
Výklad č. 46 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům 

Ministerstvo zemědělství České republiky 
 

Výklad úseku vodního hospodářství 
 
 

Věc: Provozně související vodovody nebo provozně související kanalizace různých 
          vlastníků a vymezení vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu 
          [k ustanovení § 1 odst. 3 a 4 zákona o vodovodech a kanalizacích] 
 
 
Dotaz:  

Připojí-li se na vodovod pro veřejnou potřebu vodovod jiného vlastníka, který 
neodpovídá kvantitativnímu vymezení vodovodu pro veřejnou potřebu je takový vodovod 
vodovodem pro veřejnou potřebu? 
 
Výklad: 
  Je-li na vodovod pro veřejnou potřebu připojen jakýkoliv vodovod a to i jiného 
vlastníka, který sám o sobě nesplňuje kvantitativní vymezení vodovodu pro veřejnou potřebu 
uvedené v ustanovení § 1 odst. 3 a 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), stává se vodovodem pro veřejnou potřebu a to i v případě, že na 
něj nebude připojen žádný odběratel. 

Je-li na kanalizaci pro veřejnou potřebu připojena jakákoliv kanalizace a to i jiného 
vlastníka, která sama o sobě nesplňuje kvantitativní vymezení kanalizace pro veřejnou 
potřebu uvedené v ustanovení § 1 odst. 3 a 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, stává se 
kanalizací pro veřejnou potřebu a to i v případě, že na ní nebude připojen žádný odběratel. 
Např. čistírna odpadních vod pro průmyslový podnik (bez odběratelů) kvantitativně 
odpovídající kanalizaci pro veřejnou potřebu se stane čistírnou pro veřejnou potřebu, pokud se 
na ni připojí kanalizace pro veřejnou potřebu se dvěma odběrateli. 
       Připojí-li se na vodovod, který není vodovodem pro veřejnou potřebu jiný vodovod, který 
není vodovodem pro veřejnou potřebu, a to i jiného vlastníka, stanou se vodovodem pro 
veřejnou potřebu, splní-li společně kvantitativní vymezení vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Platí obdobně i pro kanalizace. 
       Vlastnictví k vodovodům a jejich částem stejně jako vlastnictví ke kanalizacím a jejich 
částem neovlivňuje stanovení toho, kdy jsou nebo nejsou „pro veřejnou potřebu“. 
 
  
V Praze dne 7. srpna  2006 
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