporÏaÂdaÂnõÂ rozdõÂluÊ podle
vyÂsledkuÊ prÏezkousÏenõÂ vodomeÏruÊ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 18
OdvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod
1) OdvedenõÂ odpadnõÂch vod z pozemku nebo
stavby je splneÏno okamzÏikem vtoku odpadnõÂch vod
z kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojky do kanalizace.
2) KanalizacõÂ mohou byÂt odvaÂdeÏny odpadnõÂ
vody jen v mõÂrÏe znecÏisÏteÏnõÂ a v mnozÏstvõÂ stanoveneÂm
v kanalizacÏnõÂm rÏaÂdu a ve smlouveÏ o odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod. OdbeÏratel je povinen v mõÂsteÏ a rozsahu stanoveneÂm kanalizacÏnõÂm rÏaÂdem kontrolovat mõÂru znecÏisÏteÏnõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod do kanalizace.
3) OdpadnõÂ vody, ktereÂ k dodrzÏenõÂ nejvysÏsÏõÂ mõÂry
znecÏisÏteÏnõÂ podle kanalizacÏnõÂho rÏaÂdu vyzÏadujõÂ prÏedchozõÂ cÏisÏteÏnõÂ, mohou byÂt vypousÏteÏny do kanalizace
jen s povolenõÂm vodopraÂvnõÂho uÂrÏadu. VodopraÂvnõÂ uÂrÏad
muÊzÏe povolenõÂ udeÏlit jen tehdy, bude-li zajisÏteÏno vycÏisÏteÏnõÂ teÏchto vod na mõÂru znecÏisÏteÏnõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ kanalizacÏnõÂmu rÏaÂdu.
4) V prÏõÂpadeÏ, zÏe je kanalizace ukoncÏena cÏistõÂrnou
odpadnõÂch vod, nenõÂ dovoleno vypousÏteÏt do kanalizace
odpadnõÂ vody prÏes septiky ani prÏes zÏumpy.
§ 19
MeÏrÏenõÂ odvaÂdeÏnyÂch odpadnõÂch vod
1) MnozÏstvõÂ odpadnõÂch vod vypousÏteÏnyÂch do
kanalizace meÏrÏõÂ odbeÏratel svyÂm meÏrÏicõÂm zarÏõÂzenõÂm,
jestlizÏe to stanovõÂ kanalizacÏnõÂ rÏaÂd. UmõÂsteÏnõÂ a typ meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ se urcÏõÂ ve smlouveÏ uzavrÏeneÂ mezi odbeÏratelem a vlastnõÂkem vodovodu nebo kanalizace, poprÏõÂpadeÏ provozovatelem; nedojde-li k uzavrÏenõÂ
smlouvy, urcÏõÂ umõÂsteÏnõÂ a typ meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ vodopraÂvnõÂ uÂrÏad. MeÏrÏicõÂ zarÏõÂzenõÂ podleÂhaÂ uÂrÏednõÂmu oveÏrÏenõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ21) a toto oveÏrÏovaÂnõÂ
zajisÏt'uje na sveÂ naÂklady odbeÏratel. Provozovatel je
opraÂvneÏn pruÊbeÏzÏneÏ kontrolovat funkcÏnost a spraÂvnost
meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ a odbeÏratel je povinen umozÏnit provozovateli prÏõÂstup k tomuto meÏrÏicõÂmu zarÏõÂzenõÂ.

22

) PrÏõÂloha cÏ. 1 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
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2) OdbeÏratel, kteryÂ vypousÏtõÂ do kanalizace odpadnõÂ vody s obsahem zvlaÂsÏt' nebezpecÏnyÂch laÂtek,22)
je povinen v souladu s povolenõÂm vodopraÂvnõÂho uÂrÏadu
meÏrÏit mõÂru znecÏisÏteÏnõÂ a objem odpadnõÂch vod a mnozÏstvõÂ zvlaÂsÏt' nebezpecÏnyÂch laÂtek vypousÏteÏnyÂch do kanalizace, veÂst o nich evidenci a vyÂsledky meÏrÏenõÂ prÏedaÂvat
vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu, kteryÂ povolenõÂ vydal.
3) MaÂ-li provozovatel pochybnosti o spraÂvnosti
meÏrÏenõÂ nebo zjistõÂ-li zaÂvadu na meÏrÏicõÂm zarÏõÂzenõÂ, maÂ
praÂvo pozÏadovat prÏezkousÏenõÂ meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ. OdbeÏratel je povinen na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti provozovatele do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ zÏaÂdosti zajistit prÏezkousÏenõÂ meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ u autorizovaneÂ zkusÏebny.
VyÂsledek prÏezkousÏenõÂ oznaÂmõÂ põÂsemneÏ odbeÏratel neprodleneÏ provozovateli.
4) ZjistõÂ-li se prÏi prÏezkousÏenõÂ meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ
vyzÏaÂdaneÂm provozovatelem, zÏe
a) uÂdaje meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ se odchylujõÂ od skutecÏnosti võÂce, nezÏ prÏipousÏtõÂ technickyÂ prÏedpis tohoto
meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ, uhradõÂ ten, jemuzÏ byla odchylka ku prospeÏchu, druheÂ straneÏ peneÏzÏnõÂ rozdõÂl,
a to ode dne poslednõÂho odecÏtu meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ,
prÏedchaÂzejõÂcõÂho podaÂnõÂ zÏaÂdosti o prÏezkousÏenõÂ meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ; v tomto prÏõÂpadeÏ hradõÂ naÂklady
spojeneÂ s vyÂmeÏnou a prÏezkousÏenõÂm meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ odbeÏratel,
b) uÂdaje meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ se neodchylujõÂ od skutecÏnosti võÂce, nezÏ prÏipousÏtõÂ prÏõÂslusÏnyÂ technickyÂ prÏedpis, hradõÂ naÂklady spojeneÂ s vyÂmeÏnou a prÏezkousÏenõÂm meÏrÏicõÂho zarÏõÂzenõÂ provozovatel,
c) meÏrÏicõÂ zarÏõÂzenõÂ je vadneÂ, hradõÂ naÂklady spojeneÂ
s jeho vyÂmeÏnou a prÏezkousÏenõÂm odbeÏratel, kteryÂ
je teÂzÏ povinen neprodleneÏ zajistit jeho vyÂmeÏnu za
spraÂvneÂ a funkcÏnõÂ meÏrÏicõÂ zarÏõÂzenõÂ.
5) NenõÂ-li mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch
vod meÏrÏeno, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe odbeÏratel, kteryÂ odebõÂraÂ vodu z vodovodu, vypousÏtõÂ do kanalizace takoveÂ
mnozÏstvõÂ vody, ktereÂ podle zjisÏteÏnõÂ na vodomeÏru nebo
podle smeÏrnyÂch cÏõÂsel spotrÏeby vody z vodovodu odebral s prÏipocÏtenõÂm mnozÏstvõÂ vody zõÂskaneÂ z jinyÂch
zdrojuÊ. Takto zjisÏteÏneÂ mnozÏstvõÂ odpadnõÂch vod je podkladem pro vyuÂcÏtovaÂnõÂ stocÏneÂho.
6) NenõÂ-li mnozÏstvõÂ sraÂzÏkovyÂch vod odvaÂdeÏnyÂch
do jednotneÂ kanalizace prÏõÂmo prÏõÂpojkou nebo prÏes
ulicÏnõÂ vpust meÏrÏeno, vypocÏte se toto mnozÏstvõÂ zpuÊsobem, kteryÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. VyÂpocÏet
mnozÏstvõÂ sraÂzÏkovyÂch vod odvaÂdeÏnyÂch do jednotneÂ kanalizace musõÂ byÂt uveden ve smlouveÏ o odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod.
7) JestlizÏe odbeÏratel vodu dodanou vodovodem
zcÏaÂsti spotrÏebuje bez vypusÏteÏnõÂ do kanalizace a toto
mnozÏstvõÂ je prokazatelneÏ veÏtsÏõÂ nezÏ 30 m3 za rok, zjistõÂ
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se mnozÏstvõÂ vypousÏteÏneÂ odpadnõÂ vody do kanalizace
bud' meÏrÏenõÂm, nebo odbornyÂm vyÂpocÏtem podle technickyÂch propocÏtuÊ prÏedlozÏenyÂch odbeÏratelem a oveÏrÏenyÂch provozovatelem, pokud se prÏedem provozovatel
s odbeÏratelem nedohodli jinak.
8) VypousÏtõÂ-li odbeÏratel do kanalizace vodu z jinyÂch zdrojuÊ nezÏ z vodovodu a nenõÂ-li mozÏno zjistit
mnozÏstvõÂ vypousÏteÏneÂ odpadnõÂ vody meÏrÏenõÂm nebo jinyÂm zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem, zjistõÂ se mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch
vod odbornyÂm vyÂpocÏtem oveÏrÏenyÂm provozovatelem.
9) ObecneÂ technickeÂ podmõÂnky meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ
vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod, zpuÊsob vyÂpocÏtu mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod a zpuÊsob vyÂpocÏtu
mnozÏstvõÂ sraÂzÏkovyÂch vod odvaÂdeÏnyÂch do jednotneÂ kanalizace, nenõÂ-li meÏrÏenõÂ zavedeno, smeÏrnaÂ cÏõÂsla spotrÏeby vody a zpuÊsob vyporÏaÂdaÂnõÂ rozdõÂluÊ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 20
VodneÂ a stocÏneÂ
1) VodneÂ a stocÏneÂ maÂ jednoslozÏkovou nebo
dvouslozÏkovou formu.
2) JednoslozÏkovaÂ forma je soucÏinem ceny podle
cenovyÂch prÏedpisuÊ23) a mnozÏstvõÂ odebraneÂ vody podle
§ 16 nebo vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod a sraÂzÏkovyÂch
vod podle § 19.
3) DvouslozÏkovaÂ forma obsahuje slozÏku, kteraÂ je
soucÏinem ceny podle cenovyÂch prÏedpisuÊ23) a mnozÏstvõÂ
odebraneÂ vody podle § 16 nebo vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch vod a sraÂzÏkovyÂch vod podle § 19 a pevnou slozÏku
stanovenou v zaÂvislosti na kapaciteÏ vodomeÏru, profilu
prÏõÂpojky nebo rocÏnõÂho mnozÏstvõÂ odebraneÂ vody. PodõÂl
jednotlivyÂch slozÏek stanovõÂ cenovyÂ prÏedpis.23) ZpuÊsob
vyÂpocÏtu pevneÂ slozÏky stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
4) VodneÂ a stocÏneÂ se hradõÂ v jednoslozÏkoveÂ
formeÏ, pokud obec nestanovõÂ obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou vydanou v samostatneÂ puÊsobnosti uÂhradu vodneÂho a stocÏneÂho ve dvouslozÏkoveÂ formeÏ, vcÏetneÏ druhu
stanovenõÂ pevneÂ slozÏky. O uÂhradeÏ vodneÂho a stocÏneÂho
ve dvouslozÏkoveÂ formeÏ vcÏetneÏ druhu stanovenõÂ pevneÂ
slozÏky muÊzÏe takeÂ rozhodnout nejvysÏsÏõÂ orgaÂn praÂvnickeÂ
osoby, kteraÂ je vlastnõÂkem vodovoduÊ a kanalizacõÂ a ve
ktereÂ vyÂkon hlasovacõÂch praÂv nejmeÂneÏ ve dvoutrÏetinoveÂ veÏtsÏineÏ drzÏõÂ obce.
5) Je-li voda dodaÂvaÂna vlastnõÂkem vodovodu, poprÏõÂpadeÏ jeho provozovatelem jineÂ osobeÏ, nezÏ je odbeÏ-

ratel, rozhoduje o formeÏ vodneÂho vlastnõÂk tohoto vodovodu.
6) Povinnost platit za odvaÂdeÏnõÂ sraÂzÏkovyÂch vod
se nevztahuje na vlastnõÂky daÂlnic, silnic, mõÂstnõÂch komunikacõÂ a uÂcÏelovyÂch komunikacõÂ15) verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂch, zoologickeÂ zahrady, nemovitosti urcÏeneÂ k trvaleÂmu bydlenõÂ a na domaÂcnosti.24)
7) Povinnost platit vodneÂ a stocÏneÂ se nevztahuje
na jednotky pozÏaÂrnõÂ ochrany prÏi pozÏaÂrnõÂm zaÂsahu.
8) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace, poprÏõÂpadeÏ jejich provozovatel, pokud tak vyplyÂvaÂ ze
smlouvy uzavrÏeneÂ podle § 8 odst. 2, je povinen prÏedlozÏit odbeÏrateli na jeho zÏaÂdost vyÂpocÏet vodneÂho a stocÏneÂho vcÏetneÏ ceny za 1 m3 dodaneÂ pitneÂ vody nebo
odvedeneÂ odpadnõÂ vody.
H L AVA V
Â SITUACE A VER
Ï EJNAÂ SLUZÏBA
KRIZOVA
§ 21
KrizovaÂ situace
PodmõÂnky nouzoveÂho zaÂsobovaÂnõÂ pitnou vodou
a nouzoveÂho odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod za krizoveÂ situace upravujõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy,25) v jejichzÏ
raÂmci provozovateleÂ vodovoduÊ nebo kanalizacõÂ podle
svyÂch mozÏnostõÂ zabezpecÏujõÂ odborneÂ sluzÏby.
§ 22
Povinnost verÏejneÂ sluzÏby provozovatele vodovodu
nebo kanalizace
1) VerÏejnou sluzÏbou se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
rozumõÂ cÏinnost provozovatele v oboru zaÂsobovaÂnõÂ vodou a odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod, kteraÂ
a) prÏesahuje zajisÏt'ovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch sluzÏeb podle tohoto
zaÂkona a nenõÂ smluvneÏ zajisÏteÏna, zejmeÂna cÏinnost
prÏi ohrozÏenõÂ verÏejneÂho zdravõÂ, majetku a verÏejneÂho
porÏaÂdku, nebo
b) vznikla ztraÂtou schopnosti staÂvajõÂcõÂho provozovatele zajisÏt'ovat dodaÂvku vody nebo odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod podle tohoto zaÂkona.
2) Povinnost verÏejneÂ sluzÏby lze ulozÏit provozovateli, kteryÂ maÂ k jejõÂmu zajisÏteÏnõÂ vytvorÏeny potrÏebneÂ
podmõÂnky; tato povinnost vznikaÂ rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏneÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu § 26 azÏ 28). JestlizÏe rÏõÂzenõÂ
o ulozÏenõÂ povinnosti verÏejneÂ sluzÏby zahaÂjõÂ võÂce spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ, platõÂ, zÏe rÏõÂzenõÂ dokoncÏõÂ a rozhodnutõÂ vydaÂ

23

) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

24

) § 115 zaÂkona cÏ. 40/1964 Sb., obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 509/1991 Sb.
) ZaÂkon cÏ. 239/2000 Sb., o integrovaneÂm zaÂchranneÂm systeÂmu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
ZaÂkon cÏ. 240/2000 Sb., o krizoveÂm rÏõÂzenõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ krizovyÂ zaÂkon).
ZaÂkon cÏ. 241/2000 Sb., o hospodaÂrÏskyÂch opatrÏenõÂch pro krizoveÂ stavy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.
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ten spraÂvnõÂ uÂrÏad, kteryÂ zahaÂjil rÏõÂzenõÂ jako prvnõÂ s tõÂm,
zÏe jinyÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad zahaÂjeneÂ rÏõÂzenõÂ zastavõÂ. Pokud
rÏõÂzenõÂ zahaÂjõÂ v tentyÂzÏ den võÂce spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ, platõÂ,
zÏe rÏõÂzenõÂ dokoncÏõÂ a rozhodnutõÂ vydaÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad vysÏsÏõÂho stupneÏ s tõÂm, zÏe jinyÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad zahaÂjeneÂ rÏõÂzenõÂ
zastavõÂ. O zahaÂjenyÂch rÏõÂzenõÂch se spraÂvnõÂ uÂrÏady
vzaÂjemneÏ informujõÂ. RozhodnutõÂ se vydaÂvaÂ na dobu
urcÏitou, nejdeÂle vsÏak na dobu 6 meÏsõÂcuÊ. OdvolaÂnõÂ proti
tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
3) ProkaÂzaneÂ naÂklady vznikleÂ provozovateli,
ktereÂmu byla rozhodnutõÂm prÏõÂslusÏneÂho spraÂvnõÂho
uÂrÏadu ulozÏena povinnost verÏejneÂ sluzÏby, hradõÂ tento
spraÂvnõÂ uÂrÏad.
HLAVA VI
Ï ADU
Ê
OCHRANA VODOVODNIÂCH R
Ï
Â
A KANALIZACNICH STOK
§ 23
OchrannaÂ paÂsma vodovodnõÂch rÏaduÊ
a kanalizacÏnõÂch stok
1) K bezprostrÏednõÂ ochraneÏ vodovodnõÂch rÏaduÊ
a kanalizacÏnõÂch stok prÏed posÏkozenõÂm se vymezujõÂ
ochrannaÂ paÂsma vodovodnõÂch rÏaduÊ a kanalizacÏnõÂch
stok daÂle jen ¹ochrannaÂ paÂsmaª).
2) OchrannyÂmi paÂsmy se rozumõÂ prostor v bezprostrÏednõÂ blõÂzkosti vodovodnõÂch rÏaduÊ a kanalizacÏnõÂch
stok urcÏenyÂ k zajisÏteÏnõÂ jejich provozuschopnosti.
OchrannaÂ paÂsma vodnõÂch zdrojuÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona26) tõÂmto nejsou dotcÏena.
3) OchrannaÂ paÂsma jsou vymezena vodorovnou
vzdaÂlenostõÂ od vneÏjsÏõÂho lõÂce steÏny potrubõÂ nebo kanalizacÏnõÂ stoky na kazÏdou stranu
a) u vodovodnõÂch rÏaduÊ a kanalizacÏnõÂch stok do pruÊmeÏru 500 mm vcÏetneÏ, 1,5 m,
b) u vodovodnõÂch rÏaduÊ a kanalizacÏnõÂch stok nad pruÊmeÏr 500 mm, 2,5 m.
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a) provaÂdeÏt zemnõÂ praÂce, stavby, umõÂst'ovat konstrukce nebo jinaÂ podobnaÂ zarÏõÂzenõÂ cÏi provaÂdeÏt
cÏinnosti, ktereÂ omezujõÂ prÏõÂstup k vodovodnõÂmu
rÏadu nebo kanalizacÏnõÂ stoce nebo ktereÂ by mohly
ohrozit jejich technickyÂ stav nebo plynuleÂ provozovaÂnõÂ,
b) vysazovat trvaleÂ porosty,
c) provaÂdeÏt sklaÂdky mimo jakeÂhokoliv odpadu,
d) provaÂdeÏt tereÂnnõÂ uÂpravy,
jen s põÂsemnyÂm souhlasem vlastnõÂka vodovodu nebo
kanalizace, poprÏõÂpadeÏ provozovatele, pokud tak vyplyÂvaÂ ze smlouvy uzavrÏeneÂ podle § 8 odst. 2.
6) NezõÂskaÂ-li osoba, kteraÂ hodlaÂ provaÂdeÏt cÏinnosti uvedeneÂ v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5,
muÊzÏe pozÏaÂdat vodopraÂvnõÂ uÂrÏad o povolenõÂ k teÏmto
cÏinnostem. VodopraÂvnõÂ uÂrÏad muÊzÏe v teÏchto prÏõÂpadech
tyto cÏinnosti v ochranneÂm paÂsmu povolit a soucÏasneÏ
stanovit podmõÂnky pro jejich provedenõÂ.
7) PrÏi porusÏenõÂ povinnosti stanoveneÂ v odstavci 5
narÏõÂdõÂ obnovit prÏedesÏlyÂ stav prÏõÂslusÏnyÂ vodopraÂvnõÂ uÂrÏad
u cÏinnosti uvedeneÂ pod põÂsmenem b) a prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad
podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ27) u cÏinnostõÂ uvedenyÂch pod põÂsmeny a), c) a d).
8) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace, poprÏõÂpadeÏ provozovatel, pokud tak vyplyÂvaÂ ze smlouvy
uzavrÏeneÂ podle § 8 odst. 2, je povinen na zÏaÂdost poskytnout informaci zÏadateli o mozÏneÂm strÏetu jeho zaÂmeÏru s ochrannyÂm paÂsmem vodovodnõÂho rÏadu nebo
kanalizacÏnõÂ stoky a dalsÏõÂ uÂdaje podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.28) PrÏi zasahovaÂnõÂ do tereÂnu, vcÏetneÏ zaÂsahuÊ do
pozemnõÂch komunikacõÂ nebo jinyÂch staveb v ochranneÂm paÂsmu, je stavebnõÂk, v jehozÏ zaÂjmu se tyto zaÂsahy
provaÂdeÏjõÂ, povinen na svuÊj naÂklad neprodleneÏ prÏizpuÊsobit noveÂ uÂrovni povrchu vesÏkeraÂ zarÏõÂzenõÂ a prÏõÂslusÏenstvõÂ vodovodnõÂho rÏadu a kanalizacÏnõÂ stoky majõÂcõÂ
vazbu na tereÂn, pozemnõÂ komunikaci nebo jinou
stavbu. Tyto praÂce smõÂ provaÂdeÏt pouze s veÏdomõÂm
a se souhlasem vlastnõÂka vodovodu nebo kanalizace,
poprÏõÂpadeÏ provozovatele, pokud tak vyplyÂvaÂ ze
smlouvy uzavrÏeneÂ podle § 8 odst. 2.

4) VyÂjimku z ochranneÂho paÂsma uvedeneÂho v odstavci 3 muÊzÏe povolit v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech vodopraÂvnõÂ uÂrÏad. PrÏi povolovaÂnõÂ vyÂjimky prÏihleÂdne vodopraÂvnõÂ uÂrÏad k technickyÂm mozÏnostem rÏesÏenõÂ prÏi
soucÏasneÂm zabezpecÏenõÂ ochrany vodovodnõÂho rÏadu
nebo kanalizacÏnõÂ stoky a k technickobezpecÏnostnõÂ
ochraneÏ zaÂjmuÊ dotcÏenyÂch osob.

1) PrÏelozÏkou vodovodu nebo kanalizace se rozumõÂ dõÂlcÏõÂ zmeÏna jejich smeÏroveÂ nebo vyÂsÏkoveÂ trasy
nebo prÏemõÂsteÏnõÂ neÏkteryÂch prvkuÊ tohoto zarÏõÂzenõÂ.

5) V ochranneÂm paÂsmu vodovodnõÂho rÏadu nebo
kanalizacÏnõÂ stoky lze

2) PrÏelozÏku je mozÏno proveÂst jen s põÂsemnyÂm
souhlasem vlastnõÂka vodovodu nebo kanalizace. ZÏaÂdost

§ 24
PrÏelozÏky vodovoduÊ a kanalizacõÂ

26

) § 30 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.

27

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 44/1988 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon
cÏ. 125/1997 Sb., o odpadech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 254/2001 Sb.
28
) § 103 odst. 2 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 83/1998 Sb.

o souhlas musõÂ obsahovat stanovisko provozovatele.
TõÂm nejsou dotcÏeny povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ ze zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.29)
3) PrÏelozÏku vodovodu nebo kanalizace zajisÏt'uje
na vlastnõÂ naÂklad osoba, kteraÂ potrÏebu prÏelozÏky vyvolala, pokud zaÂkon o pozemnõÂch komunikacõÂch15) nestanovõÂ jinak.
4) VlastnictvõÂ vodovodu nebo kanalizace se po
provedenõÂ prÏelozÏky nemeÏnõÂ.
5) StavebnõÂk prÏelozÏky je povinen prÏedat vlastnõÂkovi vodovodu nebo kanalizace dokoncÏenou stavbu po
nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o kolaudaci vcÏetneÏ prÏõÂslusÏneÂ dokumentace skutecÏneÂho provedenõÂ stavby
a souvisejõÂcõÂch dokladuÊ.

§ 28
1) Kraje v samostatneÂ puÊsobnosti zabezpecÏujõÂ
zpracovaÂnõÂ a schvalovaÂnõÂ plaÂnuÊ rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ podle § 4.
2) Kraje v prÏeneseneÂ puÊsobnosti rozhodujõÂ
a) o povinnosti verÏejneÂ sluzÏby podle § 22 na uÂzemõÂ
kraje,
b) vedou evidenci uÂdajuÊ o vodovodech a kanalizacõÂch
podle § 5,
c) vydaÂvajõÂ povolenõÂ provozovat vodovod a kanalizaci podle § 6.
§ 29
a)

H L AVA V II
Ï EJNEÂ SPRAÂVY
Ê SOBNOST ORGAÂNU
Ê VER
PU
§ 25
VerÏejnou spraÂvu na uÂseku vodovoduÊ a kanalizacõÂ
podle tohoto zaÂkona vykonaÂvajõÂ
a) obce,
b) okresnõÂ uÂrÏady,
c) kraje,
d) ministerstvo.
§ 26
Obce
a) v samostatneÂ puÊsobnosti dbajõÂ o rozvoj vodovoduÊ
a kanalizacõÂ, odpovõÂdajõÂcõÂ potrÏebaÂm obce, zajisÏteÏnõÂm jeho zapracovaÂnõÂ do zaÂvazneÂ cÏaÂsti uÂzemneÏ
plaÂnovacõÂ dokumentace obce v souladu s plaÂnem
rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ,
b) v samostatneÂ puÊsobnosti vydaÂvajõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ
vyhlaÂsÏky ve veÏcech stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem
§ 9 odst. 11, § 20 odst. 4),
c) v prÏeneseneÂ puÊsobnosti rozhodujõÂ o povinnosti
verÏejneÂ sluzÏby podle § 22 na uÂzemõÂ obce, pokud
obec nenõÂ provozovatelem.
§ 27
1) NenõÂ-li tõÂmto zaÂkonem stanoveno jinak, vykonaÂvajõÂ staÂtnõÂ spraÂvu na uÂseku vodovoduÊ a kanalizacõÂ
okresnõÂ uÂrÏady jako vodopraÂvnõÂ uÂrÏady.
2) OkresnõÂ uÂrÏady rozhodujõÂ o povinnosti verÏejneÂ
sluzÏby podle § 22 na uÂzemõÂ okresu.
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) ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

b)
c)
d)
e)
f)

Ministerstvo
vede uÂstrÏednõÂ evidenci uÂdajuÊ o vodovodech a kanalizacõÂch,
je pro uÂcÏely tohoto zaÂkona odvolacõÂm orgaÂnem
pro rozhodnutõÂ vydanaÂ krajskyÂm uÂrÏadem,
vede seznam technickyÂch auditoruÊ § 38),
zajisÏt'uje zpracovaÂnõÂ koncepcõÂ rozvoje vodovoduÊ
a kanalizacõÂ na uÂzemõÂ staÂtu a zpracovaÂnõÂ plaÂnuÊ
pro zlepsÏovaÂnõÂ jakosti suroveÂ vody,
zabezpecÏuje informacÏnõÂ systeÂm na uÂseku vodovoduÊ a kanalizacõÂ pro podporu vyÂkonu verÏejneÂ
spraÂvy a poskytovaÂnõÂ informacõÂ,
zajisÏt'uje mezinaÂrodnõÂ spolupraÂci v oblasti vodovoduÊ a kanalizacõÂ.
§ 30
MõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost

1) MõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ na uÂseku
vodovoduÊ a kanalizacõÂ se rÏõÂdõÂ mõÂstem, kde se vodovod
nebo kanalizace nachaÂzejõÂ.
2) JestlizÏe se vodovod nebo kanalizace nachaÂzejõÂ
na uÂzemõÂ obvoduÊ võÂce spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ, je mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu lezÏõÂ prÏevazÏujõÂcõÂ cÏaÂst vodovodu nebo kanalizace. Spory o mõÂstnõÂ
prÏõÂslusÏnost rozhoduje nejblizÏsÏõÂ spolecÏneÏ nadrÏõÂzenyÂ
spraÂvnõÂ uÂrÏad na naÂvrh spraÂvnõÂho uÂrÏadu nebo uÂcÏastnõÂka
rÏõÂzenõÂ. Na rozhodovaÂnõÂ sporuÊ o mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnosti se
nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.
§ 31
1) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, postupujõÂ
spraÂvnõÂ uÂrÏady v rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona podle
spraÂvnõÂho rÏaÂdu.20)
2) RozhodnutõÂ o povinnosti verÏejneÂ sluzÏby podle
§ 22 je vykonatelneÂ dnem dorucÏenõÂ povinneÂmu uÂcÏastnõÂku rÏõÂzenõÂ.
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HLAVA VIII

§ 34

SANKCE

1) Za opakovaneÂ protipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ uvedeneÂ
v § 32 a 33 lze ulozÏit pokutu azÏ do vyÂsÏe dvojnaÂsobku
hornõÂ hranice pokut v teÏchto ustanovenõÂch uvedenyÂch.

§ 32

2) ProtipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ je opakovaneÂ, pokud se ho
praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba dopustila v dobeÏ
do 1 roku od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ jõÂ byla
ulozÏena pokuta za prÏedchozõÂ protipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ podle
§ 32 nebo § 33.

OkresnõÂ uÂrÏad ulozÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe 500 000 KcÏ
a) vlastnõÂku vodovodu nebo kanalizace, kteryÂ neplnõÂ
povinnosti stanoveneÂ v § 5 odst. 1, 2 nebo 3, § 8
odst. 1 nebo 5 nebo § 14 odst. 3,
b) provozovateli, kteryÂ neplnõÂ povinnosti stanoveneÂ
v § 6 odst. 8, § 9 odst. 1, 3 nebo 4, § 13 odst. 3, § 14
odst. 4, § 17 odst. 3, § 20 odst. 8 nebo § 22,
c) vlastnõÂku vodovodu nebo kanalizace nebo provozovateli, kteryÂ nesplnõÂ povinnosti stanoveneÂ v § 8
odst. 4, 8 nebo 9, § 23 odst. 8 nebo marÏõÂ vyÂkon
dozoru podle § 37 nebo vyÂkon technickeÂho auditu
podle § 38,
d) praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ provozuje
vodovod nebo kanalizaci bez povolenõÂ podle § 6,
e) praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ nedodrzÏuje povinnosti stanoveneÂ v § 23 odst. 5.
§ 33
OkresnõÂ uÂrÏad ulozÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe
1 000 000 KcÏ praÂvnickeÂ osobeÏ nebo fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ je podnikatelem, dopustõÂ-li se v souvislosti se
svyÂm podnikaÂnõÂm toho, zÏe
a) neopraÂvneÏneÏ odebõÂraÂ vodu z vodovodu § 10
odst. 1) nebo neopraÂvneÏneÏ vypousÏtõÂ odpadnõÂ vody
do kanalizace § 10 odst. 2),
b) nesplnõÂ nebo porusÏõÂ povinnosti vlastnõÂka vodovodnõÂ nebo kanalizacÏnõÂ prÏõÂpojky uvedeneÂ v § 3
odst. 4 nebo 5,
c) nesplnõÂ nebo porusÏõÂ povinnosti odbeÏratele stanoveneÂ v § 15, § 17 odst. 2, § 18 odst. 2 a 4 nebo § 19
odst. 1 azÏ 3,
d) nedodrzÏuje povinnosti stanoveneÂ v § 23 odst. 5,
e) prÏi prÏerusÏenõÂ nebo omezenõÂ dodaÂvky vody nebo
odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod postupuje v rozporu
s podmõÂnkami tohoto prÏerusÏenõÂ nebo omezenõÂ stanovenyÂmi podle § 9 odst. 8,
f) vypustil nebo vypousÏtõÂ do kanalizace laÂtky, ktereÂ
nejsou odpadnõÂmi vodami,
g) posÏkodõÂ vodovod nebo kanalizaci, nebo jejich
soucÏaÂsti cÏi prÏõÂslusÏenstvõÂ, nebo
h) neopraÂvneÏneÏ manipuluje se zarÏõÂzenõÂm vodovoduÊ
nebo kanalizacõÂ.

3) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o vyÂsÏi pokuty se prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna k zaÂvazÏnosti, zpuÊsobu, dobeÏ trvaÂnõÂ a naÂsledkuÊm
protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ a k okolnostem, za nichzÏ k tomuto jednaÂnõÂ dosÏlo.
§ 35
1) MõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm k uklaÂdaÂnõÂ pokut podle
§ 32 azÏ 34 je okresnõÂ uÂrÏad, v jehozÏ spraÂvnõÂm uÂzemõÂ
dosÏlo k protipraÂvnõÂmu jednaÂnõÂ.
2) Pokutu lze ulozÏit do 1 roku ode dne, kdy
orgaÂn opraÂvneÏnyÂ k jejõÂmu ulozÏenõÂ protipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ
zjistil, nejpozdeÏji vsÏak do 3 let ode dne, kdy k tomuto
jednaÂnõÂ dosÏlo.
3) Pokuta je splatnaÂ do 30 dnuÊ ode dne, kdy
rozhodnutõÂ o jejõÂm ulozÏenõÂ nabylo praÂvnõÂ moci.
4) Pokuty jsou prÏõÂjmem orgaÂnu, kteryÂ je ulozÏil.

H L AVA I X
OCHRANA ODBEÏRATELE, DOZOR,
TECHNICKYÂ A EKONOMICKYÂ AUDIT
§ 36
Ochrana odbeÏratele
1) Pokud je pozemek nebo stavba prÏipojena na
vodovod nebo kanalizaci v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy, vznikaÂ odbeÏrateli naÂrok na uzavrÏenõÂ põÂsemneÂ
smlouvy podle § 8 odst. 5. Tento naÂrok nevznikaÂ, pokud se okolnosti, za kteryÂch dosÏlo k povolenõÂ prÏipojenõÂ
na vodovod nebo kanalizaci, zmeÏnily natolik, zÏe nejsou
splneÏny podmõÂnky pro uzavrÏenõÂ teÂto smlouvy na straneÏ
odbeÏratele.
2) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace, poprÏõÂpadeÏ provozovatel, pokud byl k uzavõÂraÂnõÂ smluv podle
§ 8 odst. 5 smluvneÏ poveÏrÏen, nesmõÂ prÏi uzavõÂraÂnõÂ
smlouvy podle § 8 odst. 5 jednat v rozporu s dobryÂmi
mravy, zejmeÂna nesmõÂ odbeÏratele diskriminovat.
3) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace, poprÏõÂpadeÏ provozovatel, je-li vlastnõÂkem vodovodu nebo kanalizace smluvneÏ poveÏrÏen, je povinen sdeÏlit obci, v jejõÂmzÏ obvodu zajisÏt'uje provoz, pokud obec nenõÂ sama
vlastnõÂkem vodovodu nebo kanalizace, podmõÂnky pro
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§ 38
TechnickyÂ audit

uzavrÏenõÂ põÂsemneÂ smlouvy podle § 8 odst. 5. PodmõÂnky musõÂ obsahovat zejmeÂna uÂdaje o
a) jakosti dodaÂvaneÂ vody a mõÂrÏe znecÏisÏteÏnõÂ odvaÂdeÏnyÂch odpadnõÂch vod,
b) vyÂsÏi vodneÂho a stocÏneÂho, pravidlech pro jejich
stanovenõÂ a zpuÊsob vyuÂcÏtovaÂnõÂ,
c) rozsahu a podmõÂnkaÂch odpoveÏdnosti za vady,
zpuÊsobu a mõÂsteÏ jejich uplatneÏnõÂ, vcÏetneÏ naÂrokuÊ
vyplyÂvajõÂcõÂch z teÂto odpoveÏdnosti reklamacÏnõÂ
rÏaÂd),
d) mozÏnostech prÏerusÏenõÂ nebo omezenõÂ dodaÂvky
vody a odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch vod a o podmõÂnkaÂch
naÂhradnõÂch dodaÂvek vody a naÂhradnõÂho odvaÂdeÏnõÂ
odpadnõÂch vod; dojde-li k tomuto prÏerusÏenõÂ,
o zpuÊsobu informovaÂnõÂ osob, ktereÂ tyto sluzÏby
vyuzÏõÂvajõÂ,
e) smluvnõÂch pokutaÂch.
4) Obec zajistõÂ, aby verÏejnosti byly zprÏõÂstupneÏny
informace o podmõÂnkaÂch k uzavrÏenõÂ smlouvy podle § 8
odst. 5 uvedenyÂch v odstavci 3.
5) VlastnõÂk vodovodu nebo kanalizace je povinen
kazÏdorocÏneÏ nejpozdeÏji do 30. cÏervna zverÏejnit uÂplneÂ
informace o celkoveÂm vyuÂcÏtovaÂnõÂ vsÏech polozÏek, ktereÂ
v uplynuleÂm roce do vodneÂho a stocÏneÂho kalkuloval,
a jejich skutecÏnost porovnat s polozÏkami v pravidlech
pro stanovenõÂ vyÂsÏe vodneÂho a stocÏneÂho pro danyÂ rok.
VykaÂzanyÂ rozdõÂl je opraÂvneÏn vyuÂcÏtovat, prÏeplatek je
povinen vraÂtit.
6) Provozovatel je povinen po zjisÏteÏnõÂ zhorsÏenõÂ
jakosti dodaÂvaneÂ pitneÂ vody bez prodlenõÂ toto oznaÂmit
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, a v prÏõÂpadeÏ, zÏe tento
orgaÂn dodaÂvanou vodu prohlaÂsõÂ za nepitnou, bez prodlenõÂ o tom informovat odbeÏratele.
7) Provozovatel je povinen jednou rocÏneÏ zverÏejnÏovat jasneÂ a uÂplneÂ informace o vyÂpocÏtu ceny vody23)
vcÏetneÏ vycÏõÂslenõÂ a zduÊvodneÏnõÂ vsÏech ekonomicky
opraÂvneÏnyÂch naÂkladuÊ.
§ 37
Dozor
1) Dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm ustanovenõÂ tohoto
zaÂkona, prÏedpisuÊ a rozhodnutõÂ podle neÏj vydanyÂch vykonaÂvajõÂ vodopraÂvnõÂ uÂrÏady.

1) TechnickyÂ audit vodovoduÊ a kanalizacõÂ daÂle
jen ¹technickyÂ auditª) je specializovanaÂ odbornaÂ cÏinnost slouzÏõÂcõÂ ke kontrole technickeÂho stavu vodovoduÊ
a kanalizacõÂ, opraÂvneÏnosti vynalozÏenyÂch provoznõÂch
naÂkladuÊ, jakozÏ i porÏizovacõÂch naÂkladuÊ a naÂkladuÊ navrhovaneÂho rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ.
2) O provedenõÂ technickeÂho auditu rozhoduje
ministerstvo na naÂvrh obce, vlastnõÂka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace, UÂrÏadu pro ochranu
hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe, Ministerstva financõÂ nebo orgaÂnu
kraje nebo okresnõÂho uÂrÏadu. VlastnõÂk i provozovatel
vodovodu nebo kanalizace jsou povinni poskytnout
k provedenõÂ technickeÂho auditu potrÏebneÂ uÂdaje.
3) VyÂsledkem technickeÂho auditu je zpraÂva se
zjisÏteÏnõÂmi a doporucÏenõÂmi ke zlepsÏenõÂ hospodaÂrnosti
provozu nebo rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ.
4) TechnickyÂ audit je zpracovaÂn na naÂklady toho,
kdo jej navrhl. ZpraÂva o technickeÂm auditu se prÏedaÂvaÂ
tomu, kdo jej navrhl, a ministerstvu.
5) K provedenõÂ technickeÂho auditu vybere jeho
navrhovatel technickeÂho auditora ze seznamu technickyÂch auditoruÊ, vedeneÂho ministerstvem. Ministerstvo
zapõÂsÏe na dobu 7 let do seznamu technickyÂch auditoruÊ
odborneÏ zpuÊsobilou osobu, kteraÂ maÂ vysokosÏkolskeÂ
vzdeÏlaÂnõÂ se zameÏrÏenõÂm na obor vodovoduÊ a kanalizacõÂ,
praxi 10 let v tomto oboru a byla vybraÂna komisõÂ jmenovanou ministerstvem.
6) Obsah a vyuzÏitõÂ technickyÂch audituÊ a blizÏsÏõÂ
podmõÂnky pro zaÂpis odborneÏ zpuÊsobileÂ fyzickeÂ osoby
do seznamu technickyÂch auditoruÊ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
7) Pro osoby urcÏeneÂ ministerstvem k provedenõÂ
technickeÂho auditu platõÂ ustanovenõÂ § 37 odst. 3 obdobneÏ.
H L AVA X
Â , PR
Ï ECHODNAÂ
USTANOVENIÂ SPOLECÏNA
A ZAÂVEÏRECÏNAÂ
§ 39

2) VrchnõÂ dozor na tomto uÂseku vykonaÂvaÂ ministerstvo.

1) VlastnõÂci kanalizacõÂ, pro jejichzÏ kanalizaci nebyl schvaÂlen kanalizacÏnõÂ rÏaÂd, jsou povinni jej zpracovat
a prÏedlozÏit vodopraÂvnõÂmu uÂrÏadu ke schvaÂlenõÂ
do 1 roku ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

3) PraÂva a povinnosti zameÏstnancuÊ uÂrÏaduÊ prÏi vyÂkonu dozoru podle odstavcuÊ 1 a 2 se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm
zaÂkonem.30)

2) VlastnõÂci kanalizacõÂ, pro jejichzÏ kanalizaci byl
schvaÂlen kanalizacÏnõÂ rÏaÂd podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ, jsou povinni zpracovat a prÏedlozÏit vodopraÂv-

30

) ZaÂkon cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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nõÂmu uÂrÏadu ke schvaÂlenõÂ novyÂ kanalizacÏnõÂ rÏaÂd nejpozdeÏji do 31. brÏezna 2004.
3) FyzickeÂ a praÂvnickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ na zaÂkladeÏ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro koncesovanou zÏivnost ¹ProvozovaÂnõÂ vodovoduÊ a kanalizacõÂª, ktereÂ toto opraÂvneÏnõÂ zõÂskaly prÏede dnem nabytõÂ
uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, mohou v provozovaÂnõÂ zÏivnosti pokracÏovat nejpozdeÏji do 31. brÏezna 2004, pokud
jim na zaÂkladeÏ jejich zÏaÂdosti krajskyÂ uÂrÏad nevydaÂ povolenõÂ podle § 6 prÏed tõÂmto datem. Bez ohledu na
ustanovenõÂ prÏedchozõÂ veÏty prÏõÂslusÏnyÂ zÏivnostenskyÂ uÂrÏad
vydaÂ bez zÏaÂdosti teÏmto osobaÂm ve lhuÊteÏ do 1 roku ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona novyÂ zÏivnostenskyÂ
list.
4) Vodovody a kanalizace, ktereÂ byly podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ verÏejnyÂmi vodovody a verÏejnyÂmi kanalizacemi a splnÏujõÂ podmõÂnky stanoveneÂ
v § 1, jsou vodovody a kanalizacemi podle tohoto zaÂkona. V pochybnostech rozhoduje ministerstvo.
5) PlaÂn rozvoje vodovoduÊ a kanalizacõÂ musõÂ byÂt
zpracovaÂn a schvaÂlen nejpozdeÏji do 31. prosince 2004.
6) Povinnost bezplatneÏ prÏedat vodopraÂvnõÂmu
uÂrÏadu vybraneÂ uÂdaje z majetkoveÂ evidence a z provoznõÂ
evidence podle § 5 odst. 3 musõÂ byÂt poprveÂ splneÏna
nejpozdeÏji do 31. ledna 2004.
7) Povinnost vlastnõÂka vodovodu nebo kanalizace uzavrÏõÂt smlouvu s odbeÏratelem podle § 8 odst. 5
a § 36 odst. 1 musõÂ byÂt splneÏna nejpozdeÏji do 31. prosince 2003.
§ 40
Ministerstvo vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ ustanovenõÂ § 4 odst. 8, § 5 odst. 6, § 6 odst. 10, § 8 odst. 12,
§ 10 odst. 3, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 14

¹ProvozovaÂnõÂ vodovoduÊ
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potrÏebu
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odst. 5, § 16 odst. 5, § 17 odst. 8, § 19 odst. 9, § 20
odst. 3 a § 38 odst. 6.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zÏivnostenskeÂho zaÂkona
§ 41
ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 231/
/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 591/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 600/
/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 273/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 303/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 38/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 42/1994
Sb., zaÂkona cÏ. 136/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 200/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 237/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 286/1995 Sb., zaÂkona
cÏ. 94/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 95/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 147/
/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 19/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb.,
zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 79/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 217/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 280/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 15/
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 83/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 157/1998
Sb., zaÂkona cÏ. 167/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 159/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 356/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 358/1999 Sb., zaÂkona
cÏ. 360/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 27/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 122/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 123/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 124/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 149/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 158/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 247/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 249/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 258/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 309/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 362/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 409/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 458/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 61/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 100/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 120/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 164/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 256/2001
Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V prÏõÂloze cÏ. 2, VAÂZANEÂ ZÏIVNOSTI, skupineÏ
214: OstatnõÂ, se na konci v jednotlivyÂch sloupcõÂch doplnÏuje tento text:

a) vyucÏenõÂ v trÏõÂleteÂm ucÏebnõÂm oboru
obsahoveÏ zameÏrÏeneÂm na vodovody a kanalizace nebo v prÏõÂbuzneÂm oboru a nejmeÂneÏ 3 roky
praxe v oboru vodovody nebo kanalizace, nebo
b) strÏedosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ zakoncÏeneÂ
maturitnõÂ zkousÏkou v oboru obsahoveÏ zameÏrÏeneÂm na vodovody
a kanalizace nebo v prÏõÂbuzneÂm
oboru a nejmeÂneÏ 2 roky praxe
v oboru vodovody nebo kanalizace, nebo
c) vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oboru
obsahoveÏ zameÏrÏeneÂm na vodovody a kanalizace nebo v prÏõÂbuzneÂm oboru a nejmeÂneÏ 1 rok
praxe v oboru vodovody nebo kanalizace.

ZaÂkon cÏ. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacõÂch pro verÏejnou potrÏebu
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ zaÂkon
o vodovodech a kanalizacõÂch).ª.
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2. V prÏõÂloze cÏ. 3, KONCESOVANEÂ ZÏIVNOSTI, ve skupineÏ 314: OstatnõÂ, se v jednotlivyÂch sloupcõÂch
zrusÏuje tento text:
¹ProvozovaÂnõÂ
vodovoduÊ*)
a kanalizacõÂ

a) vyucÏenõÂ v trÏõÂleteÂm
ucÏebnõÂm oboru nebo
v prÏõÂbuzneÂm oboru
a 3 roky praxe v oboru
nebo
b) strÏedosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ
v oboru zakoncÏeneÂ
maturitnõÂ zkousÏkou
a 2 roky praxe v oboru
nebo v prÏõÂbuzneÂm
oboru nebo
c) vysokosÏkolskeÂ
vzdeÏlaÂnõÂ v oboru
a 1 rok praxe v oboru
nebo prÏõÂbuzneÂm.

Ministerstvo
zemeÏdeÏlstvõÂ**)

**) § 29 zaÂkona cÏ. 130/1974
Sb., o staÂtnõÂ spraÂveÏ ve vodnõÂm hospodaÂrÏstvõÂ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona CÏNR cÏ. 23/1992
Sb.ª.

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o prÏestupcõÂch

j)

§ 42
ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 344/1992 Sb., zaÂkona
cÏ. 359/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 67/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 290/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 134/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 82/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 237/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 279/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 289/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 112/1998 Sb., zaÂkona
cÏ. 168/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 29/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 370/2000 Sb., naÂlezu
UÂstavnõÂho soudu cÏ. 52/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 164/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 265/2001 Sb.
a zaÂkona cÏ. 273/2001 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 34 odst. 1 se na konci põÂsmene e) tecÏka
nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena f), g), h), i),
j), k), l) a m), kteraÂ vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 3j)
a 3k) zneÏjõÂ:
¹f) neopraÂvneÏneÏ odebõÂraÂ vodu z vodovodu bez uzavrÏeneÂ smlouvy o dodaÂvce vody nebo odebõÂraÂ vodu
z vodovodu prÏed vodomeÏrem, nebo prÏes vodomeÏr,
kteryÂ v duÊsledku zaÂsahu odbeÏratele odbeÏr nezaznamenaÂvaÂ nebo zaznamenaÂvaÂ odbeÏr mensÏõÂ nezÏ skutecÏnyÂ, nebo za vodomeÏrem, na neÏmzÏ bylo porusÏeno zajisÏteÏnõÂ proti neopraÂvneÏneÂ manipulaci,
g) neopraÂvneÏneÏ vypousÏtõÂ odpadnõÂ vody do kanalizace bez uzavrÏeneÂ smlouvy o odvaÂdeÏnõÂ odpadnõÂch
vod nebo v rozporu s nõÂ nebo s podmõÂnkami stanovenyÂmi kanalizacÏnõÂm rÏaÂdem,
h) rÏaÂdneÏ neprovozuje vodovodnõÂ nebo kanalizacÏnõÂ
prÏõÂpojku,
i) odebõÂraÂ vodu z vodovodu pro jineÂ uÂcÏely nezÏ sjed-

*) § 30 zaÂkona cÏ. 138/1973
Sb., o vodaÂch vodnõÂ zaÂkon),

k)
l)
m)

naneÂ ve smlouveÏ o dodaÂvce vody nebo odvaÂdeÏnõÂ
odpadnõÂch vod,3j)
v ochranneÂm paÂsmu vodovodu nebo kanalizace
bez põÂsemneÂho souhlasu jeho vlastnõÂka nebo provozovatele, poprÏõÂpadeÏ vodopraÂvnõÂho uÂrÏadu, provaÂdõÂ zemnõÂ praÂce, provaÂdõÂ stavby nebo jinak omezuje prÏõÂstup k vodovodu nebo kanalizaci cÏi ohrozÏuje jejich technickyÂ stav nebo vysazuje trvaleÂ porosty, provaÂdõÂ sklaÂdky nebo provaÂdõÂ tereÂnnõÂ
uÂpravy,
posÏkodõÂ vodovod nebo kanalizaci nebo jejich soucÏaÂsti cÏi prÏõÂslusÏenstvõÂ,
neopraÂvneÏneÏ manipuluje se zarÏõÂzenõÂm vodovoduÊ
nebo kanalizacõÂ,
provozuje vodovod nebo kanalizaci a nenõÂ provozovatelem podle zaÂkona o vodovodech a kanalizacõÂch.3k)

3j

) § 8 odst. 5 zaÂkona cÏ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacõÂch pro verÏejnou potrÏebu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ zaÂkon o vodovodech a kanalizacõÂch).
3k
) ZaÂkon cÏ. 274/2001 Sb.ª.

2. V § 34 odstavec 2 znõÂ:
¹ 2) Za prÏestupky podle odstavce 1 põÂsm. f) azÏ m)
lze ulozÏit pokutu do 15 000 KcÏ, za prÏestupky podle
odstavce 1 põÂsm. a), b), c) a e) lze ulozÏit pokutu
do 50 000 KcÏ a za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. d)
lze ulozÏit pokutu do 100 000 KcÏ.ª.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ
§ 43
ZaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., se meÏnõÂ takto:
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1. V § 3 odstavec 2 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 5) znõÂ:
¹ 2) Provozovatel vodovodu pro verÏejnou potrÏebu5) je povinen zajistit, aby dodaÂvanaÂ pitnaÂ voda
odpovõÂdala pozÏadavkuÊm podle odstavce 1. Stejnou povinnost maÂ osoba, kteraÂ zajisÏt'uje naÂhradnõÂ zaÂsobovaÂnõÂ
pitnou vodou, osoba, kteraÂ dodaÂvaÂ pitnou vodu pro
verÏejnou potrÏebu, a osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ pitnou vodu
jako soucÏaÂst sveÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti, pro jejõÂzÏ vyÂkon musõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂna pitnaÂ voda.
5

) § 1 a 2 zaÂkona cÏ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacõÂch
pro verÏejnou potrÏebu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ zaÂkon
o vodovodech a kanalizacõÂch).ª.

2. V § 3 odst. 4 se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdaÂ novaÂ veÏta,
kteraÂ znõÂ: ¹OrgaÂn ochrany verÏejneÂho zdravõÂ povolenõÂ
vydaÂ, jestlizÏe zaÂsobovaÂnõÂ pitnou vodou nelze zajistit
jinak a nebude ohrozÏeno verÏejneÂ zdravõÂ.ª.
3. V § 3 odst. 4 dosavadnõÂ veÏta druhaÂ znõÂ: ¹PovolenõÂ vsÏak nelze vydat, jde-li o ukazatele s nejvysÏsÏõÂ
meznou hodnotou nebo meznou hodnotou referencÏnõÂho rizika a zaÂvadu nelze odstranit do 30 dnuÊ.ª.
4. V § 3 se zrusÏuje odstavec 5.
5. V § 4 odst. 1 ve veÏteÏ druheÂ se slova ¹vyÂrobce
pitneÂ vodyª nahrazujõÂ slovy ¹osoby uvedeneÂ v § 3
odst. 2ª.
6. V § 4 odstavec 6 znõÂ:
¹ 6) K jõÂmaÂnõÂ, odbeÏru, dopraveÏ k uÂpraveÏ, uÂpraveÏ,
shromazÏd'ovaÂnõÂ, dodaÂvaÂnõÂ a meÏrÏenõÂ dodaÂvky pitneÂ
vody mohou osoby uvedeneÂ v odstavci 2 a odbeÏrateleÂ
pitneÂ vody uzÏõÂvat jen vyÂrobky, ktereÂ vyhovujõÂ hygienickyÂm pozÏadavkuÊm podle § 5.ª.
7. V § 4 se odstavec 7 zrusÏuje.
8. V § 57 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹ 2) SpeciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci je povinna podle potrÏeby ve sveÂ provozovneÏ zajistit kazÏdaÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ je podnikatelem, praÂvnickaÂ osoba a kazÏdaÂ osoba prÏi likvidaci puÊvodcuÊ naÂkaz, prÏi zvyÂsÏeneÂm vyÂskytu sÏkodlivyÂch a epidemiologicky vyÂznamnyÂch cÏlenovcuÊ, hlodavcuÊ a dalsÏõÂch zÏivocÏichuÊ.ª.
9. V § 58 odst. 2 se za slova ¹v jeho objektechª
vklaÂdajõÂ slova ¹ , jakozÏ i speciaÂlnõÂ ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle odstavce 3ª.
10. V § 58 odstavec 3 znõÂ:
¹ 3) SpeciaÂlnõÂ ochrannaÂ dezinfekce, dezinsekce
a deratizace v potravinaÂrÏskyÂch nebo zemeÏdeÏlskyÂch
provozech muÊzÏe byÂt vykonaÂvaÂna jen pod dohledem
a rÏõÂzenõÂm fyzickeÂ osoby, kteraÂ
a) absolvovala speciaÂlnõÂ mistrovskyÂ kurs,
b) podrobila se prÏed komisõÂ uÂspeÏsÏneÂ zkousÏce od-
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borneÂ zpuÊsobilosti a maÂ osveÏdcÏenõÂ o odborneÂ zpuÊsobilosti.ª.
11. V § 58 odstavec 5 znõÂ:
Ï õÂdit a dohlõÂzÏet na vyÂkon speciaÂlnõÂ ochranneÂ
¹ 5) R
dezinfekce, dezinsekce a deratizace, prÏi ktereÂ se pouzÏõÂvajõÂ toxickeÂ a vysoce toxickeÂ chemickeÂ laÂtky a chemickeÂ
prÏõÂpravky, muÊzÏe fyzickaÂ osoba, kteraÂ maÂ kvalifikaci
podle odstavcuÊ 3 a 4.ª.
12. V § 58 odstavec 6 znõÂ:
¹ 6) PrÏedpokladem k prÏijetõÂ do kursu podle odstavce 3 põÂsm. a) je absolvovaÂnõÂ odborneÂho kursu podle
odstavce 2 põÂsm. b) a 5 let praxe ve speciaÂlnõÂ ochranneÂ
dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. PrÏedpokladem prÏijetõÂ do kursu podle odstavce 4 põÂsm. b) je absolvovaÂnõÂ
odborneÂho kursu podle odstavce 2 põÂsm. b). Pro vydaÂnõÂ povolenõÂ podle odstavce 1 neplatõÂ spraÂvnõÂ rÏaÂd.ª.
13. Za § 60 se vklaÂdaÂ novyÂ § 60a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 60a
1) ObcÏaneÂ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie prokazujõÂ opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu cÏinnostõÂ podle § 58 odst. 2
azÏ 5
a) pruÊkazem zpuÊsobilosti vyzÏadovanyÂm v cÏlenskeÂm
staÂteÏ EvropskeÂ unie pro prÏõÂstup k teÂto cÏinnosti
a vydanyÂm tõÂmto cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie,
nebo
b) dokladem prokazujõÂcõÂm kvalifikaci pro vyÂkon teÂto
cÏinnosti, zõÂskanyÂm v cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ
unie,
pokud poskytujõÂ zaÂruky zejmeÂna v oblasti zdravõÂ, bezpecÏnosti, ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a ochrany spotrÏebitele v rozsahu upraveneÂm v § 58 odst. 2 azÏ 5.
2) V prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ rozhoduje o splneÏnõÂ
pozÏadavkuÊ podle odstavce 1 na zÏaÂdost obcÏana cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie Ministerstvo zdravotnictvõÂ.
ZÏaÂdost musõÂ obsahovat dokumenty vydaneÂ prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie prokazuÏ õÂzenõÂ o posouzenõÂ zÏaÂjõÂcõÂ skutecÏnosti v odstavci 1. R
dosti musõÂ byÂt ukoncÏeno nejpozdeÏji do 4 meÏsõÂcuÊ po
prÏedlozÏenõÂ vsÏech dokumentuÊ vztahujõÂcõÂch se k dotycÏneÂ
osobeÏ.ª.
14. V § 82 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se za slova ¹meÏstskeÂho hygienikaª vklaÂdajõÂ slova ¹na naÂvrh prÏõÂslusÏneÂho
krajskeÂho hygienikaª.
15. V § 84 odst. 1 se na konci põÂsmene c) zrusÏuje
cÏaÂrka a doplnÏujõÂ se slova ¹nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem,ª.
16. V § 87 odst. 3 se za slovo ¹podleª vklaÂdajõÂ
slova ¹§ 81 odst. 2 aª.
17. V § 88 odst. 2 se za slova ¹sluzÏebnõÂho pruÊkazuª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo poveÏrÏenõÂª.
18. V § 97 odst. 2 se slova ¹vyÂkonu staÂtnõÂho zdra-

CÏaÂstka 104

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 274 / 2001

Strana 6482

votnickeÂho dozoruª nahrazujõÂ slovy ¹plneÏnõÂ uÂkolu
orgaÂnu ochrany verÏejneÂho zdravõÂ a zameÏstnancuÊ uvedenyÂch v § 88 odst. 1ª a za slova ¹orgaÂnem ochrany
verÏejneÂho zdravõÂª se vklaÂdajõÂ slova ¹a zarÏõÂzenõÂm ochrany verÏejneÂho zdravõÂª.

ZmeÏna zaÂkona o telekomunikacõÂch

zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 184/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 338/1992 Sb.,
zaÂkona cÏ. 48/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 305/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 149/1998 Sb. a zaÂkona cÏ. 185/2001 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 1 se tecÏka na konci nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno i), ktereÂ znõÂ:
¹i) poplatek za zhodnocenõÂ stavebnõÂho pozemku mozÏnostõÂ jeho prÏipojenõÂ na stavbu vodovodu nebo kanalizace.ª.
2. Za § 10b se vklaÂdaÂ novyÂ § 10c, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 16) azÏ 18) znõÂ:

§ 44

¹§ 10c

19. V § 108 odst. 1 se slova ¹§ 3 odst. 1, 4 a 5ª
nahrazujõÂ slovy ¹§ 3 odst. 1 a 4ª.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A

1) Poplatek platõÂ vlastnõÂk stavebnõÂho pozemku16)
zhodnoceneÂho mozÏnostõÂ prÏipojenõÂ na obcõÂ vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona o vodovodech a kanalizacõÂch. MaÂ-li k tomuto stavebnõÂmu pozemku vlastnickeÂ praÂvo võÂce subjektuÊ, jsou povinny platit poplatek spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ.
2) Poplatek se platõÂ obci, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se naÂ ST SÏ ESTA
Â
chaÂzõÂ stavebnõÂ pozemek uvedenyÂ v odstavci 1.
CÏ A
3) Sazba poplatku nesmõÂ prÏesaÂhnout rozdõÂl ceny
ZmeÏna zaÂkona o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky
stavebnõ
Âho pozemku bez mozÏnosti prÏipojenõÂ na obcõÂ
ve veÏcech prÏevoduÊ vlastnictvõÂ staÂtu k neÏkteryÂm
vybudovanou
stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny
veÏcem na jineÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby
stavebnõÂho pozemku s touto mozÏnostõÂ. Cena stavebnõÂho pozemku v obci se stanovõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂv§ 45
nõÂho prÏedpisu17) v kalendaÂrÏnõÂm roce, ve ktereÂm nabylo
V zaÂkoneÏ cÏ. 500/1990 Sb., o puÊsobnosti orgaÂnuÊ praÂvnõÂ moci kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ18) pro stavbu voÏ
CeskeÂ republiky ve veÏcech prÏevoduÊ vlastnictvõÂ staÂtu dovodu nebo kanalizace obcõÂ vybudovaneÂ. VyÂsÏe sazby
k neÏkteryÂm veÏcem na jineÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ oso- na 1m2 zhodnoceneÂho stavebnõÂho pozemku stanovõÂ
by, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 438/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 282/ obec v obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏce.
/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 473/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 170/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 155/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 191/ 16
) ZaÂkon cÏ. 151/1997 Sb., o ocenÏovaÂnõÂ majetku a o zmeÏneÏ neÏ/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 218/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 161/
kteryÂch zaÂkonuÊ zaÂkon o ocenÏovaÂnõÂ majetku), ve zneÏnõÂ zaÂ/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 164/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 269/
kona cÏ. 121/2000 Sb.
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 21/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 246/2000
17
) VyhlaÂsÏka cÏ. 279/1997 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustaSb. a zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., se v § 15 odst. 2 põÂsm. u)
novenõÂ zaÂkona cÏ. 151/1997 Sb., o ocenÏovaÂnõÂ majetku
tecÏka na konci nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmea o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ zaÂkon o ocenÏovaÂnõÂ majetku),
no v), ktereÂ znõÂ:
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
¹v) k prÏevodu financÏnõÂch prostrÏedkuÊ ve vyÂsÏi 2 mld. KcÏ 18
) ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm
na zvlaÂsÏtnõÂ uÂcÏet staÂtnõÂch financÏnõÂch aktiv k cÏaÂstecÏrÏaÂdu stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.
neÂmu financovaÂnõÂ programuÊ staÂtnõÂho rozpocÏtu
¹vyÂstavba a technickaÂ obnova vodovoduÊ a uÂpraven
vod 329 030)ª a ¹vyÂstavba a technickaÂ obnova
Â S T O SMA
Â
cÏistõÂren odpadnõÂch vod a kanalizacõÂ 329 040)ª.ª.
CÏ A
V zaÂkoneÏ cÏ. 151/2000 Sb., o telekomunikacõÂch
a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, se v § 92 odst. 4 põÂsm. a)
doplnÏujõÂ slova ¹s vyÂjimkou nezbytneÏ nutnyÂch oprav
vodovoduÊ a kanalizacõÂ prÏi jejich havaÂriõÂch; v teÏchto prÏõÂpadech je provozovatel vodovoduÊ a kanalizacõÂ povinen
tuto skutecÏnost oznaÂmit bez zbytecÏneÂho odkladu provozovateli dotcÏeneÂho telekomunikacÏnõÂho zarÏõÂzenõÂª.

UÂCÏINNOST

Â ST SEDMA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o mõÂstnõÂch poplatcõÂch

§ 47

§ 46

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2002,
s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏaÂsti sÏesteÂ § 45, ktereÂ nabyÂvaÂ
uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

ZaÂkon cÏ. 565/1990 Sb., o mõÂstnõÂch poplatcõÂch, ve

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. SÏpidla v. r.

