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Věc: Čištění odpadních vod na ČOV ve vztahu k uplatnění věcně usměrňované ceny 

[k § 2 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích] 

 

Dotaz: 

Žádost o výklad k problematice čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod 

ve vztahu k uplatnění věcně usměrňované ceny. Ve výměru Ministerstva financí č. 01/2004, 

01/2005 a 01/2006, je v části II uveden seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně 

usměrňované ceny. Pod kódem 90.01 se kromě jiného uvádí - Odvádění a čištění odpadních 

vod, z toho jen voda odvedená kanalizací nečištěná a voda odpadní čištěná. Dále je uvedeno, 

že „tato položka se vztahuje na dodávky vody pitné z vodovodů a na odvádění odpadních vod 

kanalizacemi podle zvláštního předpisu
“
. Zvláštním předpisem se rozumí zákon o vodovodech 

a kanalizacích. Lze za odvádění odpadních vod kanalizací považovat i čištění odpadních vod 

na čistírně odpadních vod, protože ta je součástí kanalizace? Vztahuje se na samostatné 

čištění odpadních vod věcně usměrňovaná cena?  

 

Výklad: 

Podle ustanovení § 2 odst. 2 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, je kanalizace provozně samostatný soubor staveb a zařízení 

zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo 

odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny 

odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že každá čistírna odpadních vod, která naplňuje kvantitativní 

vymezení uvedená v § 1 odst. 3 a 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, je kanalizací pro 

veřejnou potřebu. Skutečnost, že čistírnu odpadních vod a kanalizační stoky vlastní různí 

vlastníci s věcí nesouvisí a znamená to pouze, že tito vlastníci provozně souvisejících 

kanalizací musí podle § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, uzavřít písemnou 

dohodu. 

Odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu znamená soustředění 

odpadních vod pomocí kanalizačních stok a v případech existence čistírny odpadních vod i 

čištění odpadních vod.  

Z uvedeného vyplývá, že na samostatné čištění odpadních vod na čistírnách 

odpadních vod, které jsou kanalizací pro veřejnou potřebu, se vztahuje věcně 

usměrňovaná cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Poznámka: Výměrem Ministerstva financí č. 01/2007 bylo stanoveno, že tato 

položka se vztahuje mj. i na odvádění a čištění odpadních vod kanalizací podle 

zvláštního předpisu. 
 

 

V Praze dne  21. března 2008    

 


