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Ministerstvo zemědělství České republiky 
 

Výklad úseku vodního hospodářství 
 
 

Věc: Právo vlastníka popř. provozovatele kanalizace na úplatu za odvádění vyčištěných 
         kontaminovaných podzemních vod 
         [k § 8 odst. 11 zákona o vodovodech a kanalizacích] 

 

Dotaz: 
Žádost o výklad problematiky, zda je vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel 

oprávněn vybírat úplatu za odvádění vod vypouštěných subjektem, který čerpá 
kontaminované podzemní vody a je osvobozen od poplatků za odběr podzemní vody 
ve smyslu ustanovení § 88 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách  a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Výklad: 
Dle ustanovení § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění pozdějších předpisů, má vlastník kanalizace (popřípadě provozovatel) právo 
na úplatu za odvádění odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních 
vod do kanalizace. Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně 
zneškodňováním odpadních vod. 

 
K čerpání znečištěných podzemních vod je třeba povolení příslušného vodoprávní úřadu 

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách  a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K jejich následnému vypouštění do vod 
podzemních nebo povrchových je třeba rovněž povolení vodoprávního úřadu, ovšem nikoliv 
dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ale podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. e) 
vodního zákona. Z toho mimo jiné vyplývá, že v takovém případě vodní zákon zavádí 
pro jejich následné vypouštění do vod podzemních nebo povrchových zvláštní procesní režim, 
který je však analogický k režimu nakládání s vodami odpadními. 

 
Vyčištěné kontaminované podzemní vody mají charakter vod odpadních ve smyslu 

ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona. Proto lze jejich vypouštění do kanalizace zahrnout 
pod účel kanalizace vymezený jednoznačně v ustanovení § 2 odst. 2 zákona o vodovodech 
a kanalizacích, podle kterého kanalizace jako provozně samostatný soubor staveb a zařízení 
zahrnuje mj. kanalizační stoky k odvádění odpadních a srážkových vod. 
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Pokud jsou vyčištěné kontaminované podzemní vody odváděny kanalizací na základě 
souhlasu jejího vlastníka s tímto vypouštěním, má vlastník, popř. provozovatel kanalizace 
právo na úplatu za jejich odvádění ve výši stočného (§ 8 odst. 11 zákona o vodovodech 
a kanalizacích). Osvobození od poplatků za odběr podzemních vod za účelem snížení jejich 
znečištění podle ustanovení § 88 odst. 2 vodního zákona nemá žádný vliv na zpoplatnění 
za jejich vypouštění do kanalizace.   
 
 
V Praze dne 1. února  2006 
 
  
 


