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274/2001 Sb. 
 

ZÁKON 
ze dne 10. července 2001 

 
o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou pot řebu a o zm ěně 

některých zákon ů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 

Změna: 320/2002 Sb. 
Změna: 274/2003 Sb. 
Změna: 20/2004 Sb. 
Změna: 167/2004 Sb. 
Změna: 127/2005 Sb. 
Změna: 76/2006 Sb. 
Změna: 222/2006 Sb. 
Změna: 186/2006 Sb. 
  
 Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

VODOVODY A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU 
 

HLAVA I 
 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 1 
 

Předmět úpravy 
 

 (1) Tento zákon upravuje n ěkteré vztahy vznikající p ři 
rozvoji, výstavb ě a provozu vodovod ů a kanalizací sloužících 
veřejné pot řebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), p řípojek na 
ně, jakož i p ůsobnost orgán ů územních samosprávných celk ů a 
správních ú řadů na tomto úseku. 
  
 (2) Vodovody a kanalizace pro ve řejnou pot řebu se z řizují a 
provozují ve ve řejném zájmu. 
  
 (3) Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanali zace, u 
nichž je pr ůměrná denní produkce nižší než 10 m 3 nebo je-li 



počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo  kanalizaci 
nižší než 50, na vodovody sloužící k trvalému rozvo du jiné než 
pitné vody 1) a na oddílné kanalizace sloužící k od vád ění 
povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (d ále jen 
"srážková voda"). Tento zákon se dále nevztahuje na  ty vodovody a 
kanalizace, na které není p řipojen alespo ň 1 odb ěratel. 
  
 (4) Vodoprávní ú řad může na návrh nebo z vlastního podn ětu 
rozhodnutím stanovit, že se tento zákon vztahuje té ž na vodovody 
a kanalizace uvedené v odstavci 3, jestliže je to v  zájmu ochrany 
veřejného zdraví, ochrany zdraví zví řat nebo ochrany životního 
prost ředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci p řipojeni alespo ň 
2 odb ěratelé. 
  

§ 2 
 

Vymezení základních pojm ů 
 

 (1) Vodovod je provozn ě samostatný soubor staveb a za řízení 
zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou 
zejména stavby pro jímání a odb ěr povrchové nebo podzemní vody, 
její úpravu a shromaž ďování. Vodovod je vodním dílem. 2) 
  
 (2) Kanalizace je provozn ě samostatný soubor staveb a 
zařízení zahrnující kanaliza ční stoky k odvád ění odpadních vod 3) 
a srážkových vod spole čně nebo odpadních vod samostatn ě a 
srážkových vod samostatn ě, kanaliza ční objekty, čistírny 
odpadních vod, jakož i stavby k čišt ění odpadních vod p řed jejich 
vypoušt ěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a sráž ková 
voda spole čně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se 
odpadní voda samostatn ě a srážková voda také samostatn ě, jedná se 
o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. 
  
 (3) Provozování vodovod ů nebo kanalizací je souhrn činností, 
kterými se zajiš ťuje dodávka pitné vody nebo odvád ění a čišt ění 
odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování tec hnologických 
postup ů p ři odb ěru, úprav ě a doprav ě pitné vody v četn ě 
manipulací, odvád ění, čišt ění a vypoušt ění odpadních vod, 
dodržování provozních nebo manipula čních řádů 3a), kanaliza čního 
řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a faktur ační m ěření, 
dohled nad provozuschopností vodovod ů a kanalizací, p říprava 
podklad ů pro výpo čet ceny pro vodné a sto čné a další související 
činnosti; není jím správa vodovod ů a kanalizací ani jejich 
rozvoj. 
  
 (4) Provozovatelem vodovodu nebo kanalizace (dále jen 
"provozovatel") je osoba, která provozuje vodovod n ebo kanalizaci 



a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovo du nebo 
kanalizace vydaného krajským ú řadem podle § 6. 
  
 (5) Odb ěratelem je vlastník pozemku nebo stavby p řipojené na 
vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jin ak; u budov v 
majetku České republiky je odb ěratelem organiza ční složka státu, 
které p řísluší hospoda ření s touto budovou podle zvláštního 
zákona; 4) u budov, u nichž spoluvlastník budovy je  vlastníkem 
bytu nebo nebytového prostoru jako prostorov ě vymezené části 
budovy a zárove ň podílovým spoluvlastníkem spole čných částí 
budovy, 5) je odb ěratelem spole čenství vlastník ů. 
  
 (6) Vnit řní vodovod je potrubí ur čené pro rozvod vody po 
pozemku nebo stavb ě, které navazuje na konec vodovodní p řípojky. 
Vnit řní vodovod není vodním dílem. 
  
 (7) Vnit řní kanalizace je potrubí ur čené k odvád ění 
odpadních vod, pop řípad ě i srážkových vod, z pozemku nebo stavby 
až k místu p řipojení na kanaliza ční p řípojku. Vnit řní kanalizace 
není vodním dílem. 
  

§ 3 
 

Přípojky 
  

 (1) Vodovodní p řípojka je samostatnou stavbou tvo řenou 
úsekem potrubí od odbo čení z vodovodního řadu k vodom ěru, a není-
li vodom ěr, pak k vnit řnímu uzáv ěru p řipojeného pozemku nebo 
stavby. Odbo čení s uzáv ěrem je sou částí vodovodu. Vodovodní 
přípojka není vodním dílem. 
  
 (2) Kanaliza ční p řípojka je samostatnou stavbou tvo řenou 
úsekem potrubí od vyúst ění vnit řní kanalizace stavby nebo 
odvodn ění pozemku k zaúst ění do stokové sít ě. Kanaliza ční 
přípojka není vodním dílem. 
  
 (3) Vlastníkem vodovodní p řípojky nebo kanaliza ční p řípojky, 
popřípad ě jejích částí z řízených p řede dnem nabytí ú činnosti 
tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby p řipojené na 
vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. 
  
 (4) Vlastník vodovodní p řípojky je povinen zajistit, aby 
vodovodní p řípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo 
dojít ke zne čišt ění vody ve vodovodu. 
  
 (5) Vlastník kanaliza ční p řípojky je povinen zajistit, aby 
kanaliza ční p řípojka byla provedena jako vodot ěsná a tak, aby 



nedošlo ke zmenšení pr ůto čného profilu stoky, do které je 
zaúst ěna. 
  
 (6) Vodovodní p řípojku a kanaliza ční p řípojku po řizuje na 
své náklady odb ěratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem 
přípojky je osoba, která na své náklady p řípojku po řídila. 
  
 (7) Opravy a údržbu vodovodních p řípojek a kanaliza čních 
přípojek uložených v pozemcích, které tvo ří ve řejné prostranství, 
6) zajiš ťuje provozovatel ze svých provozních náklad ů. 
  
 (8) Obecní ú řad může v p řenesené p ůsobnosti rozhodnutím 
uložit vlastník ům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých 
vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost  p řipojit se 
na kanalizaci v p řípadech, kdy je to technicky možné. 
  

§ 3a 
 

 (1) V p řípad ě, jsou-li pozemky nebo stavby p řipojené na 
vodovod nebo kanalizaci rozd ěleny na 2 nebo více pozemk ů 
evidovaných v katastru nemovitostí s r ůznými vlastníky, mohou 
zřídit tito vlastníci nové p řípojky. 
  
 (2) Pokud p řípojky a vnit řní vodovod nebo vnit řní kanalizace 
rozd ělených pozemk ů nebo staveb mají z technického hlediska 
charakter provozn ě souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, 
vodoprávní ú řad rozhodne o zm ěně vodovodní nebo kanaliza ční 
přípojky a části vnit řního vodovodu nebo vnit řní kanalizace na 
vodovod nebo kanalizaci provozn ě související. Vodoprávní ú řad si 
za ú čelem vydání rozhodnutí podle tohoto odstavce vyžádá  
stanovisko p říslušného stavebního ú řadu. 
  
 (3) Stavební ú řad rozhodne o zm ěně části vnit řního vodovodu 
nebo vnit řní kanalizace na vodovodní nebo kanaliza ční p řípojku. 
  

§ 4 
 

Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací 
 

 (1) Kraj v samostatné p ůsobnosti zajiš ťuje zpracování a 
schvaluje plán rozvoje vodovod ů a kanalizací pro své území nebo 
jeho část (dále jen "plán rozvoje vodovod ů a kanalizací"). Plán 
rozvoje vodovod ů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování 
pitnou vodou, v četn ě vymezení zdroj ů povrchových a podzemních 
vod, uvažovaných pro ú čely úpravy na pitnou vodu, a koncepci 
odkanalizování a čišt ění odpadních vod v daném územním celku. 
Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsaho vat řešení 



vztah ů k plánu rozvoje vodovod ů a kanalizací pro sousedící území. 
  
 (2) P ři zpracování návrhu plánu rozvoje vodovod ů a 
kanalizací vychází zpracovatel z územního plánu vel kého územního 
celku zpracovaného podle zvláštního zákona 7) a z p říslušného 
plánu oblasti povodí podle zvláštního právního p ředpisu 7a), 
pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny. 
  
 (3) Návrh plánu rozvoje vodovod ů a kanalizací p řed jeho 
schválením kraj projedná s obcemi, vlastníky a prov ozovateli 
vodovod ů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje vodovo dů a 
kanalizací týká, s Ministerstvem zem ědělství (dále jen 
"ministerstvo") , p říslušným správcem povodí a s p říslušným 
vodoprávním ú řadem. V p řípadech, kdy se plán rozvoje vodovod ů a 
kanalizací dotýká ochranných pásem p řírodních lé čivých zdroj ů, 
zdroj ů p řírodních minerálních vod ryzích a p řírodních lé čebných 
lázní a láze ňských míst, zpracovatel návrhu plánu rozvoje 
vodovod ů a kanalizací projedná tento návrh s Ministerstvem 
zdravotnictví, a dotýká-li se plán rozvoje vodovod ů a kanalizací 
chrán ěných území a ochranných pásem v oblasti ochrany živ otního 
prost ředí, 8) zpracovatel návrhu plánu rozvoje vodovod ů a 
kanalizací projedná tento návrh též s Ministerstvem  životního 
prost ředí. 
  
 (4) Kraj schválí plán rozvoje vodovod ů a kanalizací nejdéle 
na dobu 10 let. 
  
 (5) Kraj p ředá po jednom vyhotovení schváleného plánu 
rozvoje vodovod ů a kanalizací ministerstvu, p říslušnému 
vodoprávnímu ú řadu a právnickým nebo fyzickým osobám, které se 
podílely na nákladech spojených se zpracováním plán u rozvoje 
vodovod ů a kanalizací. 
  
 (6) Pokud po schválení plánu rozvoje vodovod ů a kanalizací 
došlo ke zm ěně podmínek, za nichž byl plán rozvoje vodovod ů a 
kanalizací schválen, zpracuje a schválí kraj zm ěnu a aktualizaci 
plánu rozvoje vodovod ů a kanalizací. P ři zpracování, projednání a 
schválení zm ěny a aktualizace plánu rozvoje vodovod ů a kanalizací 
se postupuje podle odstavc ů 1 až 5. 
  
 (7) Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací je podkladem pro 
zpracování územn ě plánovací dokumentace podle zvláštního právního 
předpisu, 9) a plánu oblasti povodí podle zvláštního právního 
předpisu 7a) pro činnost vodoprávního ú řadu, stavebního ú řadu a 
pro činnost obce a kraje v samostatné i p řenesené p ůsobnosti. 
  
 (8) Rozsah a zp ůsob zpracování plánu rozvoje vodovod ů a 



kanalizací stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  

§ 5 
 

Evidence vodovod ů a kanalizací 
 

 (1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen n a své 
náklady zajistit pr ůběžné vedení majetkové evidence svých 
vodovod ů a kanalizací. Vlastnické vztahy k vodovod ům a 
kanalizacím, jakož i k vodovodním p řípojkám a kanaliza čním 
přípojkám se nezapisují do katastru nemovitostí. Na m ajetkovou 
evidenci vodovod ů a kanalizací se nevztahuje zákon o zápisech 
vlastnických a jiných v ěcných práv k nemovitostem. 10) 
  
 (2) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen n a své 
náklady zajistit pr ůběžné vedení provozní evidence, kterou tvo ří 
záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod vyu žívaných na 
vodu dodávanou vodovody, výkresová dokumentace vodo vodu nebo 
kanalizace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán  kontrol 
jakosti vod v pr ůběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry 
zne čišt ění odpadních vod, provozní deník a dále provozní řády 
vedené podle zvláštních právních p ředpis ů 3a) 
  
 (3) Vybrané údaje z majetkové evidence vodovod ů a kanalizací 
a z jejich provozní evidence, stanovené provád ěcím právním 
předpisem, je vlastník vodovodu nebo kanalizace povin en bezplatn ě 
předávat vodoprávnímu ú řadu, a to každoro čně vždy do 28. února za 
předcházející kalendá řní rok. 
  
 (4) Vodoprávní ú řad zpracuje údaje, které mu byly p ředány 
podle odstavce 3, za celý sv ůj územní obvod a p ředá je vždy do 
30. dubna ministerstvu k vedení úst řední evidence vybraných údaj ů 
o vodovodech a kanalizacích podle odstavce 5. 
  
 (5) Úst řední evidenci vybraných údaj ů o vodovodech a 
kanalizacích uvedených v odstavci 3 vede ministerst vo. 
  
 (6) Rozsah a zp ůsob vedení majetkové evidence vodovod ů a 
kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vyb raných údaj ů o 
vodovodech a kanalizacích, v četn ě zp ůsobu p ředávání vybraných 
údaj ů z majetkové a provozní evidence vodovod ů a kanalizací, 
stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  

HLAVA II 
 

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ 
 



§ 6 
 

Oprávn ění k provozování 
 

 (1) Osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kan alizaci, 
požádá krajský ú řad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo 
kanalizace. 
  
 (2) Krajský ú řad vydá povolení k provozování vodovodu nebo 
kanalizace jen osob ě, která 
a) je oprávn ěna provozovat živnost "Provozování vodovod ů a 
kanalizací pro ve řejnou pot řebu" podle zvláštního zákona, 12) 
  
b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo uzav řela s 
vlastníkem vodovodu nebo kanalizace smlouvu, která ji oprav ňuje 
vodovod nebo kanalizaci provozovat, nebo uzav řela s vlastníkem 
vodovodu nebo kanalizace smlouvu o smlouv ě budoucí o provozování 
vodovodu nebo kanalizace, 
  
c) sama nebo její odpov ědný zástupce spl ňuje kvalifikaci 
odpovídající požadavk ům na provozování vodovod ů nebo kanalizací, 
pro které se povolení k provozování vydává, a to v souladu s 
majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 v záv islosti na 
počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovod y nebo 
kanalizace, a to: 
1. st řední vzd ělání s maturitní zkouškou v oboru vzd ělávání 
obsahov ě zam ěřeném na vodovody a kanalizace nebo v p říbuzném 
oboru a má nejmén ě 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, 
jedná-li se o nejvýše 5 000 fyzických osob trvale v yužívajících 
tyto vodovody nebo kanalizace; 
2. vysokoškolské vzd ělání absolvováním studia v akreditovaném 
studijním programu v oblasti vodovody a kanalizace a má nejmén ě 2 
roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o více než 
5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodo vody nebo 
kanalizace. 
  
 (3) Krajský ú řad nevydá povolení k provozování vodovodu nebo 
kanalizace, nestanoví-li tento zákon jinak, pokud: 
  
a) povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace,  které jsou 
předmětem žádosti o vydání povolení, bylo vydáno jiné oso bě, 
  
b) o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizac e žádá osoba, 
které bylo zrušeno povolení k provozování vodovodu nebo 
kanalizace podle odstavce 9, nebo 
  
c) p ředchozí povolení k provozování vodovodu nebo kanali zace, 



které jsou p ředmětem žádosti o vydání povolení, bylo zrušeno 
podle odstavce 9 písm. b) a nebyl odstran ěn d ůvod vedoucí ke 
zrušení p ředchozího povolení. 
  
 (4) V p řípadech uvedených v odstavci 3 písm. b) nebo c) m ůže 
krajský ú řad vydat povolení k provozování vodovodu nebo 
kanalizace pouze s p ředchozím souhlasem ministerstva. 
  
 (5) V povolení k provozování vodovodu nebo kanaliz ace 
krajský ú řad uvede jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, datum 
narození a adresu místa trvalého pobytu osoby nebo jejího 
odpov ědného zástupce uvedených v odstavci 2 písm. c) a vo dovody 
nebo kanalizace, pro které se povolení k provozován í vydává, a to 
v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 o dst. 1. 
  
 (6) Bez spln ění podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a) 
krajský ú řad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanali zace 
t ěm obcím nebo organiza čním složkám státu, které neprovozují 
vodovod nebo kanalizaci za ú čelem dosažení zisku. 
  
 (7) Krajský ú řad rozhodnutím zruší povolení k provozování 
vodovodu nebo kanalizace v p řípad ě, že provozovatel již nespl ňuje 
podmínky pro vydání povolení k provozování vodovodu  nebo 
kanalizace uvedené v odstavci 2 písm. a), b) nebo c ). O zrušení 
povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace kra jský ú řad 
neprodlen ě informuje ministerstvo a p říslušný živnostenský ú řad. 
  
 (8) Krajský ú řad rozhodnutím zm ění povolení k provozování 
vodovodu nebo kanalizace, zm ění-li se vý čet vodovod ů nebo 
kanalizací, pro které bylo povolení k provozování v odovodu nebo 
kanalizace vydáno, nebo dojde-li ke zm ěně osoby odpov ědného 
zástupce provozovatele. 
  
 (9) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k prov ozování 
vodovodu nebo kanalizace, pokud 
  
a) provozovatel p řes p ředchozí upozorn ění ministerstva opakovan ě 
nedodržuje nebo porušuje ustanovení tohoto zákona n ebo zvláštních 
právních p ředpis ů 12a), nebo 
  
b) technickým auditem (§ 38) byly zjišt ěny závažné nedostatky; o 
zrušení povolení informuje neprodlen ě p říslušný krajský ú řad a 
příslušný živnostenský ú řad. 
  
 (10) Krajský ú řad informuje o vydání povolení k provozování 
vodovodu nebo kanalizace i o jejich zm ěně neprodlen ě 
ministerstvo. 



  
 (11) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti žá dosti o 
povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a b ližší vymezení 
pojmu p říbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace. 
  
 (12) Náležitosti žádosti o povolení k provozování vodovodu 
nebo kanalizace stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  
 (13) Doklady o kvalifikaci podle odstavce 2 písm. c) 
stanovené v závislosti na po čtu fyzických osob trvale 
využívajících p říslušné vodovody nebo kanalizace mohou být 
nahrazeny dokladem o nejmén ě osmileté nep řetržité odborné praxi 
dosažené v posledních 10 letech v n ěkterém z členských stát ů 
Evropského spole čenství nebo jiném stát ě tvo řícím Evropský 
hospodá řský prostor u subjekt ů zajiš ťujících dodávky pitné vody 
nebo odvád ění a čišt ění odpadních vod pro po čty fyzických osob 
odpovídající po čt ům fyzických osob uvedeným v odstavci 2 písm. 
c). 
  

§ 7 
 

Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozov atele p ři 
výstavb ě, údržb ě a provozování vodovodu nebo kanalizace 

 
 (1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace za ú čelem udržování 
vodovodu nebo kanalizace v dobrém stavebním stavu a  provozovatel 
za ú čelem pln ění povinností spojených s provozováním vodovodu 
nebo kanalizace jsou oprávn ěni vstupovat na cizí pozemky nebo 
stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kan alizace 
nachází. 
  
 (2) Stavebník 13) a vlastník vodovodu nebo kanaliz ace mají 
právo umís ťovat na cizí pozemek nebo stavbu tabulky vyzna čující 
polohu vodovodu nebo kanalizace. 
  
 (3) Vznikne-li spor o rozsah oprávn ění vyplývajících z 
odstavc ů 1 a 2, rozhoduje o tomto sporu p říslušný vodoprávní 
úřad. 
  
 (4) Práva podle odstavc ů 1 a 2 musí být vykonávána tak, aby 
bylo co nejmén ě zasahováno do práv vlastník ů pozemk ů a staveb. Za 
tímto ú čelem je oprávn ěná osoba zejména povinna sv ůj vstup na 
cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku p ředem oznámit a po 
skon čení prací pozemek nebo stavbu uvést do p ředchozího stavu, 
pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Výkon tohoto  práva musí 
být provád ěn též tak, aby co nejmén ě omezoval osoby užívající 
pozemek nebo stavbu na základ ě smlouvy s vlastníkem pozemku nebo 



stavby a další osoby, které ji užívají s jeho souhl asem. 
  
 (5) Vznikla-li osob ě uvedené v odstavci 4 výkonem práv 
stavebníka nebo vlastníka vodovodu nebo kanalizace podle odstavc ů 
1 a 2 majetková újma, nebo je-li tato osoba omezena  v obvyklém 
užívání pozemku nebo stavby, má tato osoba právo na  náhradu. 
Nedojde-li k dohod ě o výši a zp ůsobu náhrady, poskytne stavebník 
nebo vlastník vodovodu nebo kanalizace osob ě uvedené v odstavci 4 
jednorázovou náhradu podle zvláštního právního p ředpisu 14) bez 
zbyte čného odkladu, nejpozd ěji do 6 m ěsíc ů ode dne vzniku práva 
na náhradu. Tím není dot čeno právo domáhat se náhrady u soudu. 
Toto ustanovení se nepoužije na p řípady styku vodovod ů a 
kanalizací se stavbami z řízenými podle zákona o pozemních 
komunikacích. 15) 
  
 (6) Práva a povinnosti podle odstavc ů 1 až 5 p řecházejí na 
právní nástupce stavebníka, vlastníka a provozovate le vodovodu 
nebo kanalizace, jakož i na právní nástupce vlastní ků pozemk ů a 
staveb. 
  

§ 8 
 

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanaliza ce 
 

 (1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen z ajistit 
jejich plynulé a bezpe čné provozování. 
  
 (2) Vlastník vodovodu nebo kanalizace m ůže uzav řít smlouvu o 
provozování vodovodu nebo kanalizace s provozovatel em. Jestliže 
vlastník provozuje vodovod nebo kanalizaci svým jmé nem a na 
vlastní odpov ědnost, vztahují se na n ěj všechna práva a 
povinnosti provozovatele. 
  
 (3) Vlastníci vodovod ů nebo kanalizací provozn ě 
souvisejících, pop řípad ě jejich částí provozn ě 
souvisejících,upraví svá vzájemná práva a povinnost i písemnou 
dohodou tak, aby bylo zajišt ěno kvalitní a plynulé provozování 
vodovodu nebo kanalizace. Nedojde-li k písemné doho dě, rozhodne o 
úprav ě vzájemných práv a povinností mezi nimi ministerstv o. 
  
 (4) Vlastníci vodovod ů nebo kanalizací, jakož i vlastníci 
vodovodních řadů, vodárenských objekt ů, kanaliza čních stok a 
kanaliza čních objekt ů provozn ě souvisejících, jsou povinni 
umožnit napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vl astníka, pokud 
to umož ňují kapacitní a další technické požadavky. Sou časn ě 
uzav řou vlastníci t ěchto vodovod ů a kanalizací písemnou dohodu 
podle odstavce 3. Možnost napojení nesmí být podmi ňována 



vyžadováním poplatk ů nebo jiných finan čních pln ění. Náklady na 
realizaci napojení vodovodu nebo kanalizace hradí v lastník, jemuž 
je umožn ěno napojení vodovodu nebo kanalizace. 
  
 (5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, pop řípad ě 
provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocn ěn, je povinen 
umožnit p řipojení na vodovod nebo kanalizaci, pokud to umož ňují 
kapacitní a další technické požadavky. Možnost napo jení nesmí být 
podmi ňována vyžadováním poplatk ů nebo jiných finan čních pln ění. 
Náklady na realizaci napojení vodovodní p řípojky nebo kanaliza ční 
přípojky na vodovod nebo kanalizaci hradí vlastník, j emuž je 
umožněno napojení vodovodu nebo kanalizace, pokud se nedo hodnou 
jinak. 
  
 (6) Vlastník vodovodu nebo kanalizace , pop řípad ě 
provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocn ěn, je povinen 
uzav řít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvád ění odpadních 
vod s odb ěratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy p řecházejí na 
právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizac e a na 
právního nástupce provozovatele. 
  
 (7) P ři uzavírání smlouvy podle odstavce 6 se mohou stran y 
dohodnout, že odb ěratelem je t řetí osoba. 
  
 (8) Vlastník vodovodu nebo kanalizace m ůže provést zásah do 
vodovodu nebo kanalizace pouze po p ředchozím projednání s 
provozovatelem, pokud není smlouvou uzav řenou podle odstavce 2 
stanoveno jinak. 
  
 (9) Vlastník vodovodu nebo kanalizace i jejich pro vozovatel 
jsou povinni umožnit p řístup k vodovodu nebo kanalizaci osobám, 
které jsou oprávn ěny provád ět kontrolu kvalitního a plynulého 
provozování vodovod ů nebo kanalizací a jejich technického stavu 
nebo činit jiná nezbytná opat ření ke zjišt ění pln ění povinností 
stanovených tímto zákonem a zvláštními zákony. 
  
 (10) Vlastník vodovodu i provozovatel vodovodu jso u povinni 
umožnit p řístup k vodovodu a umožnit bezplatný odb ěr vody 
jednotkám požární ochrany 16) p ři likvidaci požáru. 
  
 (11) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat 
a realizovat plán financování obnovy vodovod ů nebo kanalizací, a 
to na dobu nejmén ě 10 kalendá řních let. Obsah plánu financování 
obnovy vodovod ů a kanalizací v četn ě pravidel pro jeho zpracování 
stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  
 (12) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen poskytnout 



na vyžádání ve lh ůt ě stanovené ve výzv ě ministerstva údaje o 
technickém stavu jeho vodovod ů nebo kanalizací. Vlastník, 
popřípad ě stavebník nových vodovod ů nebo kanalizací nebo vlastník 
obnovovaných vodovod ů nebo kanalizací je povinen poskytnout na 
vyžádání ve lh ůt ě stanovené ve výzv ě ministerstvu projektovou 
dokumentaci t ěchto nových nebo obnovovaných vodovod ů nebo 
kanalizací, v četn ě specifikace náklad ů na jejich výstavbu nebo 
obnovu. Vyhodnocení obdržených údaj ů je ministerstvo oprávn ěno 
zve řejnit. 
  
 (13) Vlastník vodovodu má právo na úplatu za dodáv ku pitné 
vody (dále jen "vodné"), pokud ze smlouvy uzav řené podle odstavce 
2 nevyplývá, že vodné se platí provozovateli vodovo du (§ 20). 
Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napoje ného 
bezprost ředně za vodom ěrem, a není-li vodom ěr, vtokem vody do 
vnit řního uzáv ěru p řipojeného pozemku nebo stavby, pop řípad ě do 
uzáv ěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Vodné je úplat ou za 
pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. P rávo na úplatu 
pevné složky vodného vzniká podle podmínek stanoven ých ve smlouv ě 
uzav řené podle odstavce 6, v níž je sjednána dvousložkov á forma 
vodného, pop řípad ě dnem ú činnosti obecn ě závazné vyhlášky obce 
vydané v samostatné p ůsobnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího 
orgánu právnické osoby, která je vlastníkem vodovod ů a kanalizací 
podle § 20 odst. 4. 
  
 (14) Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odv ádění 
odpadních vod (dále jen "sto čné"), pokud ze smlouvy uzav řené 
podle odstavce 2 nevyplývá, že sto čné se platí provozovateli 
kanalizace (§ 20). Právo na sto čné vzniká okamžikem vtoku 
odpadních vod do kanalizace. Sto čné je úplatou za službu spojenou 
s odvád ěním a čišt ěním, p řípadn ě zneškod ňováním odpadních vod. 
Právo na úplatu pevné složky sto čného vzniká podle podmínek 
stanovených ve smlouv ě uzav řené podle odstavce 6, v níž je 
sjednána dvousložková forma sto čného, pop řípad ě dnem ú činnosti 
obecn ě závazné vyhlášky obce vydané v samostatné p ůsobnosti obce 
nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby,  která je 
vlastníkem vodovod ů a kanalizací podle § 20 odst. 4. 
  
 (15) Náležitosti smlouvy o dodávce vody a náležito sti 
smlouvy o odvád ění odpadních vod stanoví provád ěcí právní 
předpis. 
  

§ 9 
 

Práva a povinnosti provozovatele 
 

 (1) Provozovatel je povinen provozovat vodovod neb o 



kanalizaci v souladu s právními p ředpisy, kanaliza čním řádem, 
podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutím i správních 
úřadů a v souladu se smlouvou uzav řenou podle § 8 odst. 2. 
  
 (2) Zásah do vodovodu nebo kanalizace m ůže provést 
provozovatel pouze se souhlasem vlastníka, pokud ne ní smlouvou 
uzav řenou podle § 8 odst. 2 stanoveno jinak. 
  
 (3) Provozovatel je povinen p ředat obci na její žádost 
přehled zjišt ěných ukazatel ů jakosti vody za minulý rok 
nejpozd ěji do 30 dn ů ode dne vyžádání. 
  
 (4) Provozovatel je povinen stavebníkovi p řeložky vodovodu 
nebo kanalizace sd ělit své písemné stanovisko k navrhované 
přeložce vodovodu nebo kanalizace nejpozd ěji do 30 dn ů od 
doru čení žádosti (§ 24 odst. 2). 
  
 (5) Provozovatel je oprávn ěn p řerušit nebo omezit dodávku 
vody nebo odvád ění odpadních vod bez p ředchozího upozorn ění jen v 
případech živelní pohromy, p ři havárii vodovodu nebo kanalizace, 
vodovodní p řípojky nebo kanaliza ční p řípojky nebo p ři možném 
ohrožení zdraví lidí nebo majetku. P řerušení nebo omezení dodávky 
vody je provozovatel povinen bezprost ředně oznámit územn ě 
příslušnému orgánu ochrany ve řejného zdraví, 17) vodoprávnímu 
úřadu, nemocnicím, opera čnímu st ředisku hasi čského záchranného 
sboru kraje a dot čeným obcím. Tato povinnost se nevztahuje na 
přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vod ovodní 
přípojky. 
  
 (6) Provozovatel je oprávn ěn p řerušit nebo omezit dodávku 
vody a odvád ění odpadních vod do doby, než pomine d ůvod p řerušení 
nebo omezení, 
a) p ři provád ění plánovaných oprav, udržovacích a revizních 
pracích, 
  
b) nevyhovuje-li za řízení odb ěratele technickým požadavk ům tak, 
že jakost vody ve vodovodu m ůže ohrozit zdraví a bezpe čnost osob 
a zp ůsobit škodu na majetku, 
  
,c) neumožní-li odb ěratel provozovateli p řístup k vodom ěru, 
přípojce nebo za řízení vnit řního vodovodu nebo kanalizace podle 
podmínek uvedených ve smlouv ě uzav řené podle § 8 odst. 6, 
  
d) bylo-li zjišt ěno neoprávn ěné p řipojení vodovodní p řípojky nebo 
kanaliza ční p řípojky, 
  
e) neodstraní-li odb ěratel závady na vodovodní p řípojce nebo 



kanaliza ční p řípojce nebo na vnit řním vodovodu nebo vnit řní 
kanalizaci zjišt ěné provozovatelem ve lh ůt ě jím stanovené, která 
nesmí být kratší než 3 dny, 
  
f) p ři prokázání neoprávn ěného odb ěru vody nebo neoprávn ěného 
vypoušt ění odpadních vod, nebo 
  
g) v p řípad ě prodlení odb ěratele s placením podle sjednaného 
způsobu úhrady vodného nebo sto čného po dobu delší než 30 dn ů. 
  
 (7) P řerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvád ění 
odpadních vod podle odstavce 6 je provozovatel povi nen oznámit 
odběrateli v p řípad ě p řerušení nebo omezení dodávek vody nebo 
odvád ění odpadních vod 
a) podle odstavce 6 písm. b) až g) alespo ň 3 dny p ředem, 
  
b) podle odstavce 6 písm. a) alespo ň 15 dn ů p ředem sou časn ě s 
oznámením doby trvání provád ění plánovaných oprav, udržovacích 
nebo revizních prací. 
  
 (8) V p řípad ě p řerušení nebo omezení dodávky vody nebo 
odvád ění odpadních vod podle odstavce 5 nebo odstavce 6 p ísm. a) 
je provozovatel oprávn ěn stanovit podmínky tohoto p řerušení nebo 
omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování p itnou vodou 
nebo náhradní odvád ění odpadních vod v mezích technických 
možností a místních podmínek. 
  
 (9) Provozovatel je povinen neprodlen ě odstranit p ří činu 
přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvád ění odpadních vod 
podle odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. a) a bezodkl adně obnovit 
dodávku vody nebo odvád ění odpadních vod. 
  
 (10) V p řípad ě, že k p řerušení nebo omezení dodávky vody 
nebo odvád ění odpadních vod došlo podle odstavce 6 písm. b) až  
g), hradí náklady s tím spojené odb ěratel. 
  
 (11) Obec m ůže v samostatné p ůsobnosti vydat obecn ě závaznou 
vyhlášku, kterou upraví zp ůsob náhradního zásobování vodou a 
náhradního odvád ění odpadních vod podle místních podmínek. 
  
 (12) Provozovatel je povinen poskytnout na vyžádán í ve lh ůt ě 
výzvou stanovené ministerstvu údaje, které se týkaj í technického 
stavu vodovodu nebo kanalizace, které provozuje, úd aje o 
vynaložených provozních nákladech a údaje o výpo čtu ceny podle 
cenových p ředpis ů 17a) pro vodné a sto čné podle § 29 odst. 3 
písm. c), v četn ě struktury nákladových položek. Vyhodnocení 
obdržených údaj ů je ministerstvo oprávn ěno zve řejnit. 



  
§ 10 

 
 (1) Neoprávn ěným odb ěrem vody z vodovodu je odb ěr 
a) p řed vodom ěrem, 
  
b) bez uzav řené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s  
ní, 
  
c) p řes vodom ěr, který v d ůsledku zásahu odb ěratele odb ěr 
nezaznamenává nebo zaznamenává odb ěr menší, než je odb ěr 
skute čný, nebo 
  
d) p řes vodom ěr, který odb ěratel nedostate čně ochránil p řed 
poškozením. 
  
 (2) Neoprávn ěným vypoušt ěním odpadních vod do kanalizace je 
vypoušt ění 
a) bez uzav řené písemné smlouvy o odvád ění odpadních vod, 
  
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanaliza čním řádem, nebo 
  
c) p řes m ěřicí za řízení neschválené provozovatelem nebo p řes 
měřicí za řízení, které v d ůsledku zásahu odb ěratele množství 
vypušt ěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává m nožství 
menší, než je množství skute čné. 
  
 (3) Odb ěratel je povinen nahradit ztráty vzniklé podle 
odstavc ů 1 a 2 vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace", pokud  ve 
smlouv ě uzav řené podle § 8 odst. 2 není stanoveno, že náhrada 
vzniklé ztráty je p říjmem provozovatele; zp ůsob výpo čtu t ěchto 
ztrát stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  

HLAVA III 
 

OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU VODOVODŮ A KANALIZACÍ A NA 
JAKOST VODY 

 
§ 11 

 
Vodovody 

  
 (1) Vodovody musí být navrženy a provedeny tak, ab y bylo 
zabezpe čeno dostate čné množství zdravotn ě nezávadné pitné vody 
pro ve řejnou pot řebu ve vymezeném území a aby byla zabezpe čena 
nepřetržitá dodávka pitné vody pro odb ěratele. Je-li vodovod 
jediným zdrojem pro zásobování požární vodou, musí spl ňovat 



požadavky požární ochrany na zajišt ění odb ěru vody k hašení 
požáru, je-li to technicky možné. 
  
 (2) Vodovody musí být chrán ěny proti zamrznutí, poškození 
vnějšími vlivy, vn ější a vnit řní korozi a proti vnikání 
škodlivých mikroorganism ů, chemických a jiných látek zhoršujících 
kvalitu pitné vody. Další technické požadavky na st avby vodovod ů 
stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  

§ 12 
 

Kanalizace 
  

 (1) Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby 
negativn ě neovlivnily životní prost ředí, aby byla zabezpe čena 
dostate čná kapacita pro odvád ění a čišt ění odpadních vod z 
odkanalizovávaného území a aby bylo zabezpe čeno nep řetržité 
odvád ění odpadních vod od odb ěratel ů této služby. Sou časn ě musí 
být zajišt ěno, aby bylo omezováno zne čiš ťování recipient ů 
způsobované deš ťovými p řívaly. Kanalizace musí být provedeny jako 
vodot ěsné konstrukce, musí být chrán ěny proti zamrznutí a proti 
poškození vn ějšími vlivy. Další požadavky na čišt ění odpadních 
vod v četn ě požadavk ů na projektovou dokumentaci, výstavbu a 
provoz kanalizací a čistíren odpadních vod stanoví provád ěcí 
právní p ředpis. 
  
 (2) Stoky pro odvád ění odpadních vod, s výjimkou deš ťových 
stok, jakož i kanaliza ční p řípojky musí být p ři soub ěhu a k řížení 
uloženy hloub ěji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. 
Výjimku m ůže povolit vodoprávní ú řad za p ředpokladu, že bude 
provedeno takové technické opat ření, které zamezí možnosti 
kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to p ři b ěžném provozu i v 
případ ě poruchy kanalizace. 
  

§ 13 
 

Požadavky na jakost vody k úprav ě na vodu pitnou 
 

 (1) Voda odebraná z povrchových vodních zdroj ů nebo z 
podzemních vodních zdroj ů pro ú čely úpravy na vodu pitnou (dále 
jen "surová voda") musí spl ňovat v míst ě odb ěru p řed její vlastní 
úpravou požadavky na její jakost ve vazb ě na použité standardní 
metody úpravy surové vody na vodu pitnou. 
  
 (2) Výjime čně lze k úprav ě na vodu pitnou odebírat 
povrchovou nebo podzemní vodu, jež v míst ě odb ěru nespl ňuje 
požadavky na jakost surové vody, stanovené provád ěcím právním 



předpisem. Výjimku povoluje na žádost provozovatele v odovodu 
krajský ú řad, a to pouze za p ředpokladu, že technologie úpravy 
vody z takového zdroje vody zaru čuje zdravotní nezávadnost 
upravené pitné vody, stanovenou zvláštními právními  p ředpisy. 1) 
  
 (3) Provozovatel vodovodu je povinen provád ět odb ěry vzork ů 
surové vody v míst ě odb ěru a provád ět jejich rozbory a celkové 
výsledky v p ředepsané form ě p ředávat krajskému ú řadu jednou ro čně 
do 31. b řezna za p ředchozí kalendá řní rok. Krajské ú řady p ředají 
celkové výsledky rozbor ů surové vody každoro čně do 30. dubna 
ministerstvu. 
  
 (4) Ministerstvo zajiš ťuje zpracování plán ů pro zlepšování 
jakosti surové vody, a to v četn ě časových harmonogram ů jejich 
pln ění, jako podklad pro zpracování plán ů oblastí povodí. 7a) 
  
 (5) Ukazatele jakosti surové vody a jejich mezní h odnoty pro 
jednotlivé kategorie standardních metod úpravy suro vé vody na 
vodu pitnou, zp ůsob a četnost m ěření hodnot jednotlivých 
ukazatel ů, definice jednotlivých standardních metod úpravy s urové 
vody na vodu pitnou, sledované parametry, referen ční metody, 
četnost odb ěru vzork ů a analýz, možnosti odchylek od požadavk ů na 
jakost a zp ůsob p ředávání výsledk ů stanoví provád ěcí právní 
předpis. 
  

§ 14 
 

Jakost pitné vody a míra zne čišt ění odpadních vod 
 

 (1) Pitná voda dodávaná odb ěratel ům vodovodem musí spl ňovat 
požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody, stan ovené 
zvláštními právními p ředpisy. 1) 
  
 (2) Práva a povinnosti provozovatele a odb ěratele 
související se zdravotní nezávadností pitné vody st anoví zvláštní 
zákon. 17) 
  
 (3) Vlastník kanalizace je povinen p řed podáním žádosti o 
vydání kolauda čního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit 
zpracování kanaliza čního řádu, který stanoví nejvyšší p řípustnou 
míru zne čist ění odpadních vod vypoušt ěných do kanalizace, 
popřípad ě nejvyšší p řípustné množství t ěchto vod a další podmínky 
jejího provozu. Kanaliza ční řád je vlastník kanalizace povinen 
předložit p řed podáním návrhu na kolaudaci stavby kanalizace 
vodoprávnímu ú řadu ke schválení. Kanaliza ční řád schvaluje 
rozhodnutím 20) vodoprávní ú řad. 
  



 (4) Provozovatel je povinen zajistit provád ění odb ěr ů vzork ů 
odpadní vody a její rozbory. 
  
 (5) Náležitosti kanaliza čního řádu stanoví provád ěcí právní 
předpis. Četnost odb ěr ů vzork ů a požadavky na rozbor vzork ů 
odpadních vod stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  

HLAVA IV 
 

DODÁVKY, MĚŘENÍ A CENY 
 

§ 15 
 

Dodávky vody 
 

 (1) Povinnost dodávky vody je spln ěna vtokem vody z vodovodu 
do vodovodní p řípojky. 
  
 (2) Odb ěratel m ůže odebírat vodu z vodovodu pouze pro ú čely 
sjednané ve smlouv ě o dodávce vody, a to v jakosti pitné vody, v 
souladu se zvláštními právními p ředpisy. 18) 
  
 (3) Vlastník nebo provozovatel vodovodu neodpovídá  za škody 
a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody p ři omezeném 
zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, p ři p řerušení dodávky 
elektrické energie, p ři nedostatku vody nebo z d ůvodu, pro který 
je vlastník nebo provozovatel oprávn ěn dodávku vody omezit nebo 
přerušit (§ 9 odst. 5 a 6). 
  

Měření dodávané vody 
 

§ 16 
 

 (1) Množství dodané vody m ěří provozovatel vodom ěrem, který 
je stanoveným m ěřidlem podle zvláštních právních p ředpis ů 21). 
Jiný zp ůsob ur čení množství dodané vody m ůže stanovit v 
odůvodn ěných p řípadech pouze vlastník vodovodu, pop řípad ě 
provozovatel vodovodu, pokud je k tomu vlastníkem z mocněn, a to 
se souhlasem odb ěratele. Vodom ěrem registrované množství dodané 
vody nebo jiným zp ůsobem ur čené množství dodané vody je podkladem 
pro vyú čtování dodávky (fakturaci) vody.. 
  
 (2) Vlastníkem vodom ěru je vlastník vodovodu, s výjimkou 
případ ů, kdy p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona se 
prokazateln ě stal vlastníkem vodom ěru provozovatel vodovodu. 
  
 (3) Osazení, údržbu a vým ěnu vodom ěru provádí provozovatel. 



  
 (4) Odb ěratel má právo zajistit si na vlastní náklady 
metrologickou zkoušku vodom ěru na míst ě instalace, a to 
nezávislým m ěřidlem, p řipojeným na odbo čení s uzáv ěrem za 
osazeným vodom ěrem na potrubí vnit řního vodovodu p řed jeho prvním 
rozd ělením. Tuto zkoušku provede za p řítomnosti provozovatele 
vodovodu na základ ě smlouvy s odb ěratelem Český metrologický 
institut, pokud to vnit řní vodovod umož ňuje. Zjistí-li se 
odchylka v ětší, než p řipouští zvláštní právní p ředpis 21), 
vodoměr se považuje za nefunk ční a p ři stanovení množství dodané 
vody pro vypo řádání p řípadné reklamace se postupuje podle § 17 
odst. 4 písm. a). 
  
 (5) Není-li množství odebrané vody z hydrant ů a ve řejných 
výtokových stojan ů měřeno vodom ěrem, stanoví toto množství 
vlastník vodovodu na podklad ě výpo čtu vycházejícího z ú čelu 
použití odebrané vody a místních podmínek. 
  
 (6) Zp ůsob ur čení množství odebírané vody, není-li osazen 
vodoměr, stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  

§ 17 
 

 (1) Povinností odb ěratele je dodržet podmínky umíst ění 
vodoměru stanovené vlastníkem, pop řípad ě provozovatelem vodovodu. 
Pokud vnit řní vodovod nevyhovuje požadavk ům pro montáž vodom ěru, 
je odb ěratel povinen na písemné vyzvání provozovatele prov ést v 
přiměřené lh ůt ě pot řebné úpravy na p řipojované stavb ě nebo 
pozemku. 
  
 (2) Odb ěratel je povinen umožnit provozovateli p řístup k 
vodoměru, chránit vodom ěr p řed poškozením a bez zbyte čného 
odkladu oznámit provozovateli závady v m ěření. Jakýkoliv zásah do 
vodoměru bez souhlasu provozovatele je nep řípustný a provozovatel 
má právo jednotlivé části vodom ěru zajistit proti neoprávn ěné 
manipulaci. 
  
 (3) Vodom ěr podléhá ú řednímu ov ěření podle zvláštních 
právních p ředpis ů. 21) Má-li odb ěratel pochybnosti o správnosti 
měření nebo zjistí-li závadu na vodom ěru, má právo požádat o jeho 
přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozd ěji p ři vým ěně 
vodoměru. Provozovatel je povinen na základ ě písemné žádosti 
odběratele do 30 dn ů ode dne doru čení žádosti zajistit 
přezkoušení vodom ěru u subjektu oprávn ěného provád ět státní 
metrologickou kontrolu m ěřidel, p ři čemž odb ěratel je povinen 
poskytnout provozovateli k ode čtu i vým ěně vodom ěru nezbytnou 
sou činnost. Výsledek p řezkoušení oznámí provozovatel neprodlen ě 



písemn ě odb ěrateli. 
  
 (4) Zjistí-li se p ři p řezkoušení vodom ěru vyžádaném 
odběratelem, že 
a) údaje vodom ěru nespl ňují n ěkterý z požadavk ů stanovených 
zvláštním právním p ředpisem 21), vodom ěr se považuje za 
nefunk ční; stanovení množství dodané vody se v tom p řípad ě 
provádí podle skute čného odb ěru ve stejném období roku 
předcházejícímu tomu období, které je p ředmětem reklamace nebo 
žádosti o p řezkoušení vodom ěru. V p řípad ě, že takové údaje nejsou 
k dispozici, nebo jsou zjevn ě zpochybnitelné, stanoví se množství 
dodané vody podle následného odb ěru ve stejném období roku nebo 
podle sm ěrných čísel spot řeby vody a podle odstavce 6, pokud se 
provozovatel s odb ěratelem nedohodne jinak, 
  
b) údaje vodom ěru spl ňují požadavky stanovené zvláštním právním 
předpisem, 21) hradí náklady spojené s vým ěnou a p řezkoušením 
vodoměru odb ěratel, 
  
c) pozbylo platnosti ov ěření vodom ěru podle zvláštního právního 
předpisu 21), považuje se vodom ěr za nefunk ční; stanovení 
množství dodané vody se v p řípad ě nesouhlasu odb ěratele provede 
postupem uvedeným v písmenu a), 
  
d) vodom ěr je nefunk ční, hradí náklady spojené s jeho vým ěnou a 
přezkoušením provozovatel. 
  
 (5) Zjistí-li provozovatel nebo odb ěratel p ři kontrole nebo 
výměně vodom ěru, že vodom ěr údaje o množství dodávané vody 
nezaznamenává, vypo čte se množství dodané vody za p říslušné 
období nebo jeho část podle dodávek ve stejném období minulého 
roku, nebo jde-li o nový odb ěr nebo zm ěnu, v odb ěrových pom ěrech 
podle množství dodávané vody v následujícím srovnat elném období, 
případn ě jiným zp ůsobem dohodnutým s odb ěratelem. 
  
 (6) P ři reklamaci podle § 16 odst. 4 a vypo řádání 
vyplývajícím ze zjišt ění podle odstavc ů 4 a 5 se za období k 
vypo řádání považuje období od posledního skute čně provedeného 
odečtu vodom ěru p ředcházejícího skute čnému ode čtu vodom ěru na 
základ ě kterého došlo k vým ěně vodom ěru do dne vým ěny vodom ěru, 
související s reklamací nebo žádostí o jeho p řezkoušení. 
  
 (7) Byla-li nefunk čnost nebo poškození vodom ěru zp ůsobena 
nedostate čnou ochranou vodom ěru odb ěratelem nebo p římým zásahem 
odběratele vedoucím k poškození vodom ěru, hradí újmu a náklady 
spojené s vým ěnou vodom ěru odb ěratel. 
  



 (8) Odb ěratel si m ůže na sv ůj náklad osadit na vnit řním 
vodovodu vlastní podružný vodom ěr (nap říklad pro byt, ubytovnu, 
prodejnu, výrobnu, pronajaté prostory). Odpo čet z podružného 
vodoměru nemá vliv na ur čení množství provozovatelem dodané vody. 
  
 (9) Obecné technické podmínky m ěření množství dodané vody, 
způsob výpo čtu dodané vody, není-li osazen vodom ěr, a zp ůsob 
vypo řádání rozdíl ů podle výsledk ů p řezkoušení vodom ěr ů stanoví 
provád ěcí právní p ředpis. 
  

§ 18 
 

Odvádění odpadních vod 
 

 (1) Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby j e spln ěno 
okamžikem vtoku odpadních vod z kanaliza ční p řípojky do 
kanalizace. 
  
 (2) Kanalizací mohou být odvád ěny odpadní vody jen v mí ře 
zne čišt ění a v množství stanoveném v kanaliza čním řádu a ve 
smlouv ě o odvád ění odpadních vod. Odb ěratel je povinen v míst ě a 
rozsahu stanoveném kanaliza čním řádem kontrolovat míru zne čišt ění 
vypoušt ěných odpadních vod do kanalizace. 
  
 (3) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry z nečišt ění 
podle kanaliza čního řádu vyžadují p ředchozí čišt ění, mohou být 
vypoušt ěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního ú řadu. 
Vodoprávní ú řad může povolení ud ělit jen tehdy, bude-li zajišt ěno 
vy čišt ění t ěchto vod na míru zne čišt ění odpovídající 
kanaliza čnímu řádu. 
  
 (4) V p řípad ě, že je kanalizace ukon čena čistírnou odpadních 
vod, není dovoleno vypoušt ět do kanalizace odpadní vody p řes 
septiky ani p řes žumpy. 
  

§ 19 
 

Měření odvád ěných odpadních vod 
 

 (1) Množství odpadních vod vypoušt ěných do kanalizace m ěří 
odběratel svým m ěřicím za řízením, jestliže to stanoví kanaliza ční 
řád. Umíst ění a typ m ěřicího za řízení se ur čí ve smlouv ě uzav řené 
mezi odb ěratelem a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, pop řípad ě 
provozovatelem; nedojde-li k uzav ření smlouvy, ur čí umíst ění a 
typ m ěřicího za řízení vodoprávní ú řad. M ěřicí za řízení podléhá 
úřednímu ov ěření podle zvláštních právních p ředpis ů 21) a toto 
ověřování zajiš ťuje na své náklady odb ěratel. Provozovatel je 



oprávn ěn pr ůběžně kontrolovat funk čnost a správnost m ěřicího 
zařízení a odb ěratel je povinen umožnit provozovateli p řístup k 
tomuto m ěřicímu za řízení. 
  
 (2) Odb ěratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s 
obsahem zvláš ť nebezpe čných látek, 22) je povinen v souladu s 
povolením vodoprávního ú řadu m ěřit míru zne čišt ění a objem 
odpadních vod a množství zvláš ť nebezpe čných látek vypoušt ěných 
do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky m ěření p ředávat 
vodoprávnímu ú řadu, který povolení vydal. 
  
 (3) Má-li provozovatel pochybnosti o správnosti m ěření nebo 
zjistí-li závadu na m ěřicím za řízení, má právo požadovat 
přezkoušení m ěřicího za řízení. Odb ěratel je povinen na základ ě 
písemné žádosti provozovatele do 30 dn ů od doru čení žádosti 
zajistit p řezkoušení m ěřicího za řízení u autorizované zkušebny. 
Výsledek p řezkoušení oznámí písemn ě odb ěratel neprodlen ě 
provozovateli. 
  
 (4) Zjistí-li se p ři p řezkoušení m ěřicího za řízení vyžádaném 
provozovatelem, že 
a) údaje m ěřicího za řízení se odchylují od skute čnosti více, než 
připouští technický p ředpis tohoto m ěřicího za řízení, m ěřicí 
zařízení se považuje za nefunk ční; v tomto p řípad ě hradí náklady 
spojené s vým ěnou a p řezkoušením m ěřicího za řízení odb ěratel, 
  
b) údaje m ěřicího za řízení se neodchylují od skute čnosti více, 
než p řipouští p říslušný technický p ředpis, hradí náklady spojené 
s vým ěnou a p řezkoušením m ěřicího za řízení provozovatel, 
  
c) m ěřicí za řízení je vadné, hradí náklady spojené s jeho vým ěnou 
a p řezkoušením odb ěratel, který je též povinen neprodlen ě 
zajistit jeho vým ěnu za správné a funk ční m ěřicí za řízení. 
  
 (5) Není-li množství vypoušt ěných odpadních vod m ěřeno, 
předpokládá se, že odb ěratel, který odebírá vodu z vodovodu, 
vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjišt ění 
na vodom ěru nebo podle sm ěrných čísel spot řeby vody z vodovodu 
odebral s p řipo čtením množství vody získané z jiných zdroj ů. 
Takto zjišt ěné množství odpadních vod je podkladem pro vyú čtování 
sto čného. 
  
 (6) Není-li množství srážkových vod odvád ěných do jednotné 
kanalizace p římo p řípojkou nebo p řes uli ční vpust m ěřeno, vypo čte 
se toto množství zp ůsobem, který stanoví provád ěcí právní 
předpis. Výpo čet množství srážkových vod odvád ěných do jednotné 
kanalizace musí být uveden ve smlouv ě o odvád ění odpadních vod. 



  
 (7) Jestliže odb ěratel vodu dodanou vodovodem z části 
spot řebuje bez vypušt ění do kanalizace a toto množství je 
prokazateln ě v ětší než 30 m3 za rok, zjistí se množství 
vypoušt ěné odpadní vody do kanalizace bu ď měřením, nebo odborným 
výpo čtem podle technických propo čt ů p ředložených odb ěratelem a 
ověřených provozovatelem, pokud se p ředem provozovatel s 
odběratelem nedohodli jinak. 
  
 (8) Vypo řádání rozdíl ů z nefunk čního m ěření podle výsledku 
přezkoušení m ěřicího za řízení se provádí od ode čtu, který 
předcházel tomu ode čtu, který byl d ůvodem žádosti o p řezkoušení 
měřicího za řízení. 
  
 (9) Vypouští-li odb ěratel do kanalizace vodu z jiných zdroj ů 
než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vyp oušt ěné 
odpadní vody m ěřením nebo jiným zp ůsobem stanoveným provád ěcím 
právním p ředpisem, zjistí se množství vypoušt ěných odpadních vod 
odborným výpo čtem ov ěřeným provozovatelem. 
  
 (10) Obecné technické podmínky m ěření množství vypoušt ěných 
odpadních vod, zp ůsob výpo čtu množství vypoušt ěných odpadních vod 
a zp ůsob výpo čtu množství srážkových vod odvád ěných do jednotné 
kanalizace, není-li m ěření zavedeno, sm ěrná čísla spot řeby vody a 
způsob vypo řádání rozdíl ů stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  

§ 20 
 

Vodné a sto čné 
 

 (1) Vodné a sto čné má jednosložkovou nebo dvousložkovou 
formu. 
  
 (2) Jednosložková forma je sou činem ceny podle cenových 
předpis ů 17a) a množství odebrané vody podle § 16 nebo 
vypoušt ěných odpadních vod a srážkových vod podle § 19. 
  
 (3) Dvousložková forma obsahuje složku, která je s oučinem 
ceny podle cenových p ředpis ů 17a) a množství odebrané vody podle 
§ 16 nebo vypoušt ěných odpadních vod a srážkových vod podle § 19 
a pevnou složku stanovenou v závislosti na kapacit ě vodom ěru, 
profilu p řípojky nebo ro čního množství odebrané vody. Podíl 
jednotlivých složek stanoví cenový p ředpis. 17a) Zp ůsob výpo čtu 
pevné složky stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  
 (4) Vodné a sto čné se hradí v jednosložkové form ě, pokud 
obec nestanoví obecn ě závaznou vyhláškou vydanou v samostatné 



působnosti úhradu vodného a sto čného ve dvousložkové form ě, 
včetn ě druhu stanovení pevné složky. O úhrad ě vodného a sto čného 
ve dvousložkové form ě v četn ě druhu stanovení pevné složky m ůže 
také rozhodnout nejvyšší orgán právnické osoby, kte rá je 
vlastníkem vodovod ů a kanalizací a ve které výkon hlasovacích 
práv nejmén ě ve dvout řetinové v ětšin ě drží obce. 
  
 (5) Je-li voda dodávána vlastníkem vodovodu, pop řípad ě jeho 
provozovatelem jiné osob ě, než je odb ěratel, rozhoduje o form ě 
vodného vlastník tohoto vodovodu. 
  
 (6) Povinnost platit za odvád ění srážkových vod do 
kanalizace pro ve řejnou pot řebu se nevztahuje na plochy dálnic, 
silnic, místních komunikací a ú čelových komunikací 15) ve řejn ě 
přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetn ě 
pevných za řízení pot řebných pro p římé zajišt ění bezpe čnosti a 
plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plo chy 
nemovitostí ur čených k trvalému bydlení a na domácnosti. 
  
 (7) Povinnost platit vodné a sto čné se nevztahuje na 
jednotky požární ochrany p ři požárním zásahu. 
  
 (8) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, pop řípad ě jejich 
provozovatel, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzav řené podle § 8 
odst. 2, je povinen p ředložit odb ěrateli na jeho žádost výpo čet 
ceny pro vodné a sto čné. 
  

HLAVA V 
 

KRIZOVÁ SITUACE A VE ŘEJNÁ SLUŽBA 
 

§ 21 
 

Krizová situace 
 

 (1) Podmínky nouzového zásobování pitnou vodou a n ouzového 
odvád ění odpadních vod za krizové situace upravují zvlášt ní 
právní p ředpisy, 25) v jejichž rámci provozovatelé vodovod ů nebo 
kanalizací podle svých možností zabezpe čují odborné služby. 
  
 (2) Za krizové situace jsou provozovatelé povinni informovat 
na vyžádání ministerstvo a orgány krizového řízení o stavu 
zásobování pitnou vodou. 
  

§ 22 
 

Povinnost ve řejné služby provozovatele vodovodu nebo kanalizace 



 
 (1) Ve řejnou službou se pro ú čely tohoto zákona rozumí 
činnost provozovatele v oboru zásobování vodou a odv ádění 
odpadních vod, která 
a) p řesahuje zajiš ťování b ěžných služeb podle tohoto zákona a 
není smluvn ě zajišt ěna, zejména činnost p ři ohrožení ve řejného 
zdraví, majetku a ve řejného po řádku, nebo 
  
b) vznikla ztrátou schopnosti stávajícího provozova tele 
zajiš ťovat dodávku vody nebo odvád ění odpadních vod podle tohoto 
zákona. 
  
 (2) Povinnost ve řejné služby lze uložit provozovateli, který 
má k jejímu zajišt ění vytvo řeny pot řebné podmínky; tato povinnost 
vzniká rozhodnutím p říslušného orgánu ve řejné správy (§ 26 až 
28). Rozhodnutí se vydává na dobu ur čitou, nejdéle však na dobu 6 
měsíc ů. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný ú činek. 
  
 (3) Prokázané náklady vzniklé provozovateli, které mu byla 
rozhodnutím p říslušného orgánu ve řejné správy uložena povinnost 
veřejné služby, hradí tento orgán ve řejné správy. 
  

HLAVA VI 
 

OCHRANA VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZA ČNÍCH STOK 
 

§ 23 
 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanaliza čních stok 
 

 (1) K bezprost řední ochran ě vodovodních řadů a kanaliza čních 
stok p řed poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodníc h řadů 
a kanaliza čních stok (dále jen "ochranná pásma"). 
  
 (2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprost řední 
blízkosti vodovodních řadů a kanaliza čních stok ur čený k 
zajišt ění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních  zdroj ů 
podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dot čena. 
  
 (3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdále ností od 
vnějšího líce st ěny potrubí nebo kanaliza ční stoky na každou 
stranu 
a) u vodovodních řadů a kanaliza čních stok do pr ůměru 500 mm 
včetn ě, 1,5 m, 
  
b) u vodovodních řadů a kanaliza čních stok nad pr ůměr 500 mm, 2,5 
m, 



  
c) u vodovodních řadů nebo kanaliza čních stok o pr ůměru nad 200 
mm, jejichž dno je uloženo v hloubce v ětší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a)  nebo b) od 
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
  
 (4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavc i 3 m ůže 
povolit v od ůvodn ěných p řípadech vodoprávní ú řad. P ři povolování 
výjimky p řihlédne vodoprávní ú řad k technickým možnostem řešení 
při sou časném zabezpe čení ochrany vodovodního řadu nebo 
kanaliza ční stoky a k technickobezpe čnostní ochran ě zájm ů 
dot čených osob. 
  
 (5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanaliza ční 
stoky lze 
a) provád ět zemní práce, stavby, umís ťovat konstrukce nebo jiná 
podobná za řízení či provád ět činnosti, které omezují p řístup k 
vodovodnímu řadu nebo kanaliza ční stoce nebo které by mohly 
ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozov ání, 
  
b) vysazovat trvalé porosty, 
  
c) provád ět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 
  
d) provád ět terénní úpravy, 
 jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo k analizace, 
popřípad ě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzav řené 
podle § 8 odst. 2. 
  
 (6) Nezíská-li osoba, která hodlá provád ět činnosti uvedené 
v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5, m ůže požádat vodoprávní 
úřad o povolení k t ěmto činnostem. Vodoprávní ú řad může v t ěchto 
případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a sou časn ě 
stanovit podmínky pro jejich provedení. 
  
 (7) P ři porušení povinnosti stanovené v odstavci 5 na řídí 
obnovit p ředešlý stav p říslušný vodoprávní ú řad u činnosti 
uvedené pod písmenem b) a p říslušný ú řad podle zvláštních 
právních p ředpis ů 27) u činností uvedených pod písmeny a), c) a 
d). 
  
 (8) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, pop řípad ě 
provozovatel, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzav řené podle § 8 
odst. 2, je povinen na žádost poskytnout informaci žadateli o 
možném st řetu jeho zám ěru s ochranným pásmem vodovodního řadu 
nebo kanaliza ční stoky a další údaje podle zvláštního zákona. 28)  
Při zasahování do terénu, v četn ě zásah ů do pozemních komunikací 



nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník,  v jehož zájmu 
se tyto zásahy provád ějí, povinen na sv ůj náklad neprodlen ě 
přizp ůsobit nové úrovni povrchu veškerá za řízení a p říslušenství 
vodovodního řadu a kanaliza ční stoky mající vazbu na terén, 
pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce sm í provád ět 
pouze s v ědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu nebo 
kanalizace, pop řípad ě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy 
uzav řené podle § 8 odst. 2. 
  

§ 24 
 

Přeložky vodovod ů a kanalizací 
 

 (1) P řeložkou vodovodu nebo kanalizace se rozumí díl čí zm ěna 
jejich sm ěrové nebo výškové trasy nebo p řemíst ění n ěkterých prvk ů 
tohoto za řízení. 
  
 (2) P řeložku je možno provést jen s písemným souhlasem 
vlastníka vodovodu nebo kanalizace. Žádost o souhla s musí 
obsahovat stanovisko provozovatele. Tím nejsou dot čeny povinnosti 
vyplývající ze zvláštních právních p ředpis ů. 29) 
  
 (3) P řeložku vodovodu nebo kanalizace zajiš ťuje na vlastní 
náklad osoba, která pot řebu p řeložky vyvolala, pokud zákon o 
pozemních komunikacích 15) nestanoví jinak. 
  
 (4) Vlastnictví vodovodu nebo kanalizace se po pro vedení 
přeložky nem ění. 
  
 (5) Stavebník p řeložky je povinen p ředat vlastníkovi 
vodovodu nebo kanalizace dokon čenou stavbu po nabytí právní moci 
rozhodnutí o kolaudaci v četn ě p říslušné dokumentace skute čného 
provedení stavby a souvisejících doklad ů. 
  

HLAVA VII 
 

PŮSOBNOST ORGÁNŮ VE ŘEJNÉ SPRÁVY 
 

§ 25 
 

 Ve řejnou správu na úseku vodovod ů a kanalizací podle tohoto 
zákona vykonávají 
a) obecní ú řady, 
  
b) obecní ú řady obcí s rozší řenou p ůsobností, 
  
c) krajské ú řady, 



  
d) ministerstvo. 
  

§ 26 
 

 (1) Obce v samostatné p ůsobnosti 
  
a) dbají o rozvoj vodovod ů a kanalizací, odpovídající pot řebám 
obce, zajišt ěním jeho zapracování do závazné části územn ě 
plánovací dokumentace obce v souladu s plánem rozvo je vodovod ů a 
kanalizací, 
  
b) vydávají obecn ě závazné vyhlášky ve v ěcech stanovených tímto 
zákonem (§ 9 odst. 11, § 20 odst. 4). 
  
 (2) Obecní ú řady v p řenesené p ůsobnosti rozhodují 
  
a) o povinnosti ve řejné služby podle § 22 na území obce, pokud 
obec není provozovatelem, 
  
b) o uložení povinnosti p řipojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 
8. 
  

§ 27 
 

 (1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonáv ají státní 
správu na úseku vodovod ů a kanalizací obecní ú řady obcí s 
rozší řenou p ůsobností jako vodoprávní ú řady. 
  
 (2) Obecní ú řady obcí s rozší řenou p ůsobností rozhodují o 
povinnostech ve řejné služby podle § 22 ve správním obvodu, ve 
kterém vykonávají tuto p ůsobnost. 
  

§ 28 
 

 (1) Kraje v samostatné p ůsobnosti zabezpe čují zpracování a 
schvalování plán ů rozvoje vodovod ů a kanalizací podle § 4. 
  
 "(2) Krajské ú řady v p řenesené p ůsobnosti 
  
a) vydávají povolení provozovat vodovod nebo kanali zaci na území 
kraje podle § 6, 
  
b) povolují výjimku podle § 13 odst. 2, 
  
c) p ředávají celkové výsledky rozbor ů surové vody ministerstvu 
podle § 13 odst. 3, 



  
d) rozhodují o povinnosti ve řejné služby podle § 22, jestliže se 
vodovod nebo kanalizace nacházejí na území více spr ávních obvod ů 
obcí s obecními ú řady s rozší řenou p ůsobností.". 
  

§ 29 
 

 (1) Ministerstvo 
  
a) je pro ú čely tohoto zákona odvolacím orgánem pro rozhodnutí 
vydaná krajským ú řadem v prvním stupni, 
  
b) zajiš ťuje zpracování plán ů pro zlepšení jakosti surové vody, a 
to v četn ě časových harmonogram ů jejich pln ění, 
  
c) zajiš ťuje zpracování plánu rozvoje vodovod ů a kanalizací pro 
území státu, 
  
d) projednává a eviduje navrhované zm ěny a aktualizace plán ů 
rozvoje vodovod ů a kanalizací pro území kraj ů a pro území státu, 
  
e) zajiš ťuje mezinárodní spolupráci v oblasti vodovod ů a 
kanalizací, 
  
f) vede seznam technických auditor ů, 
  
g) vyhlašuje provedení technického auditu. 
  
 (2) V p ůsobnosti ministerstva je dále regulace oboru 
vodovod ů a kanalizací, ochrana spot řebitel ů a podpora hospodá řské 
sout ěže v prost ředí p řirozeného monopolu tohoto oboru, k 
uspokojování požadavk ů na dodávku pitné vody, odvád ění a čišt ění 
odpadních vod v četn ě náklad ů, zajišt ění dohledu nad zpracováním a 
pln ěním plán ů financování obnovy vodovod ů a kanalizací a 
poskytování objektivních informací z oboru vodovod ů a kanalizací 
veřejnosti. 
  
 (3) Ministerstvo v rámci své p ůsobnosti podle odstavce 2 
rozhoduje o 
  
a) zrušení povolení k provozování vodovod ů a kanalizací podle § 6 
odst. 9, 
  
b) pravidlech pro člen ění položek p ři výpo čtu ceny pro vodné a 
sto čné, v četn ě struktury nákladových položek, pro ú čely porovnání 
cen podle odstavce 4 písm. c), 
  



c) úprav ě vzájemných práv a povinností vlastník ů provozn ě 
souvisejících vodovod ů a kanalizací, nedojde-li mezi nimi k 
písemné dohod ě podle § 8 odst. 3, 
  
d) bilan čních nárocích na zdroje zásobování pitnou vodou ze 
skupinových vodovod ů a vodárenských soustav, nedojde-li k dohod ě 
jejich vlastníka nebo provozovatele s jednotlivými vlastníky nebo 
provozovateli p řipojených vodovod ů. 
  
 (4) Ministerstvo dále 
  
a) vede úst řední evidenci údaj ů o vodovodech a kanalizacích, 
  
b) zabezpe čuje informa ční systém na úseku vodovod ů a kanalizací 
pro podporu výkonu ve řejné správy, 
  
c) provádí vzájemná porovnání cen podle cenových p ředpis ů17a) pro 
vodné a sto čné a zve řej ňuje výsledky, 
  
d) provádí vyhodnocení údaj ů podle § 8 odst. 12 a § 9 odst. 12 a 
zve řej ňuje je, 
  
e) poskytuje odbornou spolupráci cenovým kontrolním  orgán ům, 
  
f) spolupracuje s Ú řadem pro ochranu hospodá řské sout ěže. 
  
 (5) Zam ěstnanci ministerstva jsou oprávn ěni 
  
a) vstupovat do objekt ů sloužících k poskytování dodávky pitné 
vody, odvád ění a čišt ění odpadních vod, 
  
b) nahlížet do všech ú četních a jiných doklad ů vlastník ů nebo 
provozovatel ů vodovod ů nebo kanalizací, nezbytných k výkonu 
regulace, po řizovat jejich kopie a požadovat vysv ětlení; o 
skute čnostech, o nichž se dozv ěděli v souvislosti s touto 
činností, jsou povinni zachovávat ml čenlivost, a to ješt ě 2 roky 
po skon čení pracovního pom ěru. 
  
 (6) Ustanoveními odstavc ů 2 a 5 není dot čena p ůsobnost Ú řadu 
pro ochranu hospodá řské sout ěže. 
  

§ 30 
 

Místní p říslušnost 
 

 (1) Místní p říslušnost orgán ů ve řejné správy na úseku 
vodovod ů a kanalizací se řídí místem, kde se vodovod nebo 



kanalizace nacházejí. 
  
 (2) Jestliže se vodovod nebo kanalizace nacházejí na území 
obvod ů více orgán ů ve řejné správy, je místn ě p říslušný orgán 
veřejné správy, v jehož územním obvodu leží p řevažující část 
vodovodu nebo kanalizace. Spory o místní p říslušnost rozhoduje 
nejbližší spole čně nad řízený orgán ve řejné správy na návrh orgánu 
veřejné správy nebo ú častníka řízení. Na rozhodování spor ů o 
místní p říslušnosti se nevztahuje správní řád. 
  

§ 31 
 

 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupují orgá ny ve řejné 
správy v řízení podle tohoto zákona podle správního řádu. 20) 
  
 (2) Rozhodnutí o povinnosti ve řejné služby podle § 22 je 
vykonatelné dnem doru čení povinnému ú častníku řízení. 
  

HLAVA VIII 
 

SANKCE 
  

"Správní delikty 
 

§ 32 
 

Přestupky 
  

 (1) Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo k analizace 
dopustí p řestupku tím, že 
  
a) nezajistí pr ůběžné vedení majetkové evidence svých vodovod ů 
nebo kanalizací podle § 5 odst. 1 nebo pr ůběžné vedení provozní 
evidence podle § 5 odst. 2, 
  
b) nep ředá vodoprávnímu ú řadu vybrané údaje z majetkové evidence 
vodovod ů a kanalizací a z jejich provozní evidence podle § 5 
odst. 3, 
  
c) nezajistí plynulé a bezpe čné provozování vodovodu nebo 
kanalizace, 
  
d) neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozn ě souvisejícího 
vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 3, 
  
e) neumožní napojení vodovodu nebo kanalizace jinéh o vlastníka 
podle § 8 odst. 4, 



  
f) neumožní p řipojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 
5, 
  
g) neuzav ře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvád ění 
odpadních vod s odb ěratelem podle § 8 odst. 6, 
  
h) nevypracuje nebo nerealizuje plán financování ob novy vodovod ů 
a kanalizací podle § 8 odst. 11, 
  
i) neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovo du nebo 
kanalizace podle § 8 odst. 12, 
  
j) nep ředloží odb ěrateli na jeho žádost výpo čet ceny pro vodné a 
sto čné podle § 20 odst. 8, 
  
k) nezve řejní informace o celkovém vyú čtování všech položek 
výpo čtu ceny podle cenových p ředpis ů 17a) pro vodné a sto čné v 
předchozím kalendá řním roce podle § 36 odst. 5 nebo nezd ůvodní 
vykázaný rozdíl anebo nezašle vyú čtování ministerstvu v termínu 
podle § 36 odst. 5, nebo 
  
l) neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané 
orgánem uvedeným v § 38 odst. 2. 
  
 (2) Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu dopust í 
přestupku tím, že neumožní p řístup k vodovodu a bezplatný odb ěr 
vody jednotkám požární ochrany p ři likvidaci požáru. 
  
 (3) Fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopu stí 
přestupku tím, že 
  
a) nezajistí zpracování kanaliza čního řádu podle § 14 odst. 3 
nebo jej nep ředloží vodoprávnímu ú řadu ke schválení, nebo 
  
b) nezpracuje a nep ředloží vodoprávnímu ú řadu ke schválení 
kanaliza ční řád podle § 39 odst. 1 nebo 2. 
  
 (4) Fyzická osoba se jako odb ěratel dopustí p řestupku tím, 
že 
  
a) nezajistí, aby vodovodní p řípojka byla provedena a užívána 
tak, aby nemohlo dojít ke zne čišt ění vody ve vodovodu, 
  
b) nezajistí, aby kanaliza ční p řípojka byla provedena jako 
vodot ěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení pr ůto čného profilu 
stoky, do které je zaúst ěna, 



  
c) neoprávn ěně odebere vodu z vodovodu (§ 10 odst. 1), 
  
d) neoprávn ěně vypouští odpadní vody do kanalizace (§ 10 odst. 
2), 
  
e) odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2 , 
  
f) odvádí odpadní vody v rozporu s kanaliza čním řádem nebo 
smlouvou o odvád ění odpadních vod, 
  
g) neprovede úpravy na p řipojované stavb ě nebo pozemku podle § 17 
odst. 1, 
  
h) neposkytne nezbytnou sou činnost provozovateli k ode čtu nebo 
výměně vodom ěru podle § 17 odst. 3 nebo nechrání vodom ěr p řed 
poškozením anebo bez zbyte čného odkladu neoznámí provozovateli 
závady v m ěření, 
  
i) nekontroluje v míst ě a rozsahu stanoveném kanaliza čním řádem 
míru zne čišt ění vypoušt ěných odpadních vod do kanalizace, 
  
j) vypouští do kanalizace bez povolení vodoprávního  ú řadu podle § 
18 odst. 3 odpadní vody, které vyžadují p ředchozí čišt ění, 
  
k) vypouští do kanalizace odpadní vody p řes septik nebo žumpu v 
případ ě, že je kanalizace ukon čena čistírnou odpadních vod, 
  
l) neumožní provozovateli p řístup k m ěřicímu za řízení množství 
odpadních vod v p řípadech podle § 19 odst. 1, 
  
m) nem ěří v p řípad ě podle § 19 odst. 2 míru zne čišt ění a objem 
odpadních vod a množství zvláš ť nebezpe čných látek vypoušt ěných 
do kanalizace, nevede o nich evidenci nebo výsledky  měření 
nepředá vodoprávnímu ú řadu, který povolení vydal, nebo 
  
n) nezajistí na základ ě písemné žádosti provozovatele p řezkoušení 
měřicího za řízení u autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3. 
  
 (5) Fyzická osoba se jako stavebník p řeložky vodovodu nebo 
kanalizace dopustí p řestupku tím, že nep ředá vlastníkovi vodovodu 
nebo kanalizace dokon čenou stavbu po nabytí právní moci 
rozhodnutí o kolaudaci v četn ě p říslušné dokumentace skute čného 
provedení stavby a souvisejících doklad ů. 
  
 (6) Fyzická osoba se dopustí p řestupku tím, že 
  



a) poruší zákaz stanovený pro ochranné pásmo vodovo du nebo 
kanalizace v § 23 odst. 5, 
  
b) znemožní bez zvláštního d ůvodu vstup na pozemky nebo stavby v 
souvislosti s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo  za ú čelem 
spln ění povinností spojených s provozováním vodovodu neb o 
kanalizace (§ 7 odst. 1), 
  
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich sou části či 
příslušenství, 
  
d) neoprávn ěně manipuluje se za řízením vodovod ů nebo kanalizací, 
  
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadn ími vodami, 
  
f) nesplní opat ření uložená vodoprávním ú řadem k odstran ění 
závadného stavu zjišt ěného p ři dozorové činnosti podle tohoto 
zákona, nebo 
  
g) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení. 
  
 (7) Za p řestupek lze uložit pokutu 
  
a) do 50 000 K č, jde-li o p řestupek podle odstavce 4 písm. g), h) 
nebo odstavce 6 písm. a), 
  
b) do 100 000 K č, jde-li o p řestupek podle odstavce 4 písm. a) až 
e), i) až k), n) nebo odstavce 6 písm. b) až f), 
  
c) do 200 000 K č, jde-li o p řestupek podle odstavce 1 písm. g), 
odstavce 4 písm. f) nebo l), 
  
d) do 500 000 K č, jde-li o p řestupek podle odstavce 1 písm. a) až 
d), f), i) až l), odstavce 2, odstavce 3 písm. a), b), odstavce 4 
písm. m) nebo odstavce 6 písm. g), nebo 
  
e) do 1 000 000 K č, jde-li o p řestupek podle odstavce 1 písm. e), 
h) nebo odstavce 5. 
  

§ 33 
 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzický ch osob 
 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se ja ko 
vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí správního  deliktu tím, 
že 
  



a) nezajistí pr ůběžné vedení majetkové evidence svých vodovod ů 
nebo kanalizací podle § 5 odst. 1 nebo pr ůběžné vedení provozní 
evidence podle § 5 odst. 2, 
  
b) nep ředá vodoprávnímu ú řadu vybrané údaje z majetkové evidence 
vodovod ů a kanalizací a z jejich provozní evidence podle § 5 
odst. 3, 
  
c) nezajistí plynulé a bezpe čné provozování vodovodu nebo 
kanalizace, 
  
d) neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozn ě souvisejícího 
vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 3, 
  
e) neumožní napojení vodovodu nebo kanalizace jinéh o vlastníka 
podle § 8 odst. 4, 
  
f) nevypracuje nebo nerealizuje plán financování ob novy vodovod ů 
a kanalizací podle § 8 odst. 11, nebo 
  
g) neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovo du nebo 
kanalizace podle § 8 odst. 12. 
  
 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se ja ko 
vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozo vatel dopustí 
správního deliktu tím, že 
  
a) neumožní p řipojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 
5, 
  
b) neuzav ře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvád ění 
odpadních vod s odb ěratelem podle § 8 odst. 6, nebo nepostupuje v 
souladu s ustanovením § 36 odst. 2, 
  
c) nep ředloží odb ěrateli na jeho žádost výpo čet ceny pro vodné a 
sto čné podle § 20 odst. 8, 
  
d) nezve řejní informace o celkovém vyú čtování všech položek 
výpo čtu ceny podle cenových p ředpis ů 17a) pro vodné a sto čné v 
předchozím kalendá řním roce podle § 36 odst. 5 nebo nezd ůvodní 
vykázaný rozdíl anebo nezašle vyú čtování ministerstvu v termínu 
podle § 36 odst. 5, nebo 
  
e) neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané 
orgánem uvedeným v § 38 odst. 2. 
  
 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se ja ko 



vlastník vodovodu nebo jako provozovatel vodovodu d opustí 
správního deliktu tím, že neumožní p řístup k vodovodu nebo 
bezplatný odb ěr vody jednotkám požární ochrany p ři likvidaci 
požáru. 
  
 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se ja ko 
vlastník kanalizace dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) nezajistí zpracování kanaliza čního řádu podle § 14 odst. 3 
nebo jej nep ředloží vodoprávnímu ú řadu ke schválení, 
  
b) nezpracuje a nep ředloží vodoprávnímu ú řadu ke schválení 
kanaliza ční řád podle § 39 odst. 1 nebo 2. 
  
 (5) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím,  že 
  
a) provozuje vodovod nebo kanalizaci v rozporu s po žadavky podle 
§ 9 odst. 1, 
  
b) nep ředá obci p řehled zjišt ěných ukazatel ů jakosti vody podle § 
9 odst. 3, 
  
c) nesd ělí stavebníkovi p řeložky vodovodu nebo kanalizace 
stanovisko k navrhované p řeložce vodovodu nebo kanalizace podle § 
9 odst. 4, 
  
d) neoznámí odb ěrateli p řerušení nebo omezení dodávky vody nebo 
odvád ění odpadních vod ve lh ůtách stanovených v § 9 odst. 7 písm. 
b), 
  
e) odebírá k úprav ě na vodu pitnou povrchovou vodu nebo podzemní 
vodu, jež v míst ě odb ěru nespl ňuje požadavky na jakost surové 
vody v rozporu s § 13 odst. 2, 
  
f) neprovádí odb ěry vzork ů surové vody v míst ě odb ěru a neprovádí 
jejich rozbory a celkové výsledky nep ředává krajskému ú řadu 
jednou ro čně do 31. b řezna za p ředchozí kalendá řní rok, 
  
g) nezajistí provád ění odb ěr ů vzork ů odpadní vody a její rozbory, 
  
h) nezajistí p řezkoušení vodom ěru u subjektu oprávn ěného provád ět 
státní metrologickou kontrolu m ěřidel podle § 17 odst. 3, 
  
i) neinformuje za krizové situace o stavu zásobován í pitnou vodou 
podle § 21 odst. 2, nebo 
  
j) neoznámí podle § 36 odst. 6 zhoršení jakosti dod ávané pitné 



vody nebo v návaznosti na toto oznámení nepostupuje  podle 
zvláštního právního p ředpisu. 
  
 (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se ja ko 
odběratel dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) nezajistí, aby vodovodní p řípojka byla provedena a užívána 
tak, aby nemohlo dojít ke zne čišt ění vody ve vodovodu, 
  
b) nezajistí, aby kanaliza ční p řípojka byla provedena jako 
vodot ěsná nebo tak, aby nedošlo ke zmenšení pr ůto čného profilu 
stoky, do které je zaúst ěna, 
  
c) neoprávn ěně (§ 10 odst. 1) odebere vodu z vodovodu, 
  
d) neoprávn ěně (§ 10 odst. 2) vypouští odpadní vody do 
kanalizace, 
  
e) odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2 , 
  
f) odvádí odpadní vody v rozporu s kanaliza čním řádem nebo 
smlouvou o odvád ění odpadních vod, 
  
g) neprovede úpravy na p řipojované stavb ě nebo pozemku podle § 17 
odst. 1, 
  
h) neposkytne nezbytnou sou činnost provozovateli k ode čtu nebo 
výměně vodom ěru podle § 17 odst. 3 nebo nechrání vodom ěr p řed 
poškozením anebo bez zbyte čného odkladu neoznámí provozovateli 
závady v m ěření, 
  
i) nekontroluje v míst ě a rozsahu stanoveném kanaliza čním řádem 
míru zne čišt ění vypoušt ěných odpadních vod do kanalizace, 
  
j) vypouští do kanalizace bez povolení vodoprávního  ú řadu podle § 
18 odst. 3 odpadní vody, které vyžadují p ředchozí čišt ění, 
  
k) vypouští do kanalizace odpadní vody p řes septik nebo p řes 
žumpu v p řípad ě, že je kanalizace ukon čena čistírnou odpadních 
vod, 
  
l) neumožní provozovateli p řístup k m ěřicímu za řízení množství 
odpadních vod v p řípadech podle § 19 odst. 1, 
  
m) nem ěří v p řípad ě podle § 19 odst. 2 míru zne čišt ění a objem 
odpadních vod a množství zvláš ť nebezpe čných látek vypoušt ěných 
do kanalizace, nevede o nich evidenci nebo výsledky  měření 



nepředá vodoprávnímu ú řadu, který povolení vydal, nebo 
  
n) nezajistí na základ ě písemné žádosti provozovatele p řezkoušení 
měřicího za řízení u autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3. 
  
 (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se ja ko 
stavebník p řeložky vodovodu nebo kanalizace dopustí správního 
deliktu tím, že nep ředá vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace 
dokon čenou stavbu po nabytí právní moci rozhodnutí o kola udaci 
včetn ě p říslušné dokumentace skute čného provedení stavby a 
souvisejících doklad ů. 
  
 (8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se do pustí 
správního deliktu tím, že 
  
a) poruší zákaz stanovený pro ochranné pásmo vodovo du nebo 
kanalizace v § 23 odst. 5, 
  
b) znemožní bez zvláštního d ůvodu vstup na pozemky nebo stavby v 
souvislosti s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo  za ú čelem 
spln ění povinností spojených s provozováním vodovodu neb o 
kanalizace (§ 7 odst. 1), 
  
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich sou části či 
příslušenství, 
  
d) neoprávn ěně manipuluje se za řízením vodovod ů nebo kanalizací, 
  
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadn ími vodami, 
  
f) nesplní opat ření uložená vodoprávním ú řadem k odstran ění 
závadného stavu zjišt ěného p ři dozorové činnosti podle tohoto 
zákona, nebo 
  
g) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení. 
  
 (9) Za správní delikt se uloží pokuta 
  
a) do 50 000 K č, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. 
c), odstavce 6 písm. g), h) nebo odstavce 8 písm. a ), 
  
b) do 100 000 K č, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. 
d), h), odstavce 6 písm. a) až e), i) až k), n) neb o odstavce 8 
písm. b) až f), 
  
c) do 200 000 K č, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. 
b), odstavce 5 písm. b), i) nebo odstavce 6 písm. f ) nebo l), 



  
d) do 500 000 K č, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. 
a) až d), g), odstavce 2 písm. a), c) až e), odstav ce 3, odstavce 
4 písm. a), b), odstavce 5 písm. e) až g), j), odst avce 6 písm. 
m) nebo odstavce 8 písm. g), nebo 
  
e) do 1 000 000 K č, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 
písm. e), f), odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 7. 
  

§ 34 
 

Spole čná ustanovení 
 

 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže 
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo mo žno požadovat, 
aby porušení povinnosti zabránila. 
  
 (2) P ři ur čení vým ěry pokuty právnické osob ě se p řihlédne k 
závažnosti správního deliktu, zejména ke zp ůsobu jeho spáchání a 
jeho následk ům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán . 
  
 (3) Odpov ědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, 
jestliže správní orgán o n ěm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o 
něm dozv ěděl, nejpozd ěji však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán. 
  
 (4) Na odpov ědnost za jednání, k n ěmuž došlo p ři podnikání 
fyzické osoby 29a) nebo v p římé souvislosti s ním, se vztahují 
ustanovení tohoto zákona o odpov ědnosti a postihu právnické 
osoby. 
  
 (5) P řestupky podle § 32 odst. 1 až 3 a správní delikty 
podle § 33 odst. 1 až 5 v prvním stupni projednává v p řenesené 
působnosti krajský ú řad, v jehož správním obvodu došlo ke 
spáchání správního deliktu. P řestupky podle § 32 odst. 4 až 6 a 
správní delikty podle § 33 odst. 6 až 8 v prvním st upni 
projednává v p řenesené p ůsobnosti obecní ú řad obce s rozší řenou 
působností, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání  správního 
deliktu. 
  
 (6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.  P říjem z 
pokut je p říjmem rozpo čtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, 
který pokutu uložil. 
  
 (7) Pokuta je splatná do 30 dn ů ode dne, kdy rozhodnutí o 
jejím uložení nabylo právní moci. 
  
 (8) P ři vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje 



podle zvláštního právního p ředpisu 29b). 
  

§ 35 
 

zrušen 
  

HLAVA IX 
 

OCHRANA ODBĚRATELE, DOZOR, TECHNICKÝ A EKONOMICKÝ AUDIT 
 

§ 36 
 

Ochrana odb ěratele 
 

 (1) Pokud je pozemek nebo stavba p řipojena na vodovod nebo 
kanalizaci v souladu s právními p ředpisy, vzniká odb ěrateli nárok 
na uzav ření písemné smlouvy podle § 8 odst. 6. Tento nárok 
nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k po volení 
připojení na vodovod nebo kanalizaci, zm ěnily natolik, že nejsou 
spln ěny podmínky pro uzav ření této smlouvy na stran ě odb ěratele. 
  
 (2) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, pop řípad ě 
provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv podle § 8  odst. 5 
smluvn ě pov ěřen, nesmí p ři uzavírání smlouvy podle § 8 odst. 5 
jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odb ěratele 
diskriminovat. 
  
 (3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, pop řípad ě 
provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocn ěn, je povinen 
informovat obecní ú řad obce, v jejímž obvodu zajiš ťuje provoz 
vodovodu nebo kanalizace, a to p řed uzav řením písemné smlouvy 
podle § 8 odst. 6, o 
  
a) rozsahu zmocn ění p ředaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace 
provozovateli smlouvou podle § 8 odst. 2, 
  
b) jakosti dodávané pitné vody a maximální mí ře zne čišt ění 
odvád ěných odpadních vod s uvedením místa zve řej ňování aktuálních 
informací, 
  
c) zp ůsobu zjiš ťování množství odebírané vody v četn ě stanovení 
způsob ů umíst ění vodom ěr ů, zp ůsobu zjiš ťování množství odpadních 
vod a o možných výjimkách, 
  
d) technických požadavcích na vnit řní vodovod a vnit řní 
kanalizaci v četn ě zakázaných materiál ů pro vnit řní rozvod, 
  



e) technických požadavcích na p řípojky, 
  
f) pravidlech pro člen ění položek p ři výpo čtu ceny pro vodné a 
sto čné, v četn ě struktury nákladových položek, pro ú čely porovnání 
cen pro vodné a sto čné, podle § 29 odst. 3 písm. c), 
  
g) fakturaci, p řípadné zálohové platb ě a o zp ůsobu vyú čtování, 
  
h) rozsahu a podmínkách odpov ědnosti za vady, zp ůsobu a míst ě 
jejich uplatn ění, v četn ě nárok ů vyplývajících z této odpov ědnosti 
(reklama ční řád), 
  
i) možnostech p řerušení nebo omezení dodávky vody a odvád ění 
odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vod y a náhradního 
odvád ění odpadních vod a údajích o zp ůsobu informování osob, 
které tyto služby využívají, 
  
j) p řípadných smluvních pokutách. 
  
 (4) Obecní ú řad v p řenesené p ůsobnosti zajistí, aby 
veřejnosti byly zp řístupn ěny informace o podmínkách pro uzav ření 
smlouvy podle § 8 odst. 6 uvedených v odstavci 3. 
  
 (5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, pop řípad ě 
provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocn ěn, je povinen 
každoro čně nejpozd ěji do 30. června kalendá řního roku zp ůsobem 
uvedeným v odstavci 8 zve řejnit úplné informace o celkovém 
vyú čtování všech položek výpo čtu ceny podle cenových p ředpis ů pro 
vodné a sto čné 17a) v p ředchozím kalendá řním roce. Vykázaný 
rozdíl musí být zd ůvodn ěn. Vyú čtování je vlastník vodovodu nebo 
kanalizace, pop řípad ě provozovatel, povinen zaslat ve stejném 
termínu ministerstvu. 
  
 (6) Provozovatel je povinen po zjišt ění zhoršení jakosti 
dodávané pitné vody bez prodlení toto oznámit orgán u ochrany 
veřejného zdraví a krajskému ú řadu a dále postupovat podle 
zvláštního právního p ředpisu 17). 
  
 (7) Postup a rozsah vyú čtování podle odstavce 5 a jeho 
rozsah stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  
 (8) Povinnost zve řejnit informace podle odstavc ů 4 a 5 se 
považuje za spln ěnou okamžikem p ředání údaj ů podle odstavce 4 
nebo 5 obecnímu ú řadu obce, na jejímž území se pozemek nebo 
stavba p řipojená na vodovod nebo kanalizaci nachází. Obec 
příslušné informace vyv ěsí na ú řední desce obecního ú řadu 
bezodkladn ě po p ředání t ěchto údaj ů, nejpozd ěji však do 2 dn ů, na 



dobu nejmén ě 15 kalendá řních dn ů. 
  

§ 37 
 

Dozor 
  

 (1) Obecní ú řady obcí s rozší řenou p ůsobností vykonávají v 
přenesené p ůsobnosti dozor nad dodržováním tohoto zákona a 
předpis ů podle n ěj vydaných v rozsahu své p ůsobnosti založené 
tímto zákonem. Krajské ú řady vykonávají v p řenesené p ůsobnosti 
dozor nad dodržováním tohoto zákona a p ředpis ů podle n ěj vydaných 
v rozsahu své p ůsobnosti založené tímto zákonem. Orgány ve řejné 
správy v rozsahu své p ůsobnosti dozírají, zda jsou dodržována 
jimi vydaná rozhodnutí. 
  
 (2) Vrchní dozor na tomto úseku vykonává ministers tvo. 
  
 (3) Práva a povinnosti zam ěstnanc ů ú řadů p ři výkonu dozoru 
podle odstavc ů 1 a 2 se řídí zvláštním zákonem. 
  

§ 38 
 

Technický audit 
 

 (1) Technický audit vodovod ů a kanalizací (dále jen 
"technický audit") je specializovaná odborná činnost sloužící ke 
kontrole technického stavu vodovod ů a kanalizací, oprávn ěnosti 
vynaložených provozních náklad ů, jakož i po řizovacích náklad ů a 
náklad ů navrhovaného rozvoje vodovod ů a kanalizací. 
  
 (2) Provedení technického auditu ministerstvo vyhl ásí z 
vlastního podn ětu nebo z podn ětu obce, vlastníka nebo 
provozovatele vodovodu nebo kanalizace, vodoprávníh o ú řadu, 
krajského ú řadu, Ú řadu pro ochranu hospodá řské sout ěže nebo 
Ministerstva financí. Vlastník nebo provozovatel vo dovodu nebo 
kanalizace je povinen poskytnout k provedení techni ckého auditu 
pot řebné údaje. Na vyhlášení technického auditu není pr ávní 
nárok. 
  
 (3) Výsledkem technického auditu je zpráva se zjiš t ěními a 
doporu čeními ke zlepšení hospodárnosti provozu nebo rozvoj e 
vodovod ů a kanalizací. 
  
 (4) Technický audit je zpracován na náklady toho, kdo jej 
navrhl. Zpráva o technickém auditu se p ředává tomu, kdo k n ěmu 
dal podn ět, a ministerstvu. 
  



 (5) K provedení technického auditu vybere ten, kdo  k n ěmu 
dal podn ět, technického auditora ze seznamu technických audi tor ů 
vedeného ministerstvem. Ministerstvo zapíše na dobu  7 let do 
seznamu technických auditor ů odborn ě zp ůsobilou osobu, která má 
vysokoškolské vzd ělání se zam ěřením na obor vodovod ů a 
kanalizací, praxi v tomto oboru nejmén ě 10 let a která souhlasí 
se zve řejn ěním osobních údaj ů, údaj ů o dosaženém vzd ělání, 
soupisu vlastních prací v oboru, vydaných odborných  statí a 
publikací a popisu dosavadní odborné činnosti spolu s dalšími 
údaji, které jsou jako doklady sou částí žádosti o za řazení do 
seznamu technických auditor ů. 
  
 (6) Obsah a využití technických audit ů a bližší podmínky pro 
zápis odborn ě zp ůsobilé fyzické osoby do seznamu technických 
auditor ů stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  
 (7) Pro osoby zapsané ministerstvem do seznamu tec hnických 
auditor ů k provád ění technického auditu platí ustanovení § 37 
odst. 3 obdobn ě. 
  

§ 38a 
 

 P ůsobnosti stanovené krajskému ú řadu, obecnímu ú řadu obce s 
rozší řenou p ůsobností nebo obecnímu ú řadu podle tohoto zákona 
jsou výkonem p řenesené p ůsobnosti. 
  

HLAVA X 
 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, P ŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
 

§ 39 
 

 (1) Vlastníci kanalizací, pro jejichž kanalizaci n ebyl 
schválen kanaliza ční řád, jsou povinni jej zpracovat a p ředložit 
vodoprávnímu ú řadu ke schválení do 1 roku ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
  
 (2) Vlastníci kanalizací, pro jejichž kanalizaci b yl 
schválen kanaliza ční řád podle dosavadních právních p ředpis ů, 
jsou povinni zpracovat a p ředložit vodoprávnímu ú řadu ke 
schválení nový kanaliza ční řád nejpozd ěji do 31. b řezna 2004. 
  
 (3) Fyzické a právnické osoby oprávn ěné k podnikání na 
základ ě živnostenského oprávn ění pro koncesovanou živnost 
"Provozování vodovod ů a kanalizací", které toto oprávn ění získaly 
přede dnem nabytí ú činností tohoto zákona, mohou v provozování 
živnosti pokra čovat nejpozd ěji do 31. b řezna 2004, pokud jim na 



základ ě jejich žádosti krajský ú řad nevydá povolení podle § 6 
před tímto datem. Bez ohledu na ustanovení p ředchozí v ěty 
příslušný živnostenský ú řad vydá bez žádosti t ěmto osobám ve 
lh ůt ě do 1 roku ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona nový 
živnostenský list. 
  
 (4) Vodovody a kanalizace, které byly podle dosava dních 
právních p ředpis ů ve řejnými vodovody a ve řejnými kanalizacemi a 
spl ňují podmínky stanovené v § 1, jsou vodovody a kanal izacemi 
podle tohoto zákona. V pochybnostech rozhoduje mini sterstvo. 
  
 (5) Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací musí být zpracován a 
schválen nejpozd ěji do 31. prosince 2004. 
  
 (6) Povinnost bezplatn ě p ředat vodoprávnímu ú řadu vybrané 
údaje z majetkové evidence a z provozní evidence po dle § 5 odst. 
3 musí být poprvé spln ěna nejpozd ěji do 31. ledna 2004. 
  
 (7) Povinnost vlastníka vodovodu nebo kanalizace u zav řít 
smlouvu s odb ěratelem podle § 8 odst. 5 a § 36 odst. 1 musí být 
spln ěna nejpozd ěji do 31. prosince 2003. 
  
 (8) Povolení vodoprávního ú řadu k vypoušt ění odpadních vod, 
která se vydávají podle § 18 odst. 3, se nevydají p odle tohoto 
zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v  řízení o 
vydání integrovaného povolení podle zákona o integr ované prevenci 
a omezování zne čišt ění, o integrovaném registru zne čiš ťování a o 
změně n ěkterých zákon ů (zákon o integrované prevenci). Ostatní 
ustanovení tohoto zákona tím nejsou dot čena. 
  

§ 40 
 

 Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení ustanovení § 4 odst. 
8, § 5 odst. 6, § 6 odst. 11, § 8 odst. 11 a 15, § 10 odst. 3, § 
11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 14 odst. 5, § 16 odst. 
6, § 17 odst. 9, § 19 odst. 10, § 20 odst. 3, § 36 odst. 7 a § 38 
odst. 6. 
  

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna živnostenského zákona 
 

§ 41 
 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve zn ění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 
591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., 



zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 
Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 
237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., 
zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 
Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 
79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., 
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 
Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 
356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., 
zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 
Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 
123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., 
zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 
247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., 
zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 
409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., 
zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 
164/2001 Sb. a zákona č. 256/2001 Sb., se m ění takto: 
 
 1. V p říloze č. 2, VÁZANÉ ŽIVNOSTI, skupin ě 214: Ostatní, se 
na konci v jednotlivých sloupcích dopl ňuje tento text: 
 
+---------------------------+---------------------- --------------
--+----------- -------------------------+ 
|"Provozování vodovod ů      |a) vyu čení v t říletém u čebním oboru   
|Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech | 
|a kanalizací pro ve řejnou  |   obsahov ě zam ěřeném na vodovody a   
|a kanalizacích pro ve řejnou pot řebu | 
|pot řebu                    |   kanalizace nebo v p říbuzném oboru  
|a o zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon   | 
|                           |   a nejmén ě 3 roky praxe v oboru     
|o vodovodech a kanalizacích).".     | 
|                           |   vodovody nebo kanal izace, nebo     
|                                    | 
|                           |b) st ředoškolské vzd ělání zakon čené   
|                                    | 
|                           |   maturitní zkouškou v oboru 
obsahov ě|                                    | 
|                           |   zam ěřeném na vodovody a 
kanalizace |                                    | 
|                           |   nebo v p říbuzném oboru a nejmén ě 
2 |                                    | 
|                           |   roky praxe v oboru vodovody nebo   
|                                    | 
|                           |   kanalizace, nebo                   
|                                    | 
|                           |c) vysokoškolské vzd ělání v oboru     



|                                    | 
|                           |   obsahov ě zam ěřeném na vodovody a   
|                                    | 
|                           |   kanalizace nebo v p říbuzném oboru  
|                                    | 
|                           |   a nejmén ě 1 rok praxe v oboru      
|                                    | 
|                           |   vodovody nebo kanal izace.          
|                                    | 
+---------------------------+---------------------- --------------
--+----------- -------------------------+ 
  
 2. V p říloze č. 3, KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, ve skupin ě 314: 
Ostatní, se v jednotlivých sloupcích zrušuje tento text: 
 
+---------------------------+---------------------- ---+----------
----+--------- -------------------------+ 
|"Provozování vodovod ů*)    |a) vyu čení v t říletém    
|Ministerstvo  | *) § 30 zákona č. 138/1973   | 
| a kanalizací              |   u čebním oboru nebo    
|zem ědělství**)|    Sb., o vodách (vodní zákon),  | 
|                           |   v p říbuzném oboru     |              
|**) § 29 zákona č. 130/1974 Sb.,  | 
|                           |   a 3 roky praxe v ob oru|              
|    o státní správ ě ve vodním     | 
|                           |   nebo                  |              
|    hospodá řství, ve zn ění zákona | 
|                           |b) st ředoškolské vzd ělání|              
|    ČNR č. 23/1992 Sb.".          | 
|                           |   v oboru zakon čené     |              
|                                  | 
|                           |   maturitní zkouškou    |              
|                                  | 
|                           |   a 2 roky praxe v ob oru|              
|                                  | 
|                           |   nebo v p říbuzném      |              
|                                  | 
|                           |   oboru nebo            |              
|                                  | 
|                           |c) vysokoškolské         |              
|                                  | 
|                           |   vzd ělání v oboru      |              
|                                  | 
|                           |   a 1 rok praxe v obo ru |              
|                                  | 
|                           |   nebo p říbuzném.       |              
|                                  | 



+---------------------------+---------------------- ---+----------
----+--------- -------------------------+ 
  

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna zákona o p řestupcích 
 

§ 42 
 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve zn ění zákona č. 
337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., 
zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 
Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 
279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., 
zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 
Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 
151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., 
zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., 
zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 
265/2001 Sb. a zákona č. 273/2001 Sb., se m ění takto: 
 
 1. V § 34 odst. 1 se na konci písmene e) te čka nahrazuje 
čárkou a dopl ňují se písmena f), g), h), i), j), k), l) a m), 
která v četn ě poznámek pod čarou č. 3j) a 3k) zn ějí: 
 
"f) neoprávn ěně odebírá vodu z vodovodu bez uzav řené smlouvy o 
dodávce vody nebo odebírá vodu z vodovodu p řed vodom ěrem, nebo 
přes vodom ěr, který v d ůsledku zásahu odb ěratele odb ěr 
nezaznamenává nebo zaznamenává odb ěr menší než skute čný, nebo za 
vodoměrem, na n ěmž bylo porušeno zajišt ění proti neoprávn ěné 
manipulaci, 
  
g) neoprávn ěně vypouští odpadní vody do kanalizace bez uzav řené 
smlouvy o odvád ění odpadních vod nebo v rozporu s ní nebo s 
podmínkami stanovenými kanaliza čním řádem, 
  
h) řádně neprovozuje vodovodní nebo kanaliza ční p řípojku, 
  
i) odebírá vodu z vodovodu pro jiné ú čely než sjednané ve smlouv ě 
o dodávce vody nebo odvád ění odpadních vod, 3j) 
  
j) v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace bez p ísemného 
souhlasu jeho vlastníka nebo provozovatele, pop řípad ě 
vodoprávního ú řadu, provádí zemní práce, provádí stavby nebo 
jinak omezuje p řístup k vodovodu nebo kanalizaci či ohrožuje 
jejich technický stav nebo vysazuje trvalé porosty,  provádí 
skládky nebo provádí terénní úpravy, 



  
k) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich sou části či 
příslušenství, 
  
l) neoprávn ěně manipuluje se za řízením vodovod ů nebo kanalizací, 
  
m) provozuje vodovod nebo kanalizaci a není provozo vatelem podle 
zákona o vodovodech a kanalizacích. 3k) 
 3j) § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro ve řejnou pot řebu a o zm ěně n ěkterých zákon ů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích). 
 
 3k) Zákon č. 274/2001 Sb.". 
 
 2. V § 34 odstavec 2 zní: 
 
 "(2) Za p řestupky podle odstavce 1 písm. f) až m) lze uložit 
pokutu do 15 000 K č, za p řestupky podle odstavce 1 písm. a), b), 
c) a e) lze uložit pokutu do 50 000 K č a za p řestupek podle 
odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 100 000 K č.". 
  

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o ochran ě ve řejného zdraví 
 

§ 43 
 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochran ě ve řejného zdraví a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů, ve zn ění zákona č. 254/2001 Sb., 
se m ění takto: 
 
 1. V § 3 odstavec 2 v četn ě poznámky pod čarou č. 5) zní: 
 
 "(2) Provozovatel vodovodu pro ve řejnou pot řebu 5) je 
povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda odpovídal a požadavk ům 
podle odstavce 1. Stejnou povinnost má osoba, která  zajiš ťuje 
náhradní zásobování pitnou vodou, osoba, která dodá vá pitnou vodu 
pro ve řejnou pot řebu, a osoba, která vyrábí pitnou vodu jako 
sou část své podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon musí být 
používána pitná voda. 
 5) § 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro ve řejnou pot řebu a o zm ěně n ěkterých zákon ů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích).". 
 
 2. V § 3 odst. 4 se za v ětu první vkládá nová v ěta, která 
zní: "Orgán ochrany ve řejného zdraví povolení vydá, jestliže 
zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak a nebu de ohroženo 



veřejné zdraví.". 
 
 3. V § 3 odst. 4 dosavadní v ěta druhá zní: "Povolení však 
nelze vydat, jde-li o ukazatele s nejvyšší meznou h odnotou nebo 
meznou hodnotou referen čního rizika a závadu nelze odstranit do 
30 dn ů.". 
 
 4. V § 3 se zrušuje odstavec 5. 
 
 5. V § 4 odst. 1 ve v ět ě druhé se slova "výrobce pitné vody" 
nahrazují slovy "osoby uvedené v § 3 odst. 2". 
 
 6. V § 4 odstavec 6 zní: 
 
 "(6) K jímání, odb ěru, doprav ě k úprav ě, úprav ě, 
shromaž ďování, dodávání a m ěření dodávky pitné vody mohou osoby 
uvedené v odstavci 2 a odb ěratelé pitné vody užívat jen výrobky, 
které vyhovují hygienickým požadavk ům podle § 5.". 
  
 7. V § 4 se odstavec 7 zrušuje. 
 
 8. V § 57 se dosavadní text ozna čuje jako odstavec 1 a 
dopl ňuje se odstavec 2, který zní: 
 
 "(2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci 
je povinna podle pot řeby ve své provozovn ě zajistit každá fyzická 
osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a kaž dá osoba p ři 
likvidaci p ůvodc ů nákaz, p ři zvýšeném výskytu škodlivých a 
epidemiologicky významných členovc ů, hlodavc ů a dalších 
živo čich ů.". 
  
 9. V § 58 odst. 2 se za slova "v jeho objektech" v kládají 
slova ", jakož i speciální ochrannou dezinfekci, de zinsekci a 
deratizaci podle odstavce 3". 
 
 10. V § 58 odstavec 3 zní: 
 
 "(3) Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a d eratizace 
v potraviná řských nebo zem ědělských provozech m ůže být vykonávána 
jen pod dohledem a řízením fyzické osoby, která 
a) absolvovala speciální mistrovský kurs, 
  
b) podrobila se p řed komisí úsp ěšné zkoušce odborné zp ůsobilosti 
a má osv ědčení o odborné zp ůsobilosti.". 
  
 11. V § 58 odstavec 5 zní: 
 



 "(5) Řídit a dohlížet na výkon speciální ochranné 
dezinfekce, dezinsekce a deratizace, p ři které se používají 
toxické a vysoce toxické chemické látky a chemické přípravky, 
může fyzická osoba, která má kvalifikaci podle odstav ců 3 a 4.". 
  
 12. V § 58 odstavec 6 zní: 
 
 "(6) P ředpokladem k p řijetí do kursu podle odstavce 3 písm. 
a) je absolvování odborného kursu podle odstavce 2 písm. b) a 5 
let praxe ve speciální ochranné dezinfekci, dezinse kci a 
deratizaci. P ředpokladem p řijetí do kursu podle odstavce 4 písm. 
b) je absolvování odborného kursu podle odstavce 2 písm. b). Pro 
vydání povolení podle odstavce 1 neplatí správní řád.". 
  
 13. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní: 
 

"§ 60a 
 

 (1) Ob čané členských stát ů Evropské unie prokazují oprávn ění 
k výkonu činností podle § 58 odst. 2 až 5 
a) pr ůkazem zp ůsobilosti vyžadovaným v členském stát ě Evropské 
unie pro p řístup k této činnosti a vydaným tímto členským státem 
Evropské unie, nebo 
  
b) dokladem prokazujícím kvalifikaci pro výkon této  činnosti, 
získaným v členském stát ě Evropské unie, 
 pokud poskytují záruky zejména v oblasti zdraví, b ezpe čnosti, 
ochrany životního prost ředí a ochrany spot řebitele v rozsahu 
upraveném v § 58 odst. 2 až 5. 
  
 (2) V p řípad ě pochybností rozhoduje o spln ění požadavk ů 
podle odstavce 1 na žádost ob čana členského státu Evropské unie 
Ministerstvo zdravotnictví. Žádost musí obsahovat d okumenty 
vydané p říslušnými orgány členského státu Evropské unie 
prokazující skute čnosti v odstavci 1. Řízení o posouzení žádosti 
musí být ukon čeno nejpozd ěji do 4 m ěsíc ů po p ředložení všech 
dokument ů vztahujících se k doty čné osob ě.". 
  
 14. V § 82 odst. 2 v ět ě druhé se za slova "m ěstského 
hygienika" vkládají slova "na návrh p říslušného krajského 
hygienika". 
 
 15. V § 84 odst. 1 se na konci písmene c) zrušuje čárka a 
dopl ňují se slova "nebo zvláštním právním p ředpisem,". 
 
 16. V § 87 odst. 3 se za slovo "podle" vkládají sl ova "§ 81 
odst. 2 a". 



 
 17. V § 88 odst. 2 se za slova "služebního pr ůkazu" vkládají 
slova "nebo pov ěření". 
 
 18. V § 97 odst. 2 se slova "výkonu státního zdrav otnického 
dozoru" nahrazují slovy "pln ění úkolu orgánu ochrany ve řejného 
zdraví a zam ěstnanc ů uvedených v § 88 odst. 1" a za slova 
"orgánem ochrany ve řejného zdraví" se vkládají slova "a za řízením 
ochrany ve řejného zdraví". 
 
 19. V § 108 odst. 1 se slova "§ 3 odst. 1, 4 a 5" nahrazují 
slovy "§ 3 odst. 1 a 4". 
 

ČÁST PÁTÁ 
 

zrušena 
  

§ 44 
 

zrušen 
  

ČÁST ŠESTÁ 
 

Změna zákona o p ůsobnosti orgán ů České republiky ve v ěcech 
převod ů vlastnictví státu k n ěkterým v ěcem na jiné právnické nebo 

fyzické osoby 
 

§ 45 
 

 V zákon ě č. 500/1990 Sb., o p ůsobnosti orgán ů České 
republiky ve v ěcech p řevod ů vlastnictví státu k n ěkterým v ěcem na 
jiné právnické nebo fyzické osoby, ve zn ění zákona č. 438/1991 
Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 
170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb., 
zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 
164/1998 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb., 
zákona č. 246/2000 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., se v § 15 odst. 
2 písm. u) te čka na konci nahrazuje čárkou a dopl ňuje se písmeno 
v), které zní: 
 
"v) k p řevodu finan čních prost ředk ů ve výši 2 mld. K č na zvláštní 
účet státních finan čních aktiv k částe čnému financování program ů 
státního rozpo čtu "výstavba a technická obnova vodovod ů a úpraven 
vod (329 030)" a "výstavba a technická obnova čistíren odpadních 
vod a kanalizací (329 040)".". 
  

ČÁST SEDMÁ 



 
Změna zákona o místních poplatcích 

 
§ 46 

 
 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ění 
zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 
Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb. a zákona č. 
185/2001 Sb., se m ění takto: 
 
 1. V § 1 se te čka na konci nahrazuje čárkou a dopl ňuje se 
písmeno i), které zní: 
 
"i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možno stí jeho 
připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.". 
  
 2. Za § 10b se vkládá nový § 10c, který v četn ě poznámek pod 
čarou č. 16) až 18) zní: 
 

"§ 10c 
 

 (1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku 16)  
zhodnoceného možností p řipojení na obcí vybudovanou stavbu 
vodovodu nebo kanalizace po nabytí ú činnosti zákona o vodovodech 
a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku v lastnické 
právo více subjekt ů, jsou povinny platit poplatek spole čně a 
nerozdíln ě. 
  
 (2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nac hází 
stavební pozemek uvedený v odstavci 1. 
  
 (3) Sazba poplatku nesmí p řesáhnout rozdíl ceny stavebního 
pozemku bez možnosti p řipojení na obcí vybudovanou stavbu 
vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto 
možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví  podle 
zvláštního právního p ředpisu 17) v kalendá řním roce, ve kterém 
nabylo právní moci kolauda ční rozhodnutí 18) pro stavbu vodovodu 
nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1m2 zhodnoceného 
stavebního pozemku stanoví obec v obecn ě závazné vyhlášce. 
 16) Zákon č. 151/1997 Sb., o oce ňování majetku a o zm ěně 
některých zákon ů (zákon o oce ňování majetku), ve zn ění zákona č. 
121/2000 Sb. 
 
 17) Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provád ějí n ěkterá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oce ňování majetku a o zm ěně 
některých zákon ů (zákon o oce ňování majetku), ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 



 
 18) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.". 
 

ČÁST OSMÁ 
 

ÚČINNOST 
  

§ 47 
 

 Tento zákon nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou 
ustanovení části šesté § 45, které nabývá ú činnosti dnem 
vyhlášení. 
 

Klaus v. r. 
 

Havel v. r. 
 

v z. Špidla v. r. 
 

Vybraná ustanovení novel 
 

Čl.II zákona č. 76/2006 Sb. 
 

Přechodná a záv ěre čná ustanovení 
 

 1. Povinnost vlastník ů pozemk ů nebo staveb p řipojených na 
vodovod nebo kanalizaci, která je stanovena v § 3a zákona č. 
274/2001 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto 
zákona, musí být spln ěna do 31. prosince 2015. 
  
 2. Smlouvy o dodávce vody nebo smlouvy o odvád ění odpadních 
vod, uzav řené podle dosavadní právní úpravy, musí být do 31. 
prosince 2010 uvedeny do souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., ve 
znění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
  
 3. Plán financování obnovy vodovod ů a kanalizací musí být 
zpracován nejpozd ěji do 31. prosince 2008. 
  
 4. Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace  vydané 
fyzické osob ě, která je vyu čena v t říletém u čebním oboru obsahov ě 
zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v p říbuzném oboru, nebo 
povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, vy dané 
podnikající fyzické osob ě nebo právnické osob ě, jejichž odpov ědný 
zástupce je vyu čen v t říletém u čebním oboru obsahov ě zam ěřeném na 
vodovody a kanalizace nebo v p říbuzném oboru, zaniká dnem 31. 
prosince 2011. 



  
 5. Řízení zahájená a neskon čená do dne nabytí ú činnosti 
tohoto zákona se dokon čí podle dosavadních právních p ředpis ů. 
  
____________________ 
  
1) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochran ě ve řejného zdraví 
a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požada vky 
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 
ve zn ění vyhlášky č. 187/2005 Sb. 
  
2) § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně n ěkterých zákon ů (vodní zákon), ve zn ění zákona č. 20/2004 
Sb. 
  
3) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., ve zn ění zákona č. 20/2004 Sb. 
  
3a) § 59 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. 
  
§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve zn ění zákona č. 274/2003 
Sb. 
  
4) § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve zn ění zákona č. 492/2000 Sb. 
  
5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují n ěkteré 
spoluvlastnické vztahy k budovám a n ěkteré vlastnické vztahy k 
byt ům a nebytovým prostor ům a dopl ňují n ěkteré zákony (zákon o 
vlastnictví byt ů), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
6) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení) 
  
7) § 9 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve zn ění zákona č. 83/1998 Sb. 
  
7a) § 25 zákona č. 254/2001 Sb., ve zn ění zákona č. 20/2004 Sb. 
  
8) Nap říklad zákon č. 44/1988 Sb., o ochran ě a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 
114/1992 Sb., o ochran ě p řírody a krajiny, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů, zákon č. 254/2001 Sb. 
  
9) § 8 až 11 zákona č. 50/1976 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  



10) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
12) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
12a) Nap říklad zákon č. 254/2001 Sb., ve zn ění pozd ějších 
předpis ů, zákon č. 258/2000 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
13) § 139 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
14) Zákon č. 151/1997 Sb., o oce ňování majetku a o zm ěně 
některých zákon ů (zákon o oce ňování majetku), ve zn ění zákona č. 
121/2000 Sb. 
  
15) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů. 
  
16) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochran ě, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
17) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochran ě ve řejného zdraví a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
17a) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
20) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
znění pozd ějších p ředpis ů. 
  
21) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ění zákona č. 
119/2000 Sb. 
  
Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodo měry 
na studenou vodu ozna čované zkratkou EHS. 
  
22) P říloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 
  
24) § 115 zákona č. 40/1964 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ění 
zákona č. 509/1991 Sb. 
  
25) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a  o 
změně n ěkterých zákon ů. 
  
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o zm ěně n ěkterých 
zákon ů (krizový zákon). 



  
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodá řských opat řeních pro krizové 
stavy a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů. 
  
26) § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 
  
27) Nap říklad zákon č. 50/1976 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, 
zákon č. 44/1988 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 
125/1997 Sb., o odpadech, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 
254/2001 Sb. 
  
28) § 103 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve zn ění zákona č. 
83/1998 Sb. 
  
29) Zákon č. 50/1976 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
29a) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 
  
29b) Zákon č. 337/1992 Sb., o správ ě daní a poplatk ů, ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů.  


