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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 
Č.j.: 25501/2003-7300 
 
Věc: Charakter kalových polí u objektů cukrovarů 
 [k § 55 odst. 1 vodního zákona] 
 
Dotaz: 
 

Městský úřad v Českém Brodě vznesl tento dotaz: 
 
„Kdo je příslušný k řešení těchto „kalových polí“, resp. zda spadají pod působnost 

stavebního úřadu, či zda spadají pod působnost vodoprávního úřadu, jako speciálního 
stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že v těchto „kalových polích“ není nakládáno s vodou, 
tedy se nejedná o vodní dílo, považujeme za příslušný stavební úřad, nikoliv úřad vodoprávní. 
Tato pole nelze považovat za odkaliště podle ustanovení § 55, odst. 1, písm. h) vodního 
zákona, jelikož na nich není instalováno žádné zařízení odkališť, jako např. objekt hrázového 
systému, dělící hráze, odběrné zařízení odsazené vody, čerpací stanice.“ 
 
Výklad: 
 

„Kalová pole“ u objektů cukrovarů jsou vodními díly podle ustanovení § 55 odst. 1 
písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, protože slouží k čištění odpadních vod, které jsou vypouštěny 
do povrchových vod nebo do kanalizace. 

 
Jde-li o manipulační nezpevněnou plochu určenou k vyschnutí a vymrznutí kalu 

odtěženého z „kalových polí“, nejedná se zřejmě o vodní díla. Vzniknou-li však pochybnosti 
např. u obecného stavebního úřadu, rozhodne o tom, zda se v konkrétním případě, jedná 
o vodní dílo, příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 55 odst. 3 vodního zákona. 
 
Odůvodnění: 
 

„Kalová pole“ v obecném výkladu jsou objekty, které nejčastěji bývají součástí čistírny 
odpadních vod. Jsou to oddrénované, drobným štěrkem vysypané plochy ohrazené zídkou. 
Kal se do nich vypouští do výšky až 300 mm. Voda prosáklá z „kalových polí“ se vede 
do přítoku k čistírně odpadních vod. 

 
Popisovaná první skupina objektů – „kalová pole“ – u cukrovaru vcelku zachovávají 

výše uvedené atributy. Probíhá na nich sedimentace pevných částí z oplachové vody. 
Po ukončení kampaně je odsazená voda přečerpávána do kanalizace a na čistírnu odpadních 
vod. V tomto případě, na základě výše uvedeného, se tedy jedná o vodní dílo. 
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V případě další etapy popsaného procesu, kdy je částečně odvodněný kal navrstven 
na nezpevněnou manipulační plochu a ponechán k vyschnutí a přemrznutí a následnému 
odvezení zpět na pole, se jedná o činnost, která je řešena zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., o obalech 
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
V Praze dne 4. srpna 2004 
 
  


