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Věc: Trvání smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích v případě 
zrušení vodovodního řadu, na který je odběratel napojen 

         [k § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 
 
 
Dotaz:  

Je-li ve smlouvách podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích 
mezi provozovatelem a odběratelem uvedeno, že provozovatel může smlouvy vypovědět, 
ukončí-li provozování vodovodu, je tímto důvodem i skutečnost, že provozovatel po 
vybudování nové části řadu přestane být provozovatelem staré části, která bude odstavena 
a přestane být využívána (nájemní a provozní smlouva mezi vlastníkem vodovodu a jeho 
provozovatelem se upraví a vypustí se z ní tato vyřazená část majetku)  nebo nelze ve smyslu  
ustanovení § 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích upustit od využívání?  
 
Výklad: 
  Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), je k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, 
jakož i k jejich odstranění (zrušení) třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad zde 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 vodního zákona vykonává působnost speciálního 
stavebního úřadu. Jestliže se tedy odstraňuje (ruší) část vodovodního řadu (vodní dílo podle 
ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona), je vzhledem k výše uvedenému třeba, aby 
příslušný vodoprávní úřad vydal rozhodnutí o povolení odstranění stavby po provedeném 
řízení. Účastníkem řízení jsou podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,                 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) i osoby rozhodnutím přímo dotčené, 
tedy odběratelé napojení na rušenou část vodovodního řadu. V rámci řízení bude rozhodnuto 
o jejich námitkách včetně způsobu zásobování pitnou vodou. 

Vlastník a provozovatel příslušného vodního díla poté upraví v předmětných 
smlouvách právní vztahy, vzniklé na základě výše uvedeného rozhodnutí. Současně 
s rozhodnutím o zrušení části řadu zaniká povinnost zajistit plynulé a bezpečné provozování 
této části vodovodu podle ustanovení § 8 odst. 1 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. 

V případě, že by nebylo povoleno odstranění (zrušení) vodního díla, trvá i nadále 
povinnost zajistit plynulé a bezpečné provozování vodovodu podle ustanovení § 8 odst. 1 
zákona o vodovodech a kanalizacích. 
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