
Výklad č. 44 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům 

 

 

Ministerstvo zemědělství České republiky 

Výklad sekce vodního hospodářství 
 
 

Věc: Potrubí pro přívod a odtok odpadních vod u domovní čistírny odpadních vod 

 [k § 3 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích] 

 

 

Dotaz:  

Z důvodu sjednocení postupu vodoprávních úřadů žádáme o výklad problematiky, kdy 

se jedná v souvislosti s výstavbou domovní čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) a 

potrubí přivádějícího odpadní vody do domovní ČOV a odvádějící čištěné odpadní vody 

z domovní ČOV do kanalizace neukončené ČOV o vodní dílo a kdy nikoliv, respektive kdy se 

jedná o kanalizační přípojku? 

 

Výklad: 

Potrubí přivádějící odpadní vodu do domovní ČOV je vnitřní kanalizací ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 7 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, které povoluje příslušný obecný stavební úřad.  

Stavba domovní ČOV, ze které jsou vypouštěny čištěné odpadní vody do kanalizace 

neukončené ČOV, je vodním dílem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Potrubí, kterým odtékají z domovní ČOV vyčištěné odpadní vody do kanalizace 

neukončené ČOV, je kanalizační přípojkou podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o vodovodech 

a kanalizacích. Za místo vyústění vnitřní kanalizace lze považovat místo vyústění domovní 

ČOV, která je napojena na vnitřní kanalizaci. 

 

 

V Praze dne  21. března 2008 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Problematika vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovní ČOV do vod 

povrchových a podzemních je řešena výkladem výkladové komise k vodnímu zákonu č. 76, 

viz níže. 

Stavba domovní ČOV, stavba potrubí přivádějící do ní odpadní vody a stavba potrubí 

odvádějící z ní vyčištěné odpadní vody, které slouží k nakládání s vodami podle ustanovení 

§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou vodními díly ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 

písm. c) vodního zákona. 


