
Výklad č. 43 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům 

Ministerstvo zemědělství České republiky 
 

Výklad úseku vodního hospodářství  
 
 
Věc: Zajištění kvality dodávané pitné vody ve vodovodu 

[k ustanovení § 14 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích] 
 
Dotaz: 

Kdo je zodpovědný za kvalitu dodávané pitné vody za odbočením do vodovodní 
přípojky? 

 
Výklad: 

Pitná voda dodávaná odběratelům musí podle ustanovení § 14 odst. 1 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), splňovat 
požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody, stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 
nebyla dodržena kvalita dodávané pitné vody ve vodovodu stanovená vyhláškou 
č. 252/2004 Sb., je povinen vlastník, popř. provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu, 
zjistit příčinu a přijmout účinná nápravná opatření podle ustanovení § 4 odst. 5 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokud revizí vodovodu bylo zjištěno, že 
znečištění je způsobeno přípojkou nebo vnitřním vodovodem nebo jeho údržbou, je povinen 
vlastník vodovodu, popř. provozovatel vodovodu, o tomto stavu informovat odběratele včetně 
možných nápravných opatření. 

Povinnost dodávky vody je v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona 
o vodovodech a kanalizacích splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. 
Vlastník vodovodní přípojky je povinen podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona o vodovodech 
a kanalizacích zajistit provedení a užívání přípojky tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody 
ve vodovodu. Pokud tedy dochází ke znečištění pitné vody za odbočením do vodovodní 
přípojky, nese za toto znečistění odpovědnost její vlastník. 
 
 
V Praze dne 7. srpna 2006 
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