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Věc:  Vodní díla na ohlášení 
 [k § 15a vodního zákona] 

Dotaz:  

Na jaká vodní díla se § 15a vodního zákona vztahuje a jak se při realizaci těchto 
vodních děl postupuje? Lze vodní díla podle § 15a odst. 1 vodního zákona povolit rovněž 
postupem podle § 15 vodního zákona? 

Výklad: 

Pro vodní dílo určené pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních 
obyvatel, jehož podstatnou součástí je výrobek označovaný CE podle zvláštního právního 
předpisu, postačí ve smyslu ustanovení § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ohlášení vodoprávnímu úřadu. 
Vodním zákonem daná možnost takové vodní dílo ohlásit postupem podle ustanovení § 15a 
nevylučuje, rozhodne-li se tak stavebník, požádat o stavební povolení podle ustanovení § 15 
vodního zákona. Záleží tak vždy na stavebníkovi, který postup zvolí [na rozdíl od úpravy 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, který pro určité stavby postup ohlášení přímo předepisuje a žadatel tak 
v takovém případě volbu postupu nemá – viz § 104]. 

Kategorii vodního díla ve smyslu ustanovení § 15a odst. 2 písm. b) vodního zákona 
[resp. klasifikaci podle § 38 odst. 5 a třídu ve smyslu nařízení vlády č. 61/2003 Sb.] obsahují 
nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních 
vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, a nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (kategorizace / 
klasifikace byly do tohoto nařízení doplněny nařízením vlády č. 23/2011 Sb.). V obou 
případech se jedná o domovní čistírny odpadních vod podle ČSN EN 12566-3+A1 Malé 
čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě 
montované domovní čistírny odpadních vod mající prohlášení o shodě ES. 

Náležitosti ohlášení obsahuje ustanovení § 15a vodního zákona a ustanovení § 105 
a ustanovení § 108 odst. 1 stavebního zákona. Je nutné upozornit, že zakázat umístění nebo 
užívání čistírny lze nejen podle ustanovení § 107 odst. 1 a 2 stavebního zákona, ale rovněž 
z důvodů uvedených v ustanovení § 108 odst. 2 stavebního zákona, zejména pokud by bylo 
narušeno životní prostředí v jejím okolí. 

Vodní díla ohlašovaná podle ustanovení § 15a vodního zákona spadají pod ustanovení 
§ 104 odst. 2 písm. k) stavebního zákona [jedná se analogicky o výrobky, které plní funkci 
stavby a nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 5 stavebního zákona]. K jejich ohlášení 
je nutný alespoň územní souhlas [§ 96 odst. 2 písm. b) stavebního zákona] a lze je provádět 
i svépomocí [§ 160 odst. 3 písm. b) stavebního zákona]. Užívání ohlášeného vodního díla 
nevyžaduje v souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona oznámení stavebnímu úřadu 
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ani kolaudační souhlas. Vodoprávní úřad může provádět kontrolní prohlídky stavby postupem 
podle ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona. 

V případě dalších vodních děl souvisejících s vodním dílem ohlašovaným podle 
ustanovení § 15a odst. 1 vodního zákona lze (ve fázi územní i ve fázi ohlášení) využít postupu 
podle ustanovení § 4 odst. 1 stavebního zákona a tyto projednat v režimu stavby hlavní, 
tj. vodního díla podle ustanovení § 15a odst. 1 vodního zákona. 

Přes čistírnu odpadních vod ohlášenou postupem podle § 15a vodního zákona lze 
vypouštět odpadní vody do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu neukončené čistírnou 
odpadních vod. Způsobem vypouštění odpadních vod podle odstavce 2 písm. d) potom bude v 
tomto smyslu „vypouštění odpadních vod do kanalizace“ a odstavec 4 se nepoužije. 
Ustanovení § 18 odst. 3 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, tímto není dotčeno a povolení podle tohoto ustanovení je třeba 
před započetím vypouštění odpadních vod do kanalizace zajistit. 

Přes čistírnu odpadních vod ohlašovanou podle ustanovení § 15a vodního zákona 
naopak nelze vypouštět odpadní vody do oddílné srážkové kanalizace, jelikož taková 
kanalizace je určena pouze k odvádění vod srážkových.  
 
 
V Praze dne 9. května 2011 
 

 
 


