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Ministerstvo zemědělství České republiky 
 

Výklad úseku vodního hospodářství 
 
 
Věc: Povinnost připojení se na kanalizaci 
         [k § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích] 
 
Dotaz: 

Jak postupovat ve vztahu k ustanovení § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích 
v případech, kdy již bylo rozhodnuto v rámci stavebního povolení např. o suché jímce nebo 
rozhodnutím vodoprávního úřadu o domovní čistírně odpadních vod? 
 

Výklad: 
Povinnost uloženou pravomocným rozhodnutím vydaným podle ustanovení § 3 odst. 8 

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 vlastník stavebního pozemku nebo stavby, na které vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní 
vody, ve stanovené lhůtě splnit a to bez ohledu na existenci řádně povolené stavby (např. 
suché jímky, čistírny odpadních vod), jejichž prostřednictvím dosud k likvidaci odpadních 
vod docházelo. 

 
Odůvodnění: 

Zákon 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 
s účinností od 1. ledna 2002 zakotvuje právo obce rozhodnutím v přenesené působnosti uložit 
vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb (dále jen „povinná osoba“), na kterých vznikají 
nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to 
technicky možné (§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích). 

Rozhodnutí dle ustanovení § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích se vydá 
na základě řádně provedeného správního řízení, v rámci něhož je obecní úřad příslušné obce, 
který vykonává přenesenou působnost [§ 109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů], povinen, v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona 
o vodovodech a kanalizacích, aplikovat jednotlivá ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., 
o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů. Tím je zajištěno, aby 
pochybnosti o zákonnosti jak správního řízení, tak i samotného správního rozhodnutí byly 
vyloučeny. Vzor rozhodnutí podle ustanovení § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích 
je uveden v příloze. 

Vzhledem k požadavku určitosti a přesnosti správního rozhodnutí je, kromě jeho 
obecných náležitostí obsažených v ustanovení § 47 správního řádu, třeba ve výroku tohoto 
rozhodnutí stanovit, na jaký stavební pozemek, resp. na jakou stavbu se uvedená povinnost 
vztahuje, popř. v jaké části kanalizace a v jakém místě lze, s ohledem na technické možnosti, 
připojení realizovat. 

Po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle ustanovení § 3 odst. 8 zákona 
o vodovodech a kanalizacích je nezbytné, aby povinná osoba požádala za účelem realizace 
uložené povinnosti příslušný obecný stavební úřad o vydání stavebního povolení ke stavbě 
kanalizační přípojky podle ustanovení § 58 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních 
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předpisů. I s ohledem na nezbytnost zajištění stavebního povolení pro uvedenou stavbu 
je třeba lhůtu ke splnění povinnosti uložené podle ustanovení § 3 odst . 8 zákona 
o vodovodech a kanalizacích (§ 47 odst. 2 správního řádu) volit tak, aby její dodržení nebylo 
ze strany povinné osoby již předem z objektivních důvodů vyloučeno. 

Pokud je u dotčeného stavebního pozemku nebo stavby vybudována stavba, která slouží 
k likvidaci odpadních vod,  je k jejímu event. odstranění potřeba buď povolení obecného 
stavebního úřadu podle ustanovení § 88 odst. 4 stavebního zákona (pokud se např. jedná  
o bezodtokovou jímku – žumpu) nebo povolení příslušného vodoprávního úřadu podle 
ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona ( pokud se jedná o vodní dílo - např. domovní čistírnu 
odpadních vod). 
       Kopii pravomocného rozhodnutí o povinnosti připojit se na kanalizaci podle ustanovení 
§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích zašle obecní úřad, který je vydal, příslušnému 
vodoprávnímu úřadu. Ten může podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) vodního zákona platné 
povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit, byla-li oprávněnému, který má povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložena povinnost  
připojit se na kanalizaci podle ustanovení § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích. 
 
 
V Praze dne 11. října 2005 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


