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Legislativa 
 

 

Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon  
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.  
 

Vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška  

č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon  

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a  

o změně některých zákonů (zákon o vodovodech  

a kanalizacích) 



Vymezení kompetencí  
 

Věcná příslušnost vodoprávních úřadů k rozhodování  

podle ustanovení § 1 odst. 5, § 3a, § 5 odst. 4, § 7 odst. 3,  

§ 23 odst. 6 a 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích 
 

Není –li výslovně zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech  

a kanalizacích pro veřejnou potřebu  určeno jinak, je  

k rozhodnutí příslušný obecní  úřad obce s rozšířenou 

působností (viz § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.  

o vodách).  
 

Výklad č. 77 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům 



Odvádění odpadních vod 
 

Novelou zákona bylo upraveno ustanovení § 18 odst. 3 

týkající se odpadních vod, které k dodržení nejvyšší 

míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují 

předchozí čištění. Tyto odpadní vody mohly být před 

novelou zákona vypouštěny do kanalizace jen  

s povolením vodoprávního úřadu, po novele zákona 

není výše uvedené povolení vyžadováno. 
 

Rozhodnutí vodoprávního úřadu je v této věci tedy 

nadbytečné vzhledem k tomu, že kanalizací mohou být 

odváděny odpadní vody, jen v souladu s kanalizačním  

řádem a smlouvou o odvádění odpadních vod 

s ohledem na kapacitu ČOV. 
 



Evidence vodovodů a kanalizací 
 

Podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb.  

o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřad zpracuje 

za svůj územní obvod údaje z majetkové a provozní 

evidence, které mu byly předány a předá je do 31.3.  

v elektronické podobě a ve stanoveném formátu 

ministerstvu. 
 

Novela zákona zkrátila termín zpracování údajů 

předaných vlastníky a provozovateli vodoprávním 

úřadům obcí s rozšířenou působností o jeden měsíc.  



Program 129 250 „Výstavba a technické 

zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací“   
 

Žádosti o podporu v rámci Programu 129 250 jsou 

přijímány od 15. října 2014 do 28. listopadu 2014. 

  

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na 

internetových stránkách MZe www.eagri.cz 

(https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/voda/dotace-ve-

vh/vodovody-a-kanalizace/). 
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