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Věc: Povinnost uzavřít smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod 

 [k § 8 odst. 6 a § 20 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích] 

 

 

Dotaz: 

Žádost o výklad problematiky týkající se povinnosti vlastníka kanalizace uzavřít 

smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod a vztahu této povinnosti na subjekty osvobozené 

od povinnosti platit za odvádění srážkových vod.  

 

Výklad: 

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 

v ustanovení § 8 odst. 6 stanoví vlastníku vodovodu nebo kanalizace, popř. provozovateli, 

pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, povinnost uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody a 

odvádění odpadních vod s odběratelem. Tato povinnost měla být splněna podle přechodných 

ustanovení do 31. 12. 2003 (§ 39 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích). 

Zákon o vodovodech a kanalizacích současně v ustanovení § 20 odst. 6 osvobozuje od 

povinnosti platit za odvádění srážkových vod plochy dálnic, silnic, místních komunikací a 

účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně 

pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, 

zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a domácnosti. 

To, že povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na v zákoně uvedené 

plochy staveb, nezbavuje vlastníka, popř. provozovatele kanalizace povinnosti uzavřít s jejich 

vlastníky smlouvu o odvádění srážkových vod kanalizací podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona 

o vodovodech a kanalizacích.  

Při uzavírání smluv s vlastníky ploch osvobozených od platby za odvádění odpadních 

vod se uvádí v náležitostech ustanovení § 13 odst. 2 písmeno h) vyhlášky č. 428/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, pouze 

„osvobozen“. Všechny ostatní předepsané náležitosti smlouvy se uvádějí.  

 
 

V Praze dne   21. března 2008    
 

  

  

 

 

 

 

 

      


