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Legislativa v oboru vodovod ů a kanalizací
od roku 1973

V roce 1973 byl schválen zákonč. 138/1973 Sb., o
vodách, který zahrnoval i právní úpravu v
oboru vodovodů a kanalizací

V roce 1978 byla vydána vyhláškač. 144/1978 Sb.
o veřejných vodovodech a veřejných
kanalizacích

V roce 1988 byla vydána vyhláškač. 185/1988 Sb.,
kterou se předchozí měnila a doplňovala.



Platné právní p ředpisy - sou časnost

V roce 2001 byl schválen zákonč. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změnách některých zákonů -
účinnost od 1.1.2002účinnost od 1.1.2002

V roce 2001 byla vydána vyhláškač. 428/2001 Sb.
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu - účinnost od 1.1.2002



Novely platných právních p ředpis ů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu  

Nepřímá novela : zákony: č. 320/2002 Sb.
č. 274/2003 Sb.č. 274/2003 Sb.
č.   20/2004 Sb.
č. 167/2004 Sb.
č. 127/2005 Sb.

Přímá novela :   zákonem č.   76/2006 Sb.
Nepřímá novela : zákony: č. 186/2006 Sb.

č. 222/2006 Sb.
č. 289/2009 Sb.



Novely platných právních p ředpis ů

Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu

Novela vyhláškouč. 146/2004 Sb.
vyhláškou č. 515/2006 Sb.
vyhláškou č. 120/2011 Sb.



Důvody novely zákona č. 274/2001 Sb. 
zákonem č. 275/2001

Analýza právního a skutkového stavu, ze které
vyplývá potřeba maximálně elektronizovat
administrativní procesy v oboru vodovodů aadministrativní procesy v oboru vodovodů a
kanalizací a provést takové úpravy, jejichž
potřeba byla prokázána praxí a změnami v
ekonomické a investiční oblasti související se
změnami preferencí v oblasti výroby i životního
stylu.



Důvody novely zákona č. 274/2001 Sb. 
zákonem č. 275/2001

Sjednocení pojmů nejen v rámci zákona např.
pověření a zmocnění ale i ve vazbě na další právní
předpisy

Nedokonalost některých ustanovenív jednoznačnosti
a z toho vyplývající potřeby výkladů, které sice
vymezí ze záměru předkladatele účel ustanovení,
ale soud může mít vlastní pohled a nemá
povinnost výkladem seřídit. Co do počtu úprav se
jedná o nejčetnější změny.



Zdroje podn ětů a připomínkové řízení 
novely zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 

275/2013

• Vlastní návrhy

• Soubor oslovených subjektů v oboru vodovodů a
kanalizací, např. SOVAK, Svaz měst a obcí,kanalizací, např. SOVAK, Svaz měst a obcí,
Vysoké školy, Krajské úřady, Vodoprávní úřady
ORP, samostatně vybraní vlastníci a
provozovatelé, celkem 25 oslovených a 21
reagujících

• Celkem bylo předloženo 100 bodů změn.



Zdroje podn ětů a připomínkové řízení 
novely zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 

275/2013
• Vnější připomínkové řízení (projednání 31.10.2012)

Počet zásadních připomínek:

Krajské úřady 154

27. února 2013 Vláda ČR návrh projednala a schválila

Krajské úřady 154

Resorty 48

SOVAK 31

ostatní 43

Celkem 276



Schválení novely zákona č. 274/2001 Sb. 
zákonem č. 275/2013 Sb

Poslanecká sněmovna tisk 933/3 zákona schválila 
ve 3. čtení  17.7.2013 na 56. schůzi.

Senát tisk 150 schválil 21.8. 2013 na své 12. schůzi. Senát tisk 150 schválil 21.8. 2013 na své 12. schůzi. 

Prezident zákon podepsal 27.8.2013 a premiérovi byl 
doručen 28.8.2013.

Vyhlášen byl 10.9.2013 pod č. 275/2013 Sb.

jedná se o novelu a proto zůstává zákonem č. 
274/2001 Sb.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• §1
• (3) Tento zákon se vztahuje na 

• a) vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50  
fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru 
pitné nebo odpadní vody za den je 10m3 a více,

• b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí • b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí 
s vodovody a kanalizacemi podle písmene a).

•

• (4) Tento zákon se nevztahuje na

• a) vodovody sloužící k rozvodu jiné, než pitné vody1),

• b) oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých 
odtokem srážkových vod, 

• c) vodovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen 
alespoň jeden odběratel.

• § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících předpisů, ve  znění 
pozdějších předpisů.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• §1
• (3) Tento zákon se vztahuje na 

• a) vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50  
fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru 
pitné nebo odpadní vody za den je 10m3 a více,

• b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí • b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí 
s vodovody a kanalizacemi podle písmene a).

• (4) Tento zákon se nevztahuje na

• a) vodovody sloužící k rozvodu jiné, než pitné vody1),

• b) oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých 
odtokem srážkových vod, 

• c) vodovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen 
alespoň jeden odběratel.

• § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících předpisů, ve  znění 
pozdějších předpisů.

Nadále zůstává právo vodoprávního úřadu rozhodnout jinak o těch, které nespadají 
pod zákon



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• §2
V § 2 odst. 2 přidán text:   Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda 

společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem 
do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními 
vodami. 

• V § 2 odst. 4 nový text: Fyzickou osobou trvale využívající vodovod 
nebo kanalizaci podle § 1 odst. 3 písm. a) je fyzická osoba, která 
má v obci, kde se nachází vodovod nebo kanalizace trvalý pobyt30).    

• V § 2 odst. 6 (dříve 5) vložen text: U pozemků nebo budov 
předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených 
územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• §2
V § 2 odst. 8 nový text : Vnit řní kanalizace je potrubí určené k 

odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, 
k jejímu vn ějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní 
vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, 
je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších 
potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. 

• V § 2 odst. 9 nový text: Obnovou je výměna části vodovodu, 
úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je 
inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou 
položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za 
účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie. 



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• §2
• V § 2 odst. 10 nový text : Provozně souvisejícím vodovodem nebo 

provozně související kanalizací je  vodovod, který je propojen s 
vodovodem jiného vlastníka nebo kanalizace, která je propojena 
s kanalizací jiného vlastníka.

• V § 2 odst. 11 nový text: Vybrané údaje majetkové evidence jsou 
souborem technických a ekonomických údajů, údajů o poloze 
umožňujících identifikaci staveb přiváděcích řadů a rozvodné 
vodovodní sítě, staveb pro úpravu vody s technologií pro úpravu 
nebo bez ní, přiváděcích stok a stokových sítí, čistíren odpadních 
vod tak, že u každé položky jsou uvedeny identifikační údaje jejich 
vlastníka.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• §2
• V § 2 odst. 12 nový text : Vybrané údaje provozní evidence jsou 

souborem technických, ekonomických  a provozních údajů 
umožňujících sledovat z hlediska kvantity i kvality služby 
poskytované prostřednictvím staveb přiváděcích řadů a rozvodné 
vodovodní sítě, staveb pro úpravu vody stechnologií pro úpravu vodovodní sítě, staveb pro úpravu vody stechnologií pro úpravu 
nebo bez ní, přiváděcích stok a stokových sítí a čistíren odpadních 
vod. V provozní evidenci se u každého zařízení uvedou 
identifika ční údaje jejich provozovatele, kterým může být 
právnická nebo podnikající fyzická osoba.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• §3a
• V § 3a odst. 2 upravený text : Pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo 

vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z 
technického hlediskaz hlediska svého členění charakter provozně 
souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, vodoprávní úřad rozhodne o 
změně vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního změně vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního 
vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovod nebo kanalizaci 
provozně související. v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační 
přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle 
tohoto zákona. Vodoprávní úřad si za účelem vydání rozhodnutí podle 
tohoto odstavce vyžádá stanovisko příslušného stavebního úřadu. 

• V § 3a odst. 3 nový text : Pokud část vnitřního vodovodu nebo 
vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb má z hlediska 
svého členění charakter vodovodní nebo kanalizační přípojky, 
stavební úřad rozhodne o změně užívání stavby části vnitřního 
vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovodní nebo kanalizační 
přípojku. 



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• §3a
• V § 3a odst. 4 nový text : Žádost o změnu užívání stavby podle 

odstavce 2 podává její vlastník vodoprávnímu úřadu. Žádost 
obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadované 
změny. K žádosti se připojí doklady o vlastnictví staveb a 
pozemků, v nichž jsou uvedené stavby uloženy, dokumentace pozemků, v nichž jsou uvedené stavby uloženy, dokumentace 
stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.

• V § 3a odst. 5 nový text : Žádost o změnu užívání stavby podle 
odstavce 3 podává její vlastník stavebnímu úřadu. Žádost obsahuje 
kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadovaného záměru. 
K žádosti se připojí doklady o vlastnictví staveb a pozemků, 
v nichž jsou uvedené stavby uloženy a dokumentace stávajícího 
stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení. 



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• Celý § 4– Plán rozvoje vodovodů a kanalizací má
nové znění:

• V § 4  odst. 1 nový text : Kraj v samostatné působnosti zajišťuje 
zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací (dále 
jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje obsahuje koncepci 
řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů 
povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na 
pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na 
území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí 
obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje 
pro území sousedících krajů.

• V § 4 odst. 2 nový text : Kraj v samostatné působnosti průběžně 
aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 4
• V § 4  odst. 3 nový text : Při zpracování návrhu plánu rozvoje pro 

území kraje a při zpracování jeho aktualizací se vychází z politiky 
územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje příslušného kraje 
podle zvláštního právního předpisu7) a z národních plánů povodí 
zpracovaných podle vodního zákona 8), pokud jsou pro dané území zpracovaných podle vodního zákona 8), pokud jsou pro dané území 
zpracovány a schváleny.

• V § 4 odst. 4 nový text : Při zpracování aktualizací plánu rozvoje se 
vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
předkládaných krajskému úřadu obcemi ve stanovené 
elektronické podobě, formátu a obsahu. Aktuální stav zásobování 
pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění se zpracuje 
na základě kolaudačních souhlasů jejich staveb.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 4
• V § 4  odst. 5 nový text : Návrh plánu rozvoje i jeho aktualizaci 

před schválením kraj projedná s obcemi, vlastníky a provozovateli 
vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje týká, s 
Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“), s dotčeným 
orgánem územního plánování, s příslušným správcem povodí a s orgánem územního plánování, s příslušným správcem povodí a s 
příslušným vodoprávním úřadem. V případech, kdy se plán 
rozvoje dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů, 
zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných 
lázní a lázeňských míst, projedná kraj tento návrh s Ministerstvem 
zdravotnictví, a dotýká-li se plán rozvoje chráněných území a 
ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí9), 
projedná kraj tento návrh s Ministerstvem životního prostředí. Od 
projednání se upouští v případech, kdy se jedná o doplnění 
aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních 
vod a jejich čištění.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 4
• V § 4  odst. 6 nový text : Plán rozvoje je podkladem pro zpracování 

politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle 
zvláštního právního předpisu7), a plánu dílčího povodí podle 
vodního zákona8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního 
úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené 
působnosti.

• V § 4 odst. 7 nový text : Ministerstvo zajišťuje zpracování, 
aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro území státu, který před 
jeho schválením projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Tento plán obsahuje aktuální plány rozvoje pro území krajů se 
stanovisky k aktualizacím a souhrnné údaje z krajských plánů 
včetně vodovodů a kanalizací, které svým rozsahem překračují 
působnost krajů. Plán rozvoje pro území státu je podkladem pro 
politiku územního rozvoje.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 4
• V § 4  odst. 8 nový text : Krajský ú řad předá ministerstvu v 

elektronické podobě a ve stanoveném formátu schválené 
aktualizace plánu rozvoje za předchozí rok do 31. ledna 
následujícího roku.

• V § 4 odst. 9 nový text : Rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát 
a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje stanoví prováděcí 
právní předpis.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 5
• V § 5  odst. 3 upravený text : Vybrané údaje z majetkové evidence 

vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence, stanovené 
prováděcím právním předpisem, je vlastník vodovodu nebo kanalizace 
povinen bezplatně předávat v elektronické podobě a ve stanoveném 
formátu územně příslušnému vodoprávnímu  úřadu, a to každoročně formátu územně příslušnému vodoprávnímu  úřadu, a to každoročně 
vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok. 

• V § 5 odst. 4 upravený text : Vodoprávní úřad zpracuje údaje, které mu 
byly předány podle odstavce 3, za celý svůj územní obvod a předá je 
vždy do 30. dubna31. března v elektronické podobě a ve 
stanoveném formátuministerstvu k vedení ústřední evidence 
vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle odstavce 5. 



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 5
• V § 5  odst. 6 upravený text : RozsahObsah a způsob vedení 

majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a 
evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně 
způsobu předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence 
vodovodů a kanalizací a formát předání těchto údajů stanoví vodovodů a kanalizací a formát předání těchto údajů stanoví 
prováděcí právní předpis. 



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 6 – Oprávnění k provozování
• V § 6  odst. 2 upravený text : Krajský úřad vydá povolení k 

provozování vodovodu nebo kanalizace jen osobě, která 

• a) je oprávněna provozovat živnost „Provozování vodovodů a 
kanalizacípro veřejnoupotřebu" podle zvláštního zákona12), 

• b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo uzavřela s • b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo uzavřela s 
vlastníkem vodovodu nebo kanalizace smlouvu, která ji opravňuje 
vodovod nebo kanalizaci provozovat, nebo uzavřela s vlastníkem 
vodovodu nebo kanalizace smlouvu o smlouvě budoucí o provozování 
vodovodu nebo kanalizace,

• b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo s vlastníkem 
vodovodu nebo kanalizace uzavřela smlouvu, která ji opravňuje 
vodovod nebo kanalizaci provozovat; v případě, že vodovod nebo 
kanalizace provozně souvisí s vodovody nebo kanalizacemi jiných 
vlastníků, musí být doloženo, že s nimi má vlastník uzavřenou 
písemnou dohodu podle § 8 odst. 3.

•
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• § 6 – Oprávnění k provozování
• V § 6  odst. 2 písmeno c). upravený text :

• c) sama nebo její odpovědnýodborný zástupce splňuje kvalifikaci 
odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvojvodovodů 
nebo kanalizací, pro které se povolení k provozování vydává, a to v 
souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 v závislosti souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 v závislosti 
na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo 
kanalizace, a to: 

• V § 6 odst. 5 nové znění: V povolení k provozování vodovodu nebo 
kanalizace, popřípadě jeho změně, krajský úřad uvede údaje 
provozovatele, údaje o odborném zástupci provozovatele, 
provozovaný majetek uvedený identifikačními čísly majetkové 
evidence vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení k 
provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou 
podle § 5 odst. 1 v rozsahu uvedeném v žádosti o povolení 
k provozování.
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• § 6
• V § 6  odst. 6 upravený text :

• Bez splnění podmínky uvedené v odstavci 2 písmeno a) krajský úřad 
vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace těm obcím 
nebo organizačním složkám státu,kterétěm obcím, organizačním 
složkám státu nebo sdružením vlastníků vodovodů a kanalizací, složkám státu nebo sdružením vlastníků vodovodů a kanalizací, 
která jsou  právnickými osobami, pokud neprovozují vodovod nebo 
kanalizaci za účelem dosažení zisku. 

• Krajský úřad rozhodnutím změní, popřípadě zruší a vydá nové
povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, změní-li se výčet 
vodovodů nebo kanalizací, pro které bylo povolení k provozování 
vodovodu nebo kanalizace vydáno, nebo dojde-li ke změně osoby 
odpovědnéhoodborného zástupce provozovatele. 

V odstavci 7 a 9b se ruší oznamovací povinnost živnostenskému úřadu. 
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• § 6
• V § 6  odst. 10 upravený text :

• Krajský úřad informuje v elektronické podobě a ve stanoveném 
formátu o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace i 
o jejich změně nebo zrušení neprodleně ministerstvo. 

• V § 6 odst. 11 nový text: Odborným zástupcem provozovatele je 
fyzická osoba, která odpovídá za provozování vodovodů nebo 
kanalizací, a která  je k provozovateli ve smluvním vztahu. 



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 6
• V § 6  odst. 12 nový text : K formulá ři žádosti o povolení 

k provozování vodovodu nebo kanalizace se přikládá kopie 
živnostenského oprávnění, kopie smlouvy, kterou uzavřel žadatel 
s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na jejich provozování, 
pokud jím žadatel není sám, identifikační čísla vodovodů a pokud jím žadatel není sám, identifikační čísla vodovodů a 
kanalizací, uvedená ve vybraných údajích majetkové evidence 
podle § 4 odst. 3 a 6 tohoto zákona, kterých se povolení 
k provozování týká, úředně ověřená kopie dokladů o vzdělání a 
praxi odborného zástupce a jeho písemný souhlas včetně 
ověřeného podpisu, pokud sám není žadatelem. Formulář žádosti a 
kopie rozhodnutí o povolení k provozování se podává 
v elektronické podobě a ve stanoveném formátu.

• V § 6 odst. 13 nový text: Vymezení příbuzného oboru k oboru 
vodovody a kanalizace a formulář žádosti stanoví prováděcí právní 
předpis.
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• § 7
• V § 7  odst. 1 nový text : Vlastník vodovodu nebo kanalizace je 

oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy 
vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, 
průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí 
pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky 
těchto nemovitostí. Stejné oprávnění má i provozovatel za účelem 
plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo 
kanalizace.
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• § 8
• V § 8  odst. 1 upravený text : Vlastník vodovodu nebo kanalizace je 

povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet 
rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich 
použití pro tyto účely.

• V § 8 odst. 3 upravený text: Vlastníci vodovodů nebo kanalizací • V § 8 odst. 3 upravený text: Vlastníci vodovodů nebo kanalizací 
provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících 
upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby 
bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo 
kanalizace. Nedojde-li k písemné dohodě, rozhodne o úpravě 
vzájemných práv a povinností mezi nimi ministerstvo.Tato dohoda je 
podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona.
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• § 8
• V § 8  odst. 4 upravený text : Vlastníci vodovodů nebo kanalizací, 

jakož i vlastníci vodovodních řadů, vodárenských objektů, 
kanalizačních stok a kanalizačních objektů provozně souvisejících, 
jsou povinni umožnit napojení vodovodu nebo kanalizace jiného 
vlastníka, pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavkyvlastníka, pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavky
technické možnosti těchto zařízení. Současně uzavřou vlastníci 
těchto vodovodů a kanalizací písemnou dohodu podle odstavce 3. 
Možnost napojeník zabezpečení dodávek pitné vody nebo odvádění 
odpadních vodnesmí být podmiňována vyžadovánímpoplatků nebo 
jiných finančních plnění finančních nebo jiných plnění.  Náklady na 
realizaci napojení vodovodu nebo kanalizace hradí vlastník, jemuž je 
umožněno napojení vodovodu nebo kanalizace. 
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• § 8
• V § 8  odst. 5 nový text : V § 8 odst. 3 upravený text: Vlastníci 

vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich 
částí provozně souvisejících upraví svá vzájemná práva a povinnosti 
písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé 
provozování vodovodu nebo kanalizace. Nedojde-li k písemné dohodě, provozování vodovodu nebo kanalizace. Nedojde-li k písemné dohodě, 
rozhodne o úpravě vzájemných práv a povinností mezi nimi 
ministerstvo.Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu
podle stavebního zákona.

• V § 8 odst. 3 upravený text:Vlastník vodovodu i provozovatel 
vodovodu jsou povinni umožnit přístup k vodovodu a umožnit 
bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany16) při likvidaci 
požáruzáchranných a likvidačních pracích31), pokud není v místě 
dostupný jiný dostatečný zdroj vody. 

• 16) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

• 31) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
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• § 8
• V § 8  odst. 13 a 14  text doplněn o větu: Takové sjednání je možné 

ode dneúčinnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané v samostatné 
působnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické 
osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací, podle § 20 odst. 4. 
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• § 8
• V § 8 zcela nový odst. 15 písmeno a) zní: Písemná dohoda vlastníků 

provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících 
kanalizací musí alespoň obsahovat

• a) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
strany dohody, předmět dohody včetně uvedení vlastnictví strany dohody, předmět dohody včetně uvedení vlastnictví 
vodovodů, stanovení podmínek dodávky (jakost, množství, tlakové 
poměry, měření, kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v 
odstranění závad, vzájemná informovanost, řešení sporů), 
specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb, smluvní 
sankce, možnost změn a doba platnosti této dohody,
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• § 8
• V § 8 zcela nový odst. 15 písmeno b) zní: Písemná dohoda vlastníků 

provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících 
kanalizací musí alespoň obsahovat

• b) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací 
strany dohody, předmět dohody včetně uvedení vlastnictví strany dohody, předmět dohody včetně uvedení vlastnictví 
kanalizací, stanovení podmínek odvádění odpadních vod (čištění 
odpadních vod, limity znečištění, množství a způsob jejich měření, 
kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v odstranění 
závad, vzájemná informovanost o významných situacích, řešení 
sporů), specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb, 
smluvní sankce, možnost změn a doba platnosti této dohody.
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• § 8
• V § 8 zcela nový odst. 16 zní: Smlouva o dodávce pitné vody 

odběrateli musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní 
strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka přípojky a 
připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale 
připojených osob,  stanovení podmínek dodávky, limity množství připojených osob,  stanovení podmínek dodávky, limity množství 
dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil 
přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a 
minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, 
hořčíku a dusičnanů), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, 
způsob fakturace a způsob plateb, možnost změn a doba platnosti 
této smlouvy.
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• § 8
• V § 8 zcela nový odst. 17 zní: Smlouva o odvádění odpadní vody 

odběrateli, nebo smlouva o odvádění a čištění odpadní vody 
odběrateli musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní 
strany, vlastníka a provozovatele kanalizace, vlastníka přípojky a 
připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale 
připojených osob, stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a 
čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity 
znečištění), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, fakturace 
záloh a způsob plateb, možnost změn a doba platnosti této 
smlouvy.
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• § 9
• V § 9 odst. 1 po úpravě zní: Provozovatel je povinen provozovat 

vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, kanalizačním 
řádem, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími 
správních úřadů a v souladu se smlouvou uzavřenou podle § 8 odst. 2 a 
dohodou podle § 8 odst. 3, pokud se jedná o vodovod nebo dohodou podle § 8 odst. 3, pokud se jedná o vodovod nebo 
kanalizaci provozně související.

• V § 9 odst. 6 se doplňují některá z ustanovení takto: Provozovatel je 
oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody anebo odvádění 
odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, 

• a)při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,

• b)nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost 
nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit 
škodu na majetku, 

• c)neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě,
přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace 
podleza podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené podle § 8 odst. 6.
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• § 9
• V § 9 nový odst. Č. 13 zní: Vyhlášením zákazu použití vody pro 

pitné účely nejsou dotčeny povinnosti provozovatele vodovodu 
podle tohoto zákona. 

• §10 • §10 
• V § 10 odst. 2 drobná změna textu bez věcné změny.

• §11
• V § 11 odst. 2 nový text:Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu 

včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí 
být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody než je 
vodovod pro veřejnou potřebu. 
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• § 13
• V § 13 upravený text odst. 3 zní: Provozovatel vodovodu je povinen 

provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní 
úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky vpředepsané  
formě předávatv elektronické podobě a ve stanoveném formátu 
zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodíjednou ročně zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodíjednou ročně 
do 31. března za předchozí kalendářní rok. Krajské úřady předají 
celkové výsledky rozborů surové vody každoročně do 30. dubna 
ministerstvu. 

• V § 13 nový odst.4 zní: Údaje podle odstavce 3 použije příslušný 
správce povodí jako podklad pro zpracování a aktualizaci plánů 
povodí a programů opatření z hlediska zlepšování jakosti surové 
vody.

• V § 13 odst. 5 je doplněno, že: formu elektronického předávání 
výsledků stanoví prováděcí právní předpis. 
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• § 14
• V § 14 je doplněn  text odst. 3 o: Kanalizační řád je vlastník kanalizace 

povinen předložit před podáním návrhu na kolaudacižádosti o vydání
kolaudačního souhlasu stavby kanalizace vodoprávnímu úřadu ke 
schválení. Kanalizační řád schvaluje rozhodnutím vodoprávní úřad. 

• V § 14 nový odst.4 zní: V případech, kdy rozšíření kanalizační sítě 
nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu než 
změnu v údajích o délce kanalizační sítě,  vodoprávní úřad 
současně s vydáním stavebního povolení rozhodne o upuštění od 
zpracování nového kanalizačního řádu. 
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• § 15
• V § 15 je text doplněn odst. 3 nové odstavce řešící problematiku 

vzniklou z nedostatku zdroje pitné vody. 

• (4) Vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný 
nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit 
nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad 
po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu 
vydat opatření obecné povahy20) o dočasném omezení užívání pitné 
vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. 

• (5) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti zveřejněním na 
úřední desce vodoprávního úřadu, pokud vodoprávní úřad 
nestanoví jinak. O vydání opatření obecné povahy uvědomí místně 
příslušný obecní úřad dotčené osoby způsobem v místě obvyklým. 
Stanovenou dobu dočasného omezení lze stejným způsobem 
prodloužit nejvýše o 3 měsíce. 
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• § 15
• V § 15 je text doplněn odst. 3 nové odstavce řešící problematiku 

vzniklou z nedostatku zdroje pitné vody. 

• (4) Vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný 
nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit 
nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad 
po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu 
vydat opatření obecné povahy20) o dočasném omezení užívání pitné 
vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. 

• (5) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti zveřejněním na 
úřední desce vodoprávního úřadu, pokud vodoprávní úřad 
nestanoví jinak. O vydání opatření obecné povahy uvědomí místně 
příslušný obecní úřad dotčené osoby způsobem v místě obvyklým. 
Stanovenou dobu dočasného omezení lze stejným způsobem 
prodloužit nejvýše o 3 měsíce. 
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• § 15
• (6) Projednání opatření obecné povahy je veřejné, pokud 

vodoprávní úřad nestanoví jinak a koná se v den stanovený ve 
veřejné vyhlášce, kterou se návrh opatření obecné povahy 
zveřejňuje; veřejné projednání se nemůže konat dříve než 5 dnů 
po jeho zveřejnění.  Dotčené osoby jsou oprávněny podat proti po jeho zveřejnění.  Dotčené osoby jsou oprávněny podat proti 
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 
pracovních dní ode dne jeho zveřejnění nebo na veřejném 
projednání uplatnit ústní připomínky.
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• § 16
• V § 16 je odstavec 3 doplněn takto:(3) Osazení, údržbu a výměnu 

vodoměru provádí provozovatel. Jeho povinností je oznámit 
odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem, současně 
s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodin, a to i v případě, 
že vodoměr je pro provozovatele přístupný bez účasti odběratele, že vodoměr je pro provozovatele přístupný bez účasti odběratele, 
pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Přítomnému odběrateli se 
současně s výměnou předává potvrzení obsahující zaznamenaný 
stav měření odebraného vodoměru a u nově osazeného vodoměru 
jeho číslo, zaznamenaný stav a termín, do kterého musí být 
vyměněn.
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• § 18
• V § 18 je odstavec 2 a 3 doplněn takto: 

• (2) Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře limitech 
znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě 
o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a rozsahu 
stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění 
vypouštěných odpadních vod do kanalizace. 

• (4) (3) V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, 
není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky 
ani přes žumpya čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o 
čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje 
limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.

•
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• § 19
• V § 18 je odstavec 5 zní : 

• (5) Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, 
předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, 
vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá 
zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, 
pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen 
odběr z vodovodu ale je také možnost odběru z jiných zdroj ů, 
použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby 
nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody 
získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.
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• § 19
• V § 18 je odstavec 5 zní : 

• (5) Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, 
předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, 
vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá 
zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, 
pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen 
odběr z vodovodu ale je také možnost odběru z jiných zdroj ů, 
použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby 
nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody 
získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 20
• V § 20 je odstavce 6 a 7 upraveny takto : 

• (6) Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro 
veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních 
komunikací a účelových komunikací15) veřejně přístupných, plochy 
drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných 
pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou 
staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které 
nesouvisí sčinností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, 
zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení 
a na domácnosti. 

•

• (7) Povinnost platit vodné a stočné se nevztahuje na jednotky požární 
ochrany při požárním zásahuzáchranných a likvidačních pracích31). 
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• § 20
• V § 20 odstavce 8 a 9 zní takto : 

• (8) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, 
pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2, je povinen 
předložit odběrateli na jeho žádost úplný výpočet ceny pro vodné a 
stočné podle struktury uvedené v odstavci 9.stočné podle struktury uvedené v odstavci 9.

•

• (9) Členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a 
množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových 
předpisů pro vodné a stočné stanoví prováděcí právní předpis.

Opatření obecné povahy, podle kterého se prováděl výpočet ceny bude 
zrušen.
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• § 21
• V § 21 odstavec 3 zní takto : 

• (3) Krajské úřady připravují systémové zajištění nouzového 
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod za krizových 
situací u vybraných provozovatelů vodovodů a kanalizací pro 
území kraje. území kraje. 
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• § 22 – Povinnost veřejné služby
• V § 22 odstavce 1 a 2 zní takto : 

• (1) Veřejnou službou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost 
provozovatele v oboru zásobování vodou a, odvádění odpadních vod a 
jejich čištění, která 

• a) přesahuje zajišťování běžných služeb podle tohoto zákona a není • a) přesahuje zajišťování běžných služeb podle tohoto zákona a není 
smluvně zajištěnanebo plněna, zejména činnost při ohrožení 
veřejného zdraví, životního prostředí,majetku a veřejného pořádku, 
nebo 

• b) vznikla ztrátou schopnosti stávajícího provozovatele zajišťovat 
dodávku vody nebo odvádění odpadních vod podle tohoto zákona. 

• (2) Povinnost veřejné služby lze uložit provozovateli, který má k 
jejímu zajištění vytvořeny potřebné podmínky; tato povinnost vzniká 
rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy (§ 26 až 28). 
Rozhodnutí se vydává na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců
1 roku. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 22 – Povinnost veřejné služby
• V § 22 odstavce 3, 4 a 5 zní takto : 

• (3) Po dobu vykonávání povinnosti veřejné služby přechází právo 
na vodné a stočné na toho, komu je tato povinnost uložena. 
V případě provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, při 
jejichž provozování nelze vybírat vodné a stočné, hradí prokázané jejichž provozování nelze vybírat vodné a stočné, hradí prokázané 
náklady, vzniklé rozhodnutím určenému provozovateli vlastník, 
popřípadě provozovatel, který pitnou vodu odebírá nebo odpadní 
vody předává.

• (4)Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen umožnit 
provozovateli plnění povinnosti veřejné služby podle odstavce 2.

• (5)V případech podle odst. 1 písm. a), které se netýkají provozu 
vodovodů nebo kanalizací, hradí prokázané náklady vzniklé 
rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy o uložení 
povinnosti veřejné služby tento orgán veřejné správy.
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• § 24 – Přeložky vodovodů a kanalizací
• V § 24 odstavec 5 zní takto : 

• (5) Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkovi vodovodu nebo 
kanalizace dokončenou stavbu po nabytí právní mocirozhodnutí o 
kolaudacineprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního 
souhlasua to včetně příslušné dokumentace skutečného provedení souhlasua to včetně příslušné dokumentace skutečného provedení 
stavby a souvisejících dokladů. 

§ 25 – Působnost orgánů veřejné správy
• V § 25 zní písmeno b) a e) takto:

• b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na 
území vojenských újezdů,

• e) Ministerstvo obrany.
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• § 26
• V § 26 odst. 1 písmeno b)  zní takto : 

• b) vydávají obecně závazné vyhlášky ve věcech stanovených tímto 
zákonem  podle § 9 odst. 11 a § 20 odst. 4.

• V § 26 odst. 2 písmeno b) zní takto:

• b) o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 9,

• CHYBA, mělo být § 3 odst. 8

• V § 26 odst. 2 nové písmeno c) zní takto:c)         

• c) o vydání opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6.
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• § 27
• V § 27 odstavce 1 a 2 zní takto : 

• (1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonávají státní správu 
na úseku vodovodů a kanalizací ministerstvo, krajské úřady, obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na území 
vojenských újezdů jako vodoprávní úřady. vojenských újezdů jako vodoprávní úřady. 

• (2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na 
území vojenských újezdů

• a)  rozhodují o povinnostech veřejné služby podle § 22, 
• b) rozhodují o vydání opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 

6,
• c) schvalují kanalizační řády podle § 14 odst. 3,
• d) zajišťují soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně 

souvisejících kanalizací z hlediska kapacitních a kvalitativních 
možností.
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• § 28
• V § 28 odstavce 1 a 2 zní takto : 

• (1) Kraje v samostatné působnosti zabezpečují zpracování, 
aktualizacea schvalování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací 
podle § 4. 

• (2) Krajské úřady v přenesené působnosti 

• a)vydávají, mění nebo rušípovolení provozovat vodovod nebo 
kanalizaci na území kraje podle § 6, 

• b)povolují výjimku podle § 13 odst. 2, 
• c) rozhodují o povinnosti veřejné služby podle § 22, jestliže se 

vodovod nebo kanalizace nacházejí na území více správních obvodů 
obcí s obecními úřady s rozšířenou působností,

• d)připravují systémové zajištění nouzového zásobování pitnou 
vodou a odvádění odpadních vod za krizových situací.



Změny zákona č. 274/2001 Sb. zákonem č. 
275/2013 Sb.

• § 28
• V § 28 odstavce 1 a 2 zní takto : 

• (1) Kraje v samostatné působnosti zabezpečují zpracování, 
aktualizacea schvalování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací 
podle § 4. 

• (2) Krajské úřady v přenesené působnosti 

• a)vydávají, mění nebo rušípovolení provozovat vodovod nebo 
kanalizaci na území kraje podle § 6, 

• b)povolují výjimku podle § 13 odst. 2, 
• c) rozhodují o povinnosti veřejné služby podle § 22, jestliže se 

vodovod nebo kanalizace nacházejí na území více správních obvodů 
obcí s obecními úřady s rozšířenou působností,

• d)připravují systémové zajištění nouzového zásobování pitnou 
vodou a odvádění odpadních vod za krizových situací.
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• § 29a
• § 29 zní takto : 

• Ministerstvo obrany vykonává působnost ústředního úřadu 
na území vojenských újezdů ve věcech, v nichž je založena 
působnost újezdního úřadu podle § 25.   

•
• § 31 zrušen  - nevím proč?

• § 32 –Přestupky, § 33 –Správní delikty a § 34 –
Společná ustanovení

• Znění bylo přepracováno do formy vyžádané Ministerstvem vnitra.

• § 35 zrušen, obsah je v § 34.
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• § 36 – Ochrana odběratele
• V odstavci 2 a 3drobné úpravy směrem ke srozumitelnosti.

• V odstavci 5 nový text zní:

•
• § 31 zrušen  - nevím proč?• § 31 zrušen  - nevím proč?

• § 32 –Přestupky, § 33 –Správní delikty a § 34 –
Společná ustanovení

• Znění bylo přepracováno do formy vyžádané Ministerstvem vnitra.
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• § 36
• V odstavci 5 nový text zní:

• (5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, 
pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen nejpozději do 30. 
dubna kalendářního roku způsobem uvedeným v prováděcím 
právním předpisu zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny právním předpisu zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny 
podle cenových předpisů pro vodné a stočné17a) a dosažené 
skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl 
vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. 
Porovnání je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě 
provozovatel, povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické 
podobě a ve stanovené formě ministerstvu. V případě, že 
v předchozím kalendářním roce bylo zpracováno více kalkulací 
cen pro vodné a stočné, zveřejní se každá platná kalkulace a na 
ministerstvo se zašle ve stanoveném elektronickém způsobu 
předání i součtová kalkulace. 
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• § 36
• V odstavci 7 a 8 nové texty zní:

• (7) Obsah a rozsah porovnání podle odstavce 5 a formu předávání 
porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné stanoví 
prováděcí právní předpis.

• (8) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 nebo 5 se 
považuje za splněnou okamžikem předání údajů podle odstavců 4 
nebo 5 obecnímu úřadu obce, které se týká. Obec informace podle

• a) odstavce 4 zveřejní na úřední desce obecního úřadu nebo 
oznámí, kde jsou tyto informace zpřístupněny,

• b) odstavce 5 zveřejní na úřední desce obecního úřadu 
bezodkladně po předání těchto údajů, nejpozději však do 2 dnů, na 
dobu nejméně 30 kalendářních dnů.
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• § 37 – Dozor zní:
• (1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na 

území vojenských újezdů vykonávají jako vodoprávní úřady dozor 
nad dodržováním tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných a 
mohou ukládat opatření k odstranění zjištěných závad.

• (2) Krajské úřady vykonávají v přenesené působnosti jako • (2) Krajské úřady vykonávají v přenesené působnosti jako 
vodoprávní úřady dozor nad dodržováním tohoto zákona a 
předpisů podle něj vydaných v rozsahu své působnosti založené 
tímto zákonem. 

• (3) Ministerstvo dozírá, jak orgány veřejné správy na úseku 
vodovodů a kanalizací, s výjimkou území vojenských újezdů, 
provádějí ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj 
vydaných, a jak jsou dodržována rozhodnutí orgánu veřejné 
správy vydaná podle tohoto zákona. Zjistí-li závady, může uložit 
opatření k jejich odstranění.
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• § 37 – Dozor zní:
• (4) Ministerstvo obrany dozírá, jak újezdní úřady na území 

vojenských újezdů  provádějí ustanovení tohoto zákona a předpisů 
podle něj vydaných, a jak jsou dodržována rozhodnutí újezdních 
úřadů vydané podle tohoto zákona.  Zjistí-li závady, může uložit 
opatření k jejich odstranění.opatření k jejich odstranění.
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• Čl. II zákona č. 275/2013 –Přechodná ustanovení
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